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•Ieri dimineața metalurgiștii 
Uzinelor „Republica" 
și-au îndeplinit toate 
angajamentele

• Reporteri ai ziarului nostru 
prezenți la ultimele trei 
schimburi, relatează:

■
 upă o zi și jumătate de urmărire a des

fășurării întrecerii pentru îndeplinirea 
tuturor indicilor din angajamentul luat în 
cinstea Congresului partidului și a rile: ce 
1 Mai, atunci cînd în tabelele lor stcrirri- 
cienii înscriseseră cuvintul „înden-li-.iri, 
iar muncitorii se bucurau, în mod ■ ~est. 

ultima discuție am avut-o la Uzinele ,.R-:ț ‘ i "■
București cu tovarășul director general al urinei, in
giner NICOLAE MATEI.

„Colectivul nostru, ne-a spus dînsul, a participat ca 
un deosebit entuziasm la îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid, iar cuvintul dat a devenit, prin munca 
tuturor, o faptă care ne bucură. Reușita a depins de 
mulți factori — incepînd cu ceea ce este esențial — 
hotărîrea, răspunderea, pregătirea profesională a oa
menilor, continuind cu altele de la aprovizionarea uzi
nei și pînă la măsurile tehnico-organiza: :r.c=“.

Tovarășul director ne-a oferit apoi o sinteză a re
zultatelor obținute, din care transcriem:

De la începutul anului pînă la 24 aprilie, Uzinele 
„Republica" au produs:

• 1 720 TONE ȚEVI PESTE PLAN
• 87 LA SUTĂ ȚEVI DE CALITATEA INT1I 
Totodată, în primul trimestru uzina a realizat:
• 346 000 LEI BENEFICII PESTE PLAN
• 131 000 LEI ECONOMII PESTE PLAN

Nu există'punct industrial, nu există oraș, aproape 
nu există sat etc., în care să nu fie folosite — ca strict 
necesare — produsele laminoriștilor (de la construcția 
marilor magistrale, care străbat țara în lung și lat, 
pînă la rețelele de irigare ale ogoarelor și pînă la con
ductele prin care apa se scurge în pahar...)

Iată de ce, aproape fiecare amănunt al celor 24 de 
ore petrecute de-a lungul a trei schimburi la Uzinele 
„Republica", ni s-a părut revelator pentru conștiința 
unei munci făcută cu sentimentul excepționalei înțe
legeri a marii responsabilități, pe care o avea fiecare 
pentru îndeplinirea cuvîntului dat. Așa cum se știe, 
angajamentul prevăzuse ca în ziua de 30 aprilie, Icmi- 
noriștii de la „Republica" să dea țării, peste sarcinile 
încredințate, 1 700 de tone de țevi. In ziua de 21 apri
lie statistica consemna apropierea reușitei : 1 627 tone 
peste plan. In 22 aprilie — alte 25 de tone se adăuga- 
seră depășirii, iar în 23, dimineața fusese consemnată 
o depășire a planului cu încă 52 de tone. Perseverenți, 
stăpînindu-și bine meseria, laminoriștii urcau podiu
mul succesului, treaptă cu treaptă. Mai era foarte 
puțin...

Schimburi hotăritoare

Vineri, în schimbul de dimineață, munca se desfă
șura firesc. Și totuși, dincolo de zgomotul metalic al 
uriașei uzine, odată cu ritmul grăbit al barelor incan
descente. care treceau printre valțuri, simțeai între oa
meni un sentiment de deosebită atenție și responsa
bilitate ; atunci, în acele ceasuri, urma să se definiti
veze îndeplinirea angajamentului.

Muncitorii laminorului de 6 țoii erau cu toții la locu
rile lor. Comunistul Gheorghe Chirciu, cuptorarul șef, 
muncitor vîrstnic și cu experiență, dirija oamenii la 
gurile de foc. Neagu Voiculeț, supraveghea temperatu
rile, Vasile Ghețu, supraveghea încălzirea uniformă a 
țaglelor, Gheorghe Gîngaru, Simion Sîrbu, Ștefan Ga- 
nea, se schimbau pe rînd la agregatul „duo", acolo 
unde dogoarea dă fețelor o lumină neobișnuită... De
bitori, calibrori, ajustori, numeroși alți specialiști care 
alcătuiesc colectivul laminorului, își îndeplineau cu 
exactitate îndatoririle.

De fapt, acesta este și mijlocul prin care se asigură 
succesul.

La ora 14,00 — oamenii schimbului doi erau deja în 
secție. Veniseră cu cîteva minute mai devreme, Iar

Ing. ION POPESCU 
EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Telegrame

dePreședintele Consiliului 
Stat al Republicii Populare 
Romîne, Chivu Stoica, a adre
sat Excelenței Sale, Amin al- 
Hafez, președintele Consiliu
lui Prezidențial al Republicii 
Arabe Siria, o telegramă prin 
care exprimă sincere felicitări 
și cele mai bune urări de 
prosperitate și pace poporului 
sirian, cu ocazia zilei naționa
le a Republicii Arabe Siria.

al-Hafez se arată: 
mișcat de amabilul dv. 
adresat cu ocazia săr- 
noastre naționale, vă

în răspunsul președintelui 
Amin 
Foarte 
mesaj 
bătorii
rog să primiți sincerele mele 
mulțumiri și urările mele pen
tru fericirea dv. personală și 
pentru prosperitatea poporului 
romîn prieten.

(Agerpres)
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TRAULERULUI „GALAȚI"
GALAȚI (da la corespon

dentul nostru)
La numai 12 zile după în

toarcerea din prima cursă a 
navei de pescuit oceanic 
„Constanța*, s-a înapoiat în 

i patrie și traulerul „Galați*. 
Seara, pe malul Dunării, in 
fața baze! de pescuit oceanic 
de la Galați, sute de gălățenl, 
familii ale marinarilor, prie
teni, cunoscuți, au venit aici 
pentru a-i întîmplna pe cei 
dragi. Revederea a fost emo
ționantă.

Ca și traulerul „Constanța", 
nava Galați și-a desfășurat 
programul de pescuit oceanic

în nordul Oceanului Atlantia, 
în Atlanticul de mijloc în 
apropierea Insulelor Canare 
pe Coasta de vest a Africii. 
Timp de aproape 180 de zile 
echipajul traulerului Galați a 
depus eforturi susținute pen
tru a smulge apelor oceanului 
bogățiile de pește. Acum, la 
întoarcerea în patrie, marina
rii aduc cu ei rodul muncii 
lor. în această cursă au rea
lizat o încărcătură de 1800 
tone de pește, din care a re
zultat la prima prelucrare 864 
tone pește congelat și 170 tone 
făină și alte produse de pește.

Utilaje noi
La Uzina centrală de pre

parare a minereurilor din 
Baia Mare — cea mai mare 
unitate de acest fel din țară 
— s-au terminat lucrările de 
construcție și montaj la alte 
două linii de flotare pentru 
separarea mineralelor utile

din minereuri. Noile linii sînt 
înzestrate cu utilaje de înaltă 
tehnicitate, produse de indus
tria noastră.

Acum, capacitatea zilnică 
de flotare a uzinei se ridică 
la circa 3 500 tone de minereu 
extras din bazinul băimărean.

Operativ,pa-

de bună calitate
pe 
se

eu toate 
ponnn-

n această perioa
dă, sarcina cea 
mai importantă a 
oamenilor muncii 
din agricultură 
este grăbirea în- 
sămințării porum

bului și a celorlalte culturi 
Cu toate că în ultimele zile 
vremea a fost umedă, nume
roase gospodării agricole de 
stat și cooperative agricole 
de producție, folosind fiecare 
oră bună de lucru in cîmp. 
au semănat pe suprafețe în
tinse. Această lucrare s-a des
fășurat mai intens în regiuni
le București, Dobrogea, Plo
iești, Galați, Mureș-Autono- 
mă Maghiară și Cluj.

Timpul e prielnic. In cooperativa agricolă de producție Pantelimon 
din regiunea București, mecanizatorii folosesc întreaga capaci
tate de lucru a mașinilor și tractoarelor la însămîntarea po

rumbului
Foto: AGERPRES

Folosind din plin timpul 
prielnic, lucrind eu Întreaga 
capacitate a tractoarelor și 
mașinilor, cooperativele agri
cole din regiunea București 
au însămințat 98 la sută din 
suprafața destinată culturii 
porumbului- în cooperativele 
agricole de producție din ra
ionul Alexandria, semănatul 
porumbului s-a terminat, iar 
în cele din raioanele Urxi- 
ceni. Fetești, Drăgănești-Vlaș- 
ca, se lucrează pe ultimele 
suprafețe.

Ținind seama eă timpul 
este foarte înaintat, este ne
cesar să se treacă 
forțele la semănatul 
bului in toate regiunile țăriL 
Consiliul Superior al Agricul
turii recomandă conducerilor 
unităților agricole, tuturor 
specialiștilor să urmărească 
îndeaproape starea terenului 
și să ia măsuri pentru execu
tarea imediată a semănatului

pe toate porțiunile svîntate, 
concomitent cu pregătirea 
tului germinativ.

Din constatările făcute 
teren, rezultă că încă nu
folosesc toate mijloacele pen
tru grăbirea semănatului. în- 
tr-o serie de gospodării de 
stat și cooperative agricole 
din regiunile Argeș, Banat, 
Oltenia și altele se așteaptă 
In mod greșit svîntarea tere
nului pe întreaga suprafață, 
in loo să se lucreze pe tar
lale și chiar pe porțiuni mai 
mici, pe măsura svîntării pă- 
mîntului. în raionul Găești, 
de exemplu, în unele coope
rative agricole nu se urmă
rește starea terenului în tot 
cursul zilei, din care cauză 
nu se folosește fiecare oră 
bună de lucru în cîmp.

Pentru grăbirea lucrărilor 
de Insămînțare a porumbului,

(Continuare în pag. a IlI-a)

Pretutindeni, în raionul Plo
iești, același imperativ i-a mobi
lizat pe toți lucrătorii ogoarelor: 
semănatul porumbului rât mai 
operativ, în condiții agrotehnice 
superioare. Se lucrează intens, cu 
toată forța mecanică. Mecaniza
torii — în marea lor majoritate 
tineri — își dozează mereu mai 
bine forțele, folosesc fiecare mi
nut bun de lucru. Iată câteva 
însemnări din aceste efervescen
te zile de muncă. Vineri seara, 
cei zece mecanizatori din briga
da condusă de Toma Stoica, de 
la S.M.T. Bărcănești, au semănat 
ultimele rînduri din cele 370 de 
hectare planificate pentru po-

romb, la cooperativa agricolă de 
producție din Ologeni. Toate 
cele 6 semănători au lucrat din 
plin, fără întrerupere. Lucrarea 
a durat patru zile. La fiecare 
recepție, brigada a obținut cali
ficativul „excelent". în cursul 
aceleiași seri, tractoriștii s-au 
despărțit. Cinci au plecat la Că- 
tunu, iar ceilalți la Cojasca. Vor 
da o mînă de ajutor colegilor lor 
de acolo. La Gorgota, Poenarii 
Burchi, Corlătești, Berceni și în 
alte cooperative agricole de pro-

N. BARBU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Lucrări de electrificare a comu
nei Oraș Nou, raionul Oaș, re

giunea Maramureș

„PREȚUL FLORILOR^
...Stă întins pe spate, IrOr-o 

poziție care îl relaxează perfect 
și pe care, după ani de căutări, 
ani înfrigurați de neliniști crea
toare, a izbutit să și-o găsească, 
să și-o apropie, să-l facă să i se 
dăruiască acum din prima clipă, 
direct, dintr-o mișcare precisă, 
gustînd din superba satisfacție a 
studiului dus pînă la virtuozitate; 
stă întins pe spate, cu genunchii 
ridicați astfel ca tălpile pantofi
lor să adere la cuvertura înflo
rată de pe canapeaua-studio, 
călcîiele acoperind în întregime 
două mari corole de crin, ți 
blacheurile din vîrfuri Upindu-se 
etanș pe o pată azurie din desen. 
Sprijinită de genunchi, ține o 
carte de reproduceri de artă, 
deschisă la „Anemonele" lui Lu- 
chian ți cu ochii intredeschiși

soarbe din genialul amestec de 
culori și nuanțe, de la violetul 
crepuscular pînă la albul acela 
uluitor, plin de transparențe și 
irizări, Își dilată nările cu fiecare 
respirație, adulmecînd parfumul 
pe care florile acestea unice îl mai 
păstrează din dimineața cînd ar
tistul le-a așezat în borcanul 
smălțuit și cînd, ca și el acum, 
medita desigur la legenda ane
monelor care vesteau Afroditei 
reîntoarcerea lui Adonis cel sortit 
să învie și să piară în fiecare an, 
legîndu-și soarta de cea a flori
lor, ca un simbol al vieții și mor- 
ții, al fericirii și irosirii.

Sta întins pe spate și privea 
ochii negri, adinei și strălucitori 
ai anemonelor și tn acordurile 
exuberantei lor simfonii coloristi-

ce se pierdea regăsindu-s» șl se 
regăsea pierzîndu-se, mereu el și 
întotdeauna altul, mereu altul șj 
întotdeauna el.

Soția îi era plecată la „Nu
fărul" — o rugase, o implorase 
să se ducă fără ezitare Za „Nu
fărul" și nu Za „Luceafărul" care 
deși situat mai aproape, lui nu-i 
spunea decît prea puțin — ca 
să-i ducă la curățat costumul bej, 
pătat în toamnă de sucul peta
lelor unui buchet de crizanteme. 
(„Pentru tine, iubito, luasem a- 
tunci crizantemele, îți amintești 
buchetul acela luxuriant, cu toată 
toamna parcă adunată în el... El 
mi-a pătat costumul și deci tu 
trebuie să mi-l duci la curățat, 
deși, intre no1 fie vorba, mă 
mîndresc cu o asemenea pată, aș

purta-o ca un elogiu adus fru
museții...").

Dragostea lui pentru flori în
cepuse încă din cei dintîi ani ai 
copilăriei. Parcă se și vede de-o 
șchioapă cu vreo douăzeci de 
ani în urmă, jucîndu-se cu găle- 
țica și lopățica printre straturi. 
Ține minte chiar ziua cind, abia 
împlinise patru anișori, și spăr- 
gînd un geam, cu o piatră de 
culoarea untișorului de câmp, a 
uscat lacrimile mamei, culegîndu-i 
și aducîndu-i un buchețel gingaș 
de ghiocei. Mai tîrziu, în anii 
de școală, florile aproape că ii 
erau nelipsite din ghiozdan. Le 
așeza pe catedra învățătoarei și, 
cu toate că se afla la o vîrstă 
cînd nenumărate gesturi ale 
vieții sînt lipsite de controlul ex
perienței morale, niciodată, da,

niciodată, cînd era ascultat și nu 
știa, primind o notă proastă — 
deși adusese flori I — el nu le 
lua înapoi, nu încerca în recrea
ție, ca din greșeală, să dea cu 
cotul în borcanul de pe catedră 
sau măcar să ridice privirea spre 
el, străfulgerîndu-l înciudat, răz
bunător. In cel mai rău caz, dnd 
vedea tocul învățătoarei dese- 
nînd cîte un 4 în catalog, mur
mura pentru el, ca un cîntec du
ios de leagăn: „Sînt tufănele, 
tovarășă învățătoare, gîndiți-vă, 
ultimele flori ale toamnei, cu- 
rînd o să le acopere zăpada, o să 
le ucidă... Măcar 5 să-mi fi dat!".

S-a însurat de tînăr, în ia-

OCTAV PANCU-IAȘI

(Continuare în pag. a Il-a)



orizont 
---- cultural

Debuturi promițătoare
■

Un spectacol de operă, remar
cabil ca ținută artistică, a văzut 
lflmina rampei — în premieră — 
pe scena Studio-ului Conserva
torului „Ciprian Porumbescju" 
din București : „Cavaleria Rusti
cană" de Mascagni. în ciuda 
proporțiilor restrinse, opera ve
ristului italian solicită excesiv vo- 
oile interpreților, corul și orche
stra, incit închegarea echilibrată 
de către regizor și dirijor a în
tregului spectacol nu este o sar
cină prea ușoară. Tocmai în uni
tatea și sinceritatea sentimente
lor eroilor, în realismul interpre
tării, în perfecta colaborare a tu
turor compartimentelor — rezidă 
succesul „Cavaleriei rusticane".

Ca spectator este cu neputință 
să nu fii încântat de realizarea 
tinerilor interpreți : se ciută cu 
precizie, curat, muzical, orche
stra bine acordată susține vocile 
cu menajamente, iar în vestitul 
intermezzo simfonic își relevă 
calitățile un ansamblu închegat, 
în vizibil progres. Corul comple
tează armonios cadrai în care 
evoluează eroii dramei, decorul 
sobru, economicos și sugestiv, 
luminile just folosite, cu rol ac-

Dar exigenta?
Un titlu interesant îți atrage pri

virile în vittinele librăriilor. Edi
tură medicală publică sub semnă
tura dr. E. Nichifor și C. Bocîrnea 
o carte de 132 de pagini : „Me
dicina și muzica-.

Medicina și muzica, în aparență 
două domenii atît de îndepărtate, 
se găsesc în realitate într-o strînsă 
legătură. Vechii greci au fost pe 
deplin convinși de influența mu
zicii asupra sănătății oamenilor. 
Esculap folosea în templul său 
din Epidaur ca mijloc de trata
ment doar ierburile și muzica. De-a 
lungul a mii de ani de istorie a 
medicinei au fost emise o serie 
întreagă pe ipoteze, idei și au 
existat chiar și unele rezultate în 
folosirea meloterapiei în tratamen
tul unor boli. Un american, dr. 
Robert Schauffler a încercat chiar 
să alcătuiască o farmacopee muzi
cală.

Folosind un bogat material do
cumentar, autorii cărții dau o se
rie de detalii pe deplin intere
sante despre relațiile dintre me
dicină și muzică, despre malac e 
de care âu suferit unii dintre marii 
compozitori, creionează poe 
unor medici care i-a. de-i *• 
creației muzicale remarcat le 
r înduri le dedicate lui Theodor 
Billroth și Albert Schweitzer) fi 
evidențiază cfteva date ce-; :e 
preocupările muzicale ale me . .-
lor din țara noastră.

Din păcate o «erie de naivitâți. 
lipsa de grijă pentru tinuta stilis
tică, diminuează interesul pe care 
îl poate sțjrni o asemenea lucrare. 
Nu-și afjă explicata 
paginile cărții a unui capitol de
dicat luî Berlioz în care slat in
serate ^ețalii biografice si da ana
liză iguzîc.glpgică pe care citito
rii! Ie pQAțe -jlH In e
recent apStnîte Ta Editura muai-

Fata în doliu
TR POTERASr

Limonada
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Cinematografe

că s-a fixat 
clește blind,

11,15; 
DOI

ANI- 
(orele 
VIEȚI 
(orele

buchețelul 
ascuns tainic 

obiș-

ARMATA CODO- 
rulează »a GiulețU 

12,30; 15; 17,30; 201.
ACUM MAXIM? — 

— rulează la Infrit- 
popoaie (orele 16;

erele 16: I8: 20). CO- 
DW VADUL VECHI ru- 
ringași (orele 16; 18,15|

BĂ1ETI CA KINEA CALDĂ r^es- 
ză la Victoria ‘oreie !•. 12; 14: 
16; 18,15; 20 3») CONTELE De 
MONTE CRISTO — azebeie 
serii) rulează ’J Carpal, 'erei* 
9; 12; 15). REGINA CÎNTECELOR 
rulează Ia Central (erele 1®3»: !3 
15,30; 18; 2O3W PARISUL VESEL 
rulează la Doina orala !• 12:
14.30; 16.30; 18 30; 20J». Da »

NEAMUL ȘO1MĂREȘTILOR — 
cinemascop (ambele serii) rulează 
la Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21). 
LOGODNICELE VĂDUVE rulează 
la Republica (orele 9,45; 11,45; 14; 
17; 19; 21), Excelsior (orele 10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20.301. 
MALELE rulează la Capitol 
10; 12; 14; 16,30; 18.45; 21). 
USCATE rulează Ia Festival 
9,45; 12; 14; 16,15: 18 30; 2045), 
Flacăra (orele 16; 18; 20). GAU- 
DEAMUS IGITL'R rulează la Bu- 
zești (orele 15; 17; 19; 21), Miori
ța (orele 10; 12; 14; 16; 18,15. 
20,30), Flamura (orele 10: 12; 16; 
18,15; 20,30). SPĂRGĂTORUL — 
cinemascop — rulează la Floreasca 
(orele 15,30; 18; 20,30). CAIETUL 
ALBASTRU rulează la Lumina (o- 
rele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
SCARAMOUCHE — cinemascop 
— rulează la Luceafărul (orele 10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Bucu
rești (orele 9,30; 11,45; 14; 17; 19; 
21), Feroviar (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Tomis (ore
le 9: 11,30; 14; 16; 18; 20), Aurora 
(orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21,15), 
Melodia (orele 10; 12; 14; 16; 18; 
20,15), Modern (orele 10; 12,30; 
15; 17; 19; 21). NEVASTA nr. 13 
rulează la Union (orele 11; 15,30; 
18; 20,30). Volga (orele 9; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15).

8,50 Gimnastica de înviorare la 
domiciliu, 9,00 Rețeta gospodinei. 
9,30 Emisiunea pentru copii sl ti
neretul școlar. 11,00 Emisiunea 
pentru sate. După-amiazâ — Du
minică sportivă. Fotbal: Transmi
siune de la Stadionul ,,23 August" 
a întilnirii dintre Selecționata 
noastră divizionară și echipa Mei- 
dreicher (R. F. Germană) și repriza 
a Il-a a Întilnirii dintre echipele 

tiv în desfășurarea acțiunii sce
nice. O contribuție meritorie a 
adus-o coral Ansamblului folclo
ric „Perinița.

Dacă unitatea spectacolului de 
la Conservator reprezintă princi
pala calitate a premierei, nu mai 
puțin adevărat este faptul că u- 
nele contribuții personale se im
pun cu necesitate. Astfel, debu
tul regizorului Nicolae Ciubuc 
trebuie socotit o reușită promiță
toare. Fără a urmări „efectele" 
tari (opera se pretează la sufi
ciente pseudoinovații 1), mergi nd 
la adincirea rolurilor, subliniind 
trăsăturile adine umane ale eroi
lor, Nicolae Ciubuc s-a afirmat 
ca un tînăr regizor de formație 
sănătoasă, temeinică. Soprana 
Marina Krilovici a învins cu o 
dezinvoltură proprie talentului ei 
dramatic, dificilul rol al Santuz- 
zei. „Maratonul" vocal al studen
tei s-a întregit cu trăirea puter
nici a fiecărei replici, atingi nd in 
finalul actului iutii punctul cul
minant al creației sale cwisingă- 
toare. Poate că o atenție speciali 
a acutelor, privind rotunjimea si 
egalitatea sunetului, va duce in 
viitor la perfectionarea mecanis
mului vocal și in registrul înalt.

cală. între Berlioz si mdici.-i ne 
poate fi stabilită decit • leRătm-ă 
exterioară. Berhox n-e fost deci: 
un genial muzician care !■ tuse- 
rețe a fost silit sl eTedeze d - 
primul an de sjjidmedicale pe 
care le-a urmat qț>l:gat de p4:.— 
Asta-i tot Și pentru asta nu s t 
necesare 14 pagrut

Oricită btr.^oțjtă ai avea nu 
poți intimpina rjeci: cu zirnuetnl 
pe buza o" serie de naivități ‘pa
gina 14-a bate un record din a- 
cest punct de vedere ’> în care dra 
dorința de a arăta cum 
și medicina însoțesc pe ca ce r 
naștere și pină la moarte’ autor.: 
arată că „bucuria venirii pe lume 
a unui copil, prirr.il de m’i.ni.'e ra
dioului, se manifesta prin cînte- 
cele celor din tamilie', că ,Jn s :■ 
netele muzicii, în ritmul ei dez
voltarea copilului se tace armo
nios prin gimnastica medicale". 
că. mai tirziu. „vine școala in 
care noțiuni de muzici si sfaturi 
igienice completează instrucția’. 
că. apoi, (asa cum arăta tevteaL 
ultimele trei fraze ale rec 
tete) r setă <4 ropdM
adult intră la pfiaă vio 
de aauscă m. părăeesse 
rr> S'.-. Sovares e0t 
bucura, cft j: ia mrriie aeraaari. 
De asemenea. ajutorul du de me
dic este mereu necesar pentru 
a-și menține si întări sănătatea 
sau pentru a si-o redobiadL Siir- 
șitul 11 găsește alaiuri de medic. 
adevărate' sau duhovnic. si anua
lele unui marș trist 11 Însoțesc pe 
cel din urmă drum—*.

Ne oprim aici— Este picat pen
tru autori, pentru editură. pentru 
cititori, ca in pobEcaren anei cărți 
de interes să nu facem dovada 
unei minune eigeute stilistice 
publicistice.

(orele 9.30; 11.45; 14; 16,15; 18 45: 
21). HATARI (ambele serii) rulea
ză la Timpuri Noi (orele 10 30. 
13,45; 17; 20,15), Cultural (orele 
15,30; 19).
BATERILOR 
(orele 10;
UNDE EȘTI 
cinemascop -
rea intre popoare (orele 
18; 20). UN ENORLAȘ CIUDAT ru
lează Ia Cosmos (orele 14; 18; 20‘. 
Vitan (orele 16: 18,15; 20,3Q).
MISTERELE PARISULUI — ci-

Televiziune
DUMINICA 25 APRILIE

R. S. Cehoslovace — Portugaliei 
din cadrul preliminariilor campio
natului mondial — transmisiune 
de Ia Bratislava. 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 Aventurile lu: 
Robin Hood (XXII) Șah Mat. 19,45 
Maeștrii genului scurt: Anatole
France. Prezintă cont, univ Zoe 
Dumitrescu Bușulenga. „Putoiă",

MOREL COSMA

!i:e s«

tf

■

Dirijorul Grigore Iosub a stă- 
pînit cu autoritate dificilul apa
rat vocal și instrumental, nm-- 
cînd o dată cu noua perioadă un 
substanțial proces de maturizare 
artistică. O contribuție pozitivă 
la succesul montării a adus-o Co
rul studioului conservatorului, 
sigur in intervenții și permanent 
controlat în intonație. Poate că 
o participare mai vie la mișcarea 
scenică va spon autenticitatea 
atmosferei operei.

Contribuții meritorii — suscep
tibile de îmbunătățiri — au în
seninat aparițiile tenorului Petre 
CăruăleaniL mezzosopranei Mar
gareta Mustață și cootnaltet An
gela Dedulescu.

Spectacolul -CasaJer* ncsri- 
cană* în cadrul scrmografic atră
gător al Eltsabetei Benedek — 
merită să fie văzut de toți ama
torii teatrului liric, fiindcă depă
șește sfera productrilor școlare, 
inscriindu-se ca o certă zeafzarr 
artistică a mui măavmcln de ta
lente 

OPINII SI DELIMITĂRI

sectă
re* zza

XapiamiHA minai? pe ecrane

ce Mmw 
~ ndn

bicicleta
spre Lună

.Prețul florilor"

Eva Dragomir, 
ecranizare de 

20,45 „Ghitara și

ecranizare de 
. Crainquebille' 
Radu Miron.
claxonul* $i „Poveste pescărească- 
— desene animate. 21,10 Cîte în
curcă și descurcă aurul în... Ope
ră. Montaj de scene din opere de 
Florica Gheorghiescu și Marianti 
Banu. 22,25 Telesport. în încheie
re: Buletin de știri.

rl a

Jarua idaacadai Jb, da 
bi^ . e da xaj. Mhst la 

ftiabiaia ei naeăca naturi 
da a^ad n^dara să-fi daz- 

otiana ttaaTvziatea dafd v’rrfa 
ha. i-a adu» cu dcu£
■dpodaaat iaoăttr da rMloria, • 
crric^L da a purizate fi da o can- 
daaav. aftrpfind praeU naa K- 
trafn:

— FeoStu dr^.vtea noattri, 
pvxtm bu-.-i-r'ia noattri— Priceț- 
U-o, pazei trăiește, parcă fi-a 
topit ud. taufa nafr-o flăcării 
aibă- Fă baaeâ. aleargă tu după 
acte, eaă anșx-.reNtză numai gin- 
dai artei ateatetKa tecoturi !

Și de atunci, de atunci cite 
btăchete de la jCadka" și ,Jlor- 
ticula 1 MaT, de la Gostat ^Mo- 
gopzaia’ fi ^Mltenee-palace", 
r. .3 misnța sofiei?
Atent de Ziua femeii, atent de 
zrua onomaană a soției, atent 
la aniversarea cusătoriei, atent în 
pro. ipiu, pur ți simplu în prin
cipiu, fără nici un motiv festiv, 
calendaristic. Palma stingă în 
care stringe, de obicei, tujerele 
buchetelor aproape 
intr-o poziție de 
moale, catifelat.

Vine acasă cu 
suav de viorele 
la spate, deși a intrat în 
nuința căsătoriei lor ca intrarea 
sa în casă cu o mină la spate să 
nu mai ascundă nici o taină:

— Să te mai întreb oare: ghici 
ce ți-am adus ? rostește cu un 
zîmbet iradiant. Miros a pădure, 
a aprilie, a Parma... Sint așa cum 
le-a văzut Courbet, cu rouă încă 
pe petale, ca lacrimile iernii ce 
se duce... Lustruiește-mi, te rog, 
pantofii; am ședință și nu mă pot 
duce cu ei așa !

Seara, își așteaptă adeseori 
soția să se întoarcă de la lucru, 
și deși fiămînd, nu se așează la 
masă ci rămîne rezemat de un 
perete, cu brațele încrucișate că 
niște liane exotice, sau în poziția 

k. ashbc

sa de rtlaxurt perfectă, pe poă, 
cu tălpile de mteropor^a așcibi- 
te de crinii din drănud azeerrit- 
rii, privind spre buchetul proas
păt adus de el fi așezat undeva, 
in lumina răscolitcara a amur ga 
hii.

— Barem să fi coborit L pirna 
și să fi luat ceea de la ^ilmten- 
tara“„. îl furi din reverie, banal 
fi prozaic, soția.

Pentru el insă trata fiorilor a 
mai puternici:

— Stai o clipă fi le admiri— 
Ce infinite vibrații și reflexe pot 
avea niște iriți comuni '. Parcă 
și-au suprimat contururile ca in
tr-o pastă de Manet, Renoir sau 
nu, abia acum îmi dau seama, 
prezența ta mi-a provocat o ade
vărată revelație, uitâ-te atentă, 
au ceca din Cldude Monet și 
poate un pic din Cezanne, fireș
te, cel din prima fază a creației 
sale... Totul e un joc de lumină, 
un univers aerian... Știi bine că 
nu-mi place să fac cumpărături 
și, mai ales, să umblu cu plasa 
după mine! Du-te ji cumpără 
Iu.

...Stă întins pe spate și admiră 
— Oh, dumnezeule, pentru a 
cita oară, din cite sute și sute 
de unghiuri! — „Anemonele"
lui Lucliian, meditînd asupra 
soartei adonisiace a florilor. Apri
lie e pe sfîrșite. Curînd va în
flori liliacul. Va aduce soției un 
buchet uriaș, un Băncilă tiu, 
prefăcînd toată casa într-o grădi
nă. Se apropie sezonul nou, al 
verii și ea va trebui să frece și 
să ceruiăscă parchetul! Apoi vor 
veni rînâul bujorilor și trandafi
rilor și garoafelor bătute... Cozi 
la O.N.T. pentru bilete la mare, 
bagajele, transportul lor la gară... 
o așteaptă destule treburi pe 
destinatară florilor sale! Crăițele 
și daliile, crizantemele și vîzdoa- 
gele vor înlocui apoi florile verii... 
Poate, speră din tot sufletul cu
prins de poezie, că b dată cu ele 
se va sfîrși și chinul unor peni
bile explicații cu privire la sala-
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Din realizările
institutelor de cercetări

ă ne imaginăm un fel de piese, avînd o geneză aparte: 
neturnate și nestrunjite, ele ar lua calea utilizării directe 
— potrivit scopului cărora ău fost destinate.

Mijloacele tehnice actuale fac cu putință acest fapt, 
care ar putea părea un miracol. Astfel de piese sînt pro
duse în mod curent în laboratorul de metalurgia pulbe
rilor al Institutului de cercetări metalurgice prin pro

cedeul denumit de sintetizare.
Materia primă de la care se pornește este reprezentată de pulberile 

metalice. Această pulbere este supusă unor mari presiuni și transfor
mată — direct — in piese. Peste 29 000 de asemenea piese au fost 
produse aici — pe bază de contracte, luînd apoi calea Combinatulti 
siderurgic Hunedoara sau a întreprinderilor „Electromotor" — Ti
mișoara, „Electrotehnica", „Unio“-Satu-Mare sau „Steagul roșu“-Bra- 
șov, Aproximativ 30 la sută din ele au fost fabricate din pulbere de 
fier, înlocuindu se cu succes cuprul, mai costisitor.

O sumară trecere în revistă a direcțiilor de cercetare ale Insti
tutului ar arăta că acestea se extind de la asimilarea unor noi 
mărci de oțeluri sau elaborarea unor aliaje neferoase, pină la studiul 
pulberilor metalice și materialelor refractare, îmbunătățirea unor tra
tamente termice, aplicarea metodelor de cercetare moderne în me
talurgie, studiul unor noi procese metalurgice sau perfecționarea ce
lor aplicate în prezent în industrie.

Dacă am urmări doar cîteva jaloane ale activității institutului în 
ceea ce pricește oțelul — această adevărată coloană vertebrală a in
dustriei noastre — am desprinde aspecte de seamă ale luptei pe care 
o desfășoară cercetătorii de aici pentru a-și aduce contribuția la fău
rirea unor oțeluri superioare, de bună calitate ți la un preț 
scăzut.

de cost

ȘTIINȚA
Șl OȚEL

său de care trebuie să dis
pună integral, fără nici un con
trol și, mai ales, fără pretenții ab
surde de a-l integra bugetului 
conjugal. Poate, speră din tot 
sufletul cuprins de poezie, că 
o dată cu primele petale bruma
te de toamnă se va rezolva și 
chestiunea de principiu a servi
rii la pat a cafelei de către so
ție, dar, mai cu seamă a renun- 
țului ei, aidoma de principiu, de 
a-și cumpăra palton, pentru că 
cel vechi, cu anumite modifi
cări, să zicem întors a treia 
oară — mă rog, se pricep ele,

'■ .-.It;-. însoțite de nenumărate experimente în condiții .iii
L ►--r;'. stație-pdot, aemiindustriale și industriale au dus la crearea 
V ? e. dut cu crom — făcind parte din clasa oțelurilor refractari 
— care t :e astăzi folosit cu bune rezultate la fabricarea discurilor 
și peirteicir tmboeuflantei de alimentare a locomotivelor Diesel Hee- 
t-, e l •; alt tip de oțel, aliat cu un procentaj sporit de crom, și-a 
î- • : ;:_’ca :r;‘r-un loc „critic" din punctul de vedere- al
cassateior sthciUn mecanice, termice sau chimice: din el sînt fabricate 
n...-r;e de evacuare ale motoarelor autocamioanelor produse la 

Uzmde Șiragul roșu" din Brașov.
. .- -arca rc;cte!vr de fabricație a diferitelor oțeluri nu se restimă 

. -amoi (a «tebufrra riguroasă a compoziției lor chimica sau la 
: -<• :-’ea amănunțită a tehnologiei lor de elaborare. Cercetătorii ins- 
IHmidm contumâ să acorde asistență tehnică uzinelor pină la deplina 
stăp -.ire a noilor procese de producție.

ir
t cui dintre factoru importanți care-și aștern semnătura pe actul de 

și in calculul prețului de cost al oțelurilor este și materialul 
refractar cu care sint căptușite cuptoarele și utilajele de turnare.

Am ajwu astfel la un nou capitol important al muncii de cerce
tase: găurea unor materiale refractare avînd calități tehnice superi- 

( er- etătorii s-au străduit — ți au reușit — să găsească aseme- 
vet cupiuidi care să reziste un timp cit mai îndelungat acțiunii ter- 
luaeop chimice a oțelului topit și să nu permită impurificarea me- 
tah. ’.; cu mduziuni exogene provenind din propriul lor material.

Și ni această privință ar fi multe de scris. Să ne mărginim, de 
aceea, la precizarea că noi căptușeli pentru oalele de turnare din că
rămizi aluminoa.se sau grafitizate, au o durabilitate dublă față de 
căptușelile folosite rnai mainte. Ele prilejuiesc însemnate economii 
pe ansamblul oțelănilor electrice din țara noastră și se vor extinde in 
curînd la marile oțelării de la Hunedoara.

Dezv- ltarea continuă a industriei metalurgice este însă legată în 
chip indisolubil de studierea — în vederea aplicării pe scară largă —- 
u unei tehnologii moderne. Asemenea metode — care sînt în curs 
de verietare și peste hotare — sînt studiate în cadrul institutului, 
t e vorba despre tratarea oțelului sub vid fi de retopirea electrică 

te' nnlozii care permit o îmbunătățire simțitoare a ca- 
,.v..are fn construcția de mașini. S-au și pus în 

i in uirii/ur tniriz/o ii modeme pentru aplicarea acestor noi 
procedar.

■ • ■rine. izotopii radioactivi — acești auxiliari prețioți in
' '’ ~ ?i'®« făcut mai puternic simțită prezența la

i . I i. Cu afutond lor a fost studiată puritatea oțelurilor în labo- 
ratoare și titulatura completă a studiului este-. „Metodă cantitativă 
ren-, metrică de determinare a incluziunilor metalice exogene marcate 
cu calciu-45 .

Matematica — omniprezentă — și-a găsit și ea un larg cîmp de 
aplicare metalurgie. Cercetătorii de la I.C.E.M. au făcut un nou 
pas înainte m aplicarea metodelor matematice moderne, în ceea ce 
pnee-te prelucrarea datelor experimentale și de producție Cu aju
torul acestor metode au fost întocmite balanțele secțiilor de bază din 
Combinatul siderurgic Reșița — pe totalul producției realizate — ca 

■ : a întregului combinat — pe gama de produse. Balanțele cor 
<€TLi ld determinarea pe anul în curs a metodologiei de planificare 
tntemă pe bază de calcul matricial.

In încheiere — un scurt bilanț sugestiv.
curînd, Institutul de cercetări metalurgice a încheiat — cu 
întreprinderi și instituții — 85 de contracte de cercetare

pentru anul în curs (dintr-un total planificat de o sută de contracte).
C i bilanț care reprezintă — de fapt — startul a tot atitea vălo^, 

vercetări științifice, care-și vor „turna" contribuția de preț în 
■•c ■:! mn.ii al industriei noastre socialiste.

Desen de TI A PEL1Z
femeile, tind e vorba de modă I 
— mai este bun, are ceva din 
farmecul imortelelor, azi, din pă
cate, atît subapreciate. Poate spe
ră din tot sufletul cuprins de poe
zie, că apariația dumitrițelor 
întîrziate va consemna totodată 
finalul discuțiilor cu nimic justi
ficate, nici într-Un cămin tînăr 
ca al lor, și generate de întreba
rea: „ce este soțul ? O încarnare 
a gingășiei în familie, sau un ins 
banal, silit să-și taie pină și un
ghiile singur Da; este con
vins. va învinge, trebuie să în
vingă... gingășia1

Conf. univ. ing. IOSIF TRIPȘA 
candidat în științe tehnice, 

director al Institutului de 
cercetări metalurgice

Întîlnire 
cu regizorul 
Liviu Ciulei

„Pădurea

Intrate în tradiție, întîlni- 
rile studenților bucureșteni 
de la Facultatea de limbă și 
literatură romînă cu oameni-^ 
de artă, scriitori, compozitori, W 
dramaturgi, se bucură întot
deauna de o largă participare 
și interes.

Cel mai recent oaspete a 
fost regizorul Liviu Ciulei; 
director al Teatrului „Lucia 
Sturdza BUlandra" din Capi
tală, care a împărtășit din 
munca și activitatea sa ca sce
nograf, regizor și actor la rea
lizarea filmului 
spînzuraților“.

Răspunzînd la întrebările 
studenților, Liviu Ciulei a 
vorbit despre realizările obți
nute de cinematografia romî- 
nească în cei 16 ani de la a- 
pariția primului film, orientă
rile mișcării teatrale contem
porane, succesele teatrului ro- 
mînesc peste hotare. In înche
iere, regizorul și-a manifestat 
satisfacția și plăcerea pentru 
seara petrecută în mijlociii 
studenților promițîndu-le să 
revină printre ei.

PUIU RUJAN 
student

In centrul comunei Heme- 
iuș, raionul Bacău, s-a înălțat 
de curînd o școală nouă și 
frumoasă. 5 săli de clasă spa
țioase, dotate cu mobilier nou 
și lumină fluorescentă, două 
laboratoare modern înzestra
te, oferă elevilor condiții op
time de învățătură. .

VĂȘCÂN DORINA 
profesoară

A

prirr.il
aluminoa.se
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Cu toate forțele
la semănatul por

(Urmare din pag. I)

Consiliul Superior al Agricul
turii recomandă ca in fiecare 
unitate să se ia măsuri pen
tru ca toate tractoarele și 
mașinile să lucreze cu întrea
ga capacitate. Aceasta depin
de de organizarea schimbului 
II pe un număr cit mai mare 
de tractoare, astfel ca acestea 
să poată lucra ziua la semă
nat, iar noaptea la pregătirea 
terenului.

Pe baza 
trecuți, au 
dispozitive 
semănătorilor in scopul mări
rii randamentului tractoare
lor la semănat. Folosirea a- 
cestora. constituie un mijloe 
important pentru efectuarea 
semănatului intr-un timp 
mai scurt. Cu toate că in 
timpul iernii s-au făcut nu
meroase instructaje privind 
adaptarea dispozitivelor pen
tru cuplarea de semănători, 
se constată că acestea na sînt 
utilizate decît in mică mă
sură.

Avînd în vedere că. din 
cauza timpului nefavorabil, 
lucrările agricole s-aa aglo
merat și trebuie executate in 
cel mai scurt timp, se impune 
ca, pe lingă tractoare, să fie 
intens utilizate atelajele exis
tente în unități, atit la pregă
tirea terenului, cit și la se
mănat. Aceasta permite pune
rea in funcțiune a multor se
mănători cu tracțiune anima
lă, atit pe terenurile in pan
tă, cit și pe cele pline, unde 
din cauza umidități’ nu pot 
intra tractoarele.

De mare însemnătate pen
tru grăbirea ritmului insă- 
mințării este bona orș mirare 
a muncii la locul de produc-

experienței anilor 
fost confecționate 
pentru cuplarea

tie, înlăturarea oricărei 
treruperi a lucrului in cimp. 
In acest scop, conducerile u- 
nităților agricole socialiste, 
specialiștii au datoria să asi
gure la locul de muncă al 
brigăzilor de tractoare tot 
ceea ce este necesar : semin
țe Ia capătul tarțalei. carbu
ranți și lubrifianți. jaloane 
pentru semănatul porumbului 
în rinduri drepte etc_ pre
cum și hrană caldă pentru 
tractoriști. Pentru remedierea 
eventualelor defecțiuni la 
tractoare și mașini agricole, 
trebuie să se acorde asistentă 
tehnică imediată la locul de 
muncă. La SALT. BrinceaL 
Nanov. Drăgănești-Vlasca și 
altele din regiunea Bucure»;».

Operativ
de bună cai rate

mine-

★

*

(Agerpres)

a avut conducerea 
unor spectacole cu

pără- 
Socie- 

de

Concertul orchestrei simfo
nice a Filarmonicii de stat 
„George Enescu" de sîmbătă 
seara — în programul căruia

bilei și a celorlalte produse finite 
din lemn.

îmbunătățirea calității 
reurilor.

Sîmbătă dimineața a 
sit Capitala delegația
tății naționale franceze 
construcții aeronautice — Sud 
Aviation, condusă de Andr4 
Puget, președinte, director 
general a! societății.

INFORMAȚII ® INFORMAȚII ® INFORMAȚII

Foto: AGERPRES
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Dtcfionar romîr»- 
rom'm pentru 
elevii mai mici

BAIA MARE (de la cores
pondentul nostru).

La exploatarea minieră Her- 
ja-Baia. Mare a avut loc sîm
bătă un schimb de experiență 
a cărui temă s-a axat pe îm
bunătățirea calității minereu
lui la care au luat parte șefii 
exploatărilor, ingineri, șefi, 
maiștri și mineri fruntași.

Discuțiile purtate pe margi
nea referatelor au scos in evi
dență metodele și procedeele 
aplicate care au contribuit la

au figurat fantezia „Francesca 
da Ramini" de Ceaikovski, 
„Variațiuni simfonice pentru 
pian și orchestră" de Cesar 
Franck — solist Valentin Ghe
orghiu și „Simfonia a Vil-a 
de Beethoven — a fost condus 
de dirijorul englez. Anatolie 
Fistoulari.

★
La Azuga a avut loc o consfă

tuire pe tafă organizată de Mi
nisterul Economiei Forestiere, pe 
tema îmbunătățirii fluxului teh
nologic în unitățile de industria
lizare a lemnului, a calității mo-

După ce 
muzicală a 
operele „Lakme" și ..Faust", 
dirijorul belgian Edkard Do- 
neux a apărut din nou la pu
pitrul orchestrei Teatrului de 
Operă și Balet, în spectacolul 
de sîmbătă seara, cu opera 
„Carmen".

{Urmare

ducție semănatul 
încheie azi și 
măsurilor stab 
agncol raional, uned.it ce wr 
natul se termină intr-o unit 
mașinile sînt «liniate spre alte 
cooperative agneoie. Această re
distribuire a forței mecamce se 
face intre unități aprepsaie, pen
tru a se exita cit mai mail po
sibil deplasările in - i. Opera
tive sînt intervențiile și cînd se 
ivesc unele defecțiuni, lată un 
exemphi: I’.ur-o zi. la o seni^uă- 
toare de la brie.ida care lucrează 
la Șirnâ, s-a rupt un pinion tri
plu. Inginerul Vasile Ttandafu a 
luat imediat legătura cu ate*:-.- 
rul-mobil. Intr-o oră mașina a 
fost din nou în brazdă. Aseme
nea măsuri s-au stabil* Iu toata 
brigăzile. La rindul lor. coope- 
rativele de producți 
inentat transportul 
hranei pentru mecs 
3—7 căruțe, pe hex 
In acest fel s-a lucrat din zori 
pînă seara. <xi toată cap icitatoB 
mașinilor. Acestea sint m 
care au făcut ca in zilele 
fără ploi, viteza de lucru 
mult depășită. De la 1 '
tare, cît este plaruficaL s-a 
și la peste 2 000 de hectare 
unele zile.

La fiecare recepție 
calitatea a întrunit i 
tate cele mai man note. A n 
aceasta și dintr-o conxx 
care am avut-o cu tovar 
rin Dinu, vicepreședinte 
silfului agricol raic.ua’. 
din cele aproape 10000 
tare care s-au semănat 
cum în raion, nu s-a relăcut nia 
un rind în urina recepț : mi
nuțios efectuate Mai sint de se
mănat încă 7 700 de hectare. In 
maximum patru zile pline, lucra
rea va fi gata. Acesta este obiec
tivul numărul unu pentru rea
lizarea căruia se desfășoară a- 
cum întrecerea socialistă dintre 
mecanizatori și în unitățile agri
cole de producție din raion, în 
cinstea zilei de 1 Mai.

Complexul pentru industria
lizarea lemnului — Pipera 
din Capitală. Un aspect de 
muncă de Ia presa de asam
blat tocurile pentru uși din 

cadrul fabricii de binale
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SPORT.SPORT
ptagitmle ▼*- 
ierea jnecran’cr 
dm preliminari i- 
!• campionatului 
mondial de fot
bal, lotul A al 
Urii noastre sus
ține astăzi, de la

ora 15 45 pe stadionul „23 Au- 
dm Cațntaiă. o nouă partidă 

de verificare El 'otitoeste forma
ta S V. Meiderieh (R. F. Germa
nă) !n palmaresul căreia figu
rează si o victorie cu 3—2 asupra 
reprezentativei Spaniei.

Antrenorii lotului vor alinia ur
mătoarea formație probabilă: Hai- 
du-Popa, Hălmăgeanu, C. Dan, 
Greavu-Ghergheli, Georgescu-Năs- 
turescu, Dumitriu II, Ion Ionescu, 
Codreanu.

în deschidere, de la ora 14, se 
va desfășura partida dintre repre
zentativa B a R. P. Romîne și o 
selecționată divizionară A în care 
vor evolua printre alții: An,drei, 
Constantinescu, Lupescu, D. Nicu- 
lae, Ojct. Popes4cu, 
Năftănăilă, 
weiller VI, Datcu, Mîndru, Nun- 
weiller III, P. Emil, Jenei, Raksir 
Dinu, Țîrcovnicu, Ene II etc.

Jamaischi,
Frățiiă, Badea, Nun-

• Posturile noastre de radio 
vor transmite astăzi în cadrul emi
siunii „Sport și muzică" repriza a 
doua a meciului de fotbal dintre 
Iotul A al R. P. Romîne și forma
ția vest-germană S. V. Meiderjch, 
precum și alte aspecte și cronici 
de la diverse manifestații sportive 
din Capitală.

Transmisia se vaTransmisia te va face pe pro
gramul I între orele 16,45 și 18,45.

2? și joi 29 
sălii sporturilor 

de la Floreasca, amatorii sportului 
cu mănuși din Capitală vor putea 
urmări întrecerile finale ale som-

• Luni 26, marți 
aprilie pe ringul

ietiue: pagtksuce Tnrxeoî celor 
4*. La această editre turneul «re 
ca scop desemnarea selectionabili- 
lor în raderea campionatelor euro
pene de la Berlin (R.D.G.), care 
se ver desfășura între 22 și 29 
mai. Alături de o serie de boxeri 
experimentați, ca 1. Monea, V. 
Marințan, V. Antonio, V. Badea 
vor evolua și o serie de elemen
te tinere în frunte cu N. Gîju. C. 
Stanev. C. Niculesctt. 
tan, Vasile Dobre și

Mihai Mariu- 
alții.

• decjer e poacte în fata Ini 
Ba -iw. 1-. - - G ș; Hermann
l-a învins p: - tu» pe englezul 
Macr.a—arra în limitele catego
riei peste 97 kilograme.

Rezultate la î jpte greco-roma 
ne : 52 kg : Stoiciu (R.P.R.I bate 
la puncte pe Kasl iR S.C.) ; 57 kg i 
M. Cristea (R.P.R intrece le 
puncte pe Stange (LEG.) : Topsa- 
kal (Turcia) bate la puncte pe 
Alionescu (R.P.R.) ; 78 kg: Cîoro- 
cilă (R.P.R.) dispune la puncte de 
Goldețki (R.P.P.b. 97 kg: Marti-
nescu (R.P.R.) învinge Ia puncte 
pe Frantisek (R S.C.i Concursul 
continuă astăzi. cu începere de 
la ora 10 dimineața.

Aseară s-a
Ia

•
desfășurat
Leipzig întîlni- 
rea retur din se
mifinalele Cupei 
campionilor 
ropeni la 
(masculin) 
echipele

Leipzig și Rapid București. Victo
ria a revenit jucătorilor germani 
cu 3—0 (15—10; 15—13; 15—9)
dar în finală se califică voleiba
liștii romîni, învingători la Bucu
rești tot cu 3—0 și cu un puncta- 
veraj superior.

Rapid București va juca în fi
nală cu Minioor Pernik (R.P. Bul
garia) sau Slavla Praga.

eu- 
volei 
între 
S. K.

Cea de-a 10-a 
partidă a meciu
lui de șah pen
tru preliminarii
le campionatului 
mondial dintre 
Spasski și Keres 
a fost cîștigată 
de Spasski Ia 
urma acestei par-

• Disputat aseară în Capitală, 
meciul retur Dinamo București — 
Dinamo Berlin, contînd pentru 
semifinalele „Cupei campionilor 
europeni" Ia volei feminin, s-a 
terminat cu scorul de 3—1 (11—15, 
15—4, 15—9, 15—12) în favoarea 
jucătoarelor bucureștene. în fina
lă s-a calificat însă echipa Dina
mo Berlin, care cîștigase prima 
întîlnire cu 3—0.

mutarea 35-a. în _____  _
tide, Spasski și-a adjudecat meciul 
cu scorul de 6—4. El urmează să 
întilnească acum în semifinale pa 
învingătorul meciului Gheller — 
Smîslov.

• Intr-un meci amical de bas
chet disputat la Paris, echipa mas
culină a Franței a învins cu scorul 
de 62—46 (26—26) echipa R. P. 
Polone. După cum se știe, in pri
mul joc, desfășurat acum cîteva 
zile în cadrul „Cupei Națiunilor", 
baschetbaliștti polonezi cîștigaseră 
cu 66—62.

• In sala sporturilor Floreasca 
din Capitală a continuat ieri con
cursul internațional de lupte. Din
tre concurențli romînl la lupte li
bere, Ilie Chirilă (cat. 70 kg) l-a 
învins la pijncte pe Nachtigal 
(R.D.G.), Francisc Bolla (cat. 87 kg)

(Agerpres)
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(Urmare din pag. I)
maistrul Nicolae Chirnoagă 
le-a explicat tuturor ce aveau 
de făcut ; la fiecare agregat o 
notă indicatoare preciza repe
rele în lucru, sarcinile curen
te. Asta pentru ca utilajele să 
fie adaptate precis lucrului, 
din magazie să fie scoase scu
lele și dispozitivele necesare. 
Nu era o noutate, nu se făcea 
acest lucru ieri, prima dată. 
Brigada condusă de comunis
tul Chirnoagă lucrează așa de 
multă vreme.

Cuvîntul care desemnează 
această scurtă repetiție „dina, 
inte de începutul lucrului" 
este — ciudat de frumos ! — 
unul dintre acelea folosite de 
orchestranți înainte de a înce
pe concertul: acordare. „Stru
nele" sînt aici agregatele gre
le, cuptoarele cu foc continuu 
dornurile care se învîrt în in
teriorul prăjinilor de metal, 
fierăstraiele care taie țevi în
roșite, aparatele de finisare... 
Iar acordarea înseamnă regla
rea acestor mașini în raport 
de sarcinile curente, (doar cu 
o zi înainte oamenii din briga
da lui Chirnoagă lucraseră 10 
sortimente diferite, îndepli- 
nindu-și și depășindu-și sarci
nile. fapt greu, fără prealabi
la pregătire).

Așa a lucrat brigada și în 
celelalte luni de la începutul 
anului (în ianuarie fiind evi
dențiată ; în februarie — evi
dențiată — în martie — evi
dențiată). în acest fel, ea și-a 
păstrat lună de lună titlul, cîș- 
tigînd astfel și întrecerea cu 
celelalte două brigăzi pe pri
mul trimestru.

Ieri, concentrația tuturor a 
sporit atunci cînd, de la lami-

Cuvîntul dat a devenit faptă
norul de 3 țoii, laminor vecin, 
de care depindea într-o măsură 
destul de importantă îndepli
nirea angajamentului uzinei, 
a venit vestea că, acolo, depă
șirea planului nu putea fi, 
ieri, prea mare. Un sortiment 
foarte pretențios — 300 de 
tone țeava pentru transforma
torii lucrați de „Electropu- 
tere"-Craiova, altădată reali
zat prin procedeul „tras la 
rece", se introdusese în fabri
cație pentru prima dată la a- 
cest laminor prin procedeul 
„la cald". Economia era evi
dentă : în loc de 10—15 zile 
cît s-ar fi lucrat prin vechiul 
procedeu, comanda se execu
tă doar în 3 zile. Voiau însă 
cu toții ca și indicele de tonaj 
(singurul de altfel din angaja
ment rămas pînă ieri neînde
plinit) să fie... depășit ! Bri
gada maistrului Constantin 
Miron, ca și cea care i-a ur
mat — condusă de maistrul 
Ion Voinea — au lucrat cu 
maximum de concentrare, ca 
și în aceste condiții să se cîș- 
tige tone în plus pentru anga
jamentul colectiv.

Dar punctul de greutate se 
mutase — prin natura lucră
rilor — la laminorul mare...

Schimbul de noapte l-a al
cătuit la „6 țoii" brigada meș
terului Teodor Morărescu.

Oamenii — unul și unul. 
Hotărîți, pricepuți. Mașinile — 
bine puse la punct. Succesul 

se putea asigura printr-o con
diție elementară: disciplina 
riguroasă a lucrului, fapt apa
rent neobservabil, de-a lungul 
„fluxului", dar concret nota
bil la „patul de răcire" unde 
numărătoarea țevilor indica 
precis exactitatea și pasiunea 
cu care lucrau oameni ca 
Dumitru Diaconu sau Con
stantin Căprioară (cuptorari), 
Panait Ștefănescu, sau Mihai 
Călin, laminatori.

Și iată zorii: la ora înche
ierii schimbului. în dimineața 
de 24 aprilie statistica consem
na victoria muncitorilor Uzi
nei „Republica" : angajamen
tul de a da peste plan 1720 
tone țevi laminate...

Cu șapte zile înainte de ter
men cuvîntul dat devenise 
faptă !

Trei explicații

ale succesului...
Izbînda metalurgiștilor de 

la „Republica" nu s-a obținut 
însă într-o singură zi, nici 
doar în trei schimburi. Ieri 
s-a înfipt steagul pe cota pro
pusă, dar „asaltul" a început 
încă din prima zi de lucru a 
anului, ba chiar din ultimele 
zile ale anului trecut. Iată, 
mai jos, 3 dintre multiplele 

ale succesului obți-

de la sfârșitul tri- 
IV 1964, colectivul 

o serie de

explicații 
nut ieri.

• Încă 
mestrului
uzinei a stabilit 
măsuri tehnice și organizato
rice, care permit îmbunătăți
rea calității produselor și 
creșterea productivității mun
cii. Numai prin aplicarea mă
surilor de laminare a țevilor 
eboș pentru reductor pe cali
bru dur cu diametrul de 
101 mm, in locul celor cu dia
metrul de 88 mm și 93 mm; 
laminarea în toleranțe re- 
strînse a sortimentelor de 
țevi ; laminarea prăjinilor 
sondeze grele și hexagonale 
din țagle cu diametrul de 
120 mm, se asigură o efi
ciență economică de peste 
1 500 000 lei.

• Cu cîteva luni în urmă, 
la laminorul de 3 țoii a apă
rut o inițiativă, aplicată pri
ma dată de brigada maistru
lui Gheorghe Vancu. In 
constă aceasta ? In loc 
turele de cuptorari să 
schimbe la fiecare 30 de 
nute, cum se proceda 
trecut, acum tura se schim
bă după ce a încălzit 100 de 
țagle. în acest fel, timpul de 
odihnă al cuptorarului a cres
cut și, în același timp, a spo
rit procentul țevilor de calita
tea I. După terminarea tu
rei, ouptorarii urmăresc cele

ce 
ca 
se 

mi- 
anul

flux 
țevi 
ope-

a

100 de țagle pe întregul 
tehnologic. Cînd există 
cu defecte, se stabilesc 
rativ cauzele care le-au deter
minat și se iau măsuri de a 
nu se mai repeta în următoa
rea tură. Prin aplicarea aces
tei inițiative, a crescut consi
derabil productivitatea mun
cii.

• Stabilirea cauzelor care 
au generat declasate și auto
controlul pe fiecare fază 
procesului tehnologic.

Acum, fiecare tură, fie 
la laminorul de 3 țoii, fie 
la cel de 6 țoii, urmărește 
desfășurarea procesului teh
nologic pînă cînd țeava a 
ajuns pe patul de răcire. Pen
tru țevile cu defecte se stabi
lesc măsuri operative, care 
sînt discutate apoi și cu cele
lalte ture, evitîridu-se astfel 
repetarea lor.

de 
de

...Și trei

portrete

din întrecere
întrecerea socialistă desfă

șurată în cinstea Congresului 
partidului și a zilei de 1 Mai, 

x 
evidențiază calitățile deosebite 
ale majorității muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor uzi
nei, deosebita pregătire profe
sională, spiritul de inventivita
te, disciplina, dragostea pen
tru munca pe care o îndepli
nesc, hotărîrea de a înfăptui 
cu maximum de exactitate cu
vîntul partidului. Spațiul nu 
ne permite să vorbim desjjre 
mai mulți (într-o singură bri
gadă, sînt 38 de evidențiați 
lună de lună). Totuși, numele 
cîtorva dintre ei merită să fie 
notate îndeosebi.

Comunistul Gheorghe Van
cu este cunoscut în uzină ca 
un om în a cărui muncă, por
țile noului sînt mereu, deschi
se. Nu există procedeu tehno
logic, metodă, inițiativă pe 
care tovarășul Vancu să n-o 
cerceteze, să n-o propuhă co
lectivului spre aprobare. Tre
cerea la autocontrolul pe fază, 
pregătirea oamenilor din bri
gadă pentru lucrul la toate 
posturile importante ale lami
norului etc. s-au făcut, sub 
conducerea sa, ca maistru, la 
brigada a 2-a de la laminorul 
de 3 țoii, imediat ce s-au năs
cut ca idei în uzină. Tovară
șul Vancu este și autorul apli
cării metodei de lucru pînă la 
100 de țagle (descrisă ante
rior), sub conducerea sa ve- 
rificîndu-se marea ei efica
citate economică.

„.Comunistul Negoiță Ne- 
ffoci este muncitor la gura 
cuptoarelor. Dar contribuția 
tovarășului Negoci la succe
sele obținute ieri de uzină nu 
poate fi neglijabilă : muncitor 
harnic, cu un „ochi" bine for
mat, (calitatea țaglelor care 
pleacă âin cuptor depinde 
foarte mult de specializarea 
muncitorului) dînsul este, îja a- 
celași timp, un om de o disci
plină exemplară. De la în
ceputul anului pînă acum n-a 
lipsit nici o oră de la lucru, și 
(ne asigură tovarășii săi), n-a 
lipsit niciodată nemotivat în 
toți cei 17 ani de cînd lucrează 
la cuptoare.

...Roman Marin (mult mai 
tînăr, dar făcînd și el parte 
dintre comuniști) îndeplinește 
în brigada condusă de tova
rășul Ion Petcu o sarcină din
tre cele mai importante: lu
crează la postul principal de 
intrare și ieșire a țevilor în 
laminorul de 6 țoii. Dintr-o 
cabină de comandă aflată la 
înălțime față de întregul uti
laj, el dirijează prăjinile de 
foc, agregatele de perforare, 
țevile abia născute. Se poate 
spune că ritmul de lucru al 
laminorului este în mîinile 
sale.

Iar Roman are mîini bune, 
fiindcă de fapt, el vădește și o 
foarte bună înțelegere a sarci
nilor care-i revin, fiindcă știe 
de ce mare însemnătate sînt, 
în dezvoltarea industrială a 
tării, fiecare dintre țevile rea
lizate aci, la „Republica"...

Sîmbătă au început lucrări
le celei de a 10-a sesiuni a 
cercurilor științifice studen
țești din Institutul de con
strucții București. Participă 
cadre didactice și studenți și 
din alte institute tehnice din 
Capitală.

în referatul Consiliului u- 
niunii asociațiilor studenților 
din institut, privind activitatea 
cercurilor științifice studen
țești pe anul 1964, prezentat de 
asistentul universitar ing. Con
stantin Bogdan, s-a arătat, 
printre altele, că în institut 
există 20 de cercuri științifice 
care cuprind peste 400 de stu- 
denți. în perioada analizată, ei 
au abordat 150 de teme din 
cele mai variate sectoare din 
această ramură. Cercetările 
întreprinse și experimentările 
de laborator i-au ajutat la a- 
profundărea cunoștințelor do- 
bîndite la cursuri și seminarii, 
la îmbogățirea culturii lor pro
fesionale. Sesiunea constituie 
un prilej de selecție a celor 
mai valoroase lucrări care 
vor fi prezentate la cea de a 
8-a conferința pe țară a cercu
rilor științifice studențești.

în cadrul lucrărilor pe secții, 
care se desfășoară timp de 
două zile, sînt prezentate mai 
mult de 100 de referate de 
specialitate la care au colabo
rat aproape 250 de studenți.

(Agerpres)
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Solidari cu tinerii de pretutindeni

Praga: Vizitele delegației

militare rome
PRĂGA 24. — Coresponden

tul Agerpres, Al. Liță, trans
mite :

Continuîndu-și vizita de pri
etenie în R.S. Cehoslovacă, 
delegația militară romînă, con
dusă de generalul de armată 
L- Sălăjan, ministrul forțelor 
armate ale R.P.R., a sosit la 
23 aprilie la Brno. Pe aeroport 
era aliniată o gardă de onoare. 
Delegația militară romînă a 
fost întîmpinată de generalul 
de armată B. Lomsky, ministrul 
apărării naționale a R. S. Ce
hoslovace.

în cursul dimineții, delegația 
militară romînă a făcut o vizi
tă la Comitetul național al o- 
rașului Brno. Apoi a depus o 
coroană de flori la cimitirul din 
Brno al eroicilor ostași romîni 
care, cu 20 de ani în urmă, au

căzut pe aceste meleaguri 
luptele purtate împotriva 
tropitorilor hitleriști.

★
într-o atmosferă caldă, prie

tenească, a fost primită dele
gația militară romînă în coo
perativa agricolă unică din 
Vracov. La mitingul, care a a- 
vut loc în piața comunei, la 
care au participat locuitori 
din Vracov și delegați din 
comunele învecinate, a luat 
cuvîntul generalul de armată 
L. Sălăjan.

S-a depus o coroană de 
ia monumentul ridicat în 
moria celor 34 de ostași 
mîni, care au căzut eroic 
tru eliberarea acestei comune.

în cinstea delegației, a avut 
loc o serbarea populară consa
crată prieteniei romîno-ceho- 
slovace.

în 
co

flori 
me- 
ro- 

pen-

Sosirea la Cairo a ministrului
de externe al R. P. Romine

din viata 
tineretului 

lumii
Motivele unei reuniuni

prelungite...

CAIRO 24 — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu trans
mite : Corneliu Mănescu, mini
strul afacerilor externe al R. P. 
Romîne, a sosit sîmbătă după- 
amiază la Cairo. El va face o 
vizită oficială în R.A.U. la in
vitația ministrului afacerilor ex
terne

La 
fost 
Riad,

al acestei țări.
sosire, oaspetele romîn a 
întâmpinat de Mahmud 
ministrul afacerilor exter-

Noi atacuri împotriva
R. 0. Vietnam

de
23
24

HANOI 24 (Agerpres). 
După cum anunță agenția 
presă V.N.A., în noaptea de 
spre 24 aprilie și în ziua de 
aprilie, avioane și nave de răz
boi americane și sud-vitnameze 
au atacat de patru ori teritoriul 
R. D. Vietnam, precum și insula 
Con Co, situată în apele terito
riale nord-vietnameze. Misiu
nea de lăgătură a înaltului Co
mandament al Armatei Populare 
Vietnameze a adresat Comisiei 
Internaționale de supraveghere 
și control un mesaj în care pro
testează împotriva acestor noi a- 
tacuri și cere ca Statele Unite și 
autoritățile sud-vietnameze să 
pună capăt tuturor actelor de 
agresiune asupra R. D. Vietnam, 
să respecte și să aplice acordu
rile din 1954 de la Geneva.

LONDRA. — Reprezentanți 
diplomatici din peste 80 de 
țări, printre care Alexandru 
Lăzăreanu, ambasadorul R. P. 
Romîne la Londra, au parti
cipat vineri la tradiționala a- 
niversare anuală a nașterii lui 
William Shakespeare, în ora
șul Stratford-on-Avon.

PEKIN. — Reprezentantul 
în Italia al Consiliului chinez 
pentru promovarea comerțului 
internațional și directorul ge
neral al firmei „Italviscosa" 
au semnat la Roma un con
tract în baza căruia firma ita
liană va exporta în R. P. Chi
neză fibre sintetice și de celo
fibră în valoare de 2,6 miliar
de lire italiene.

DAMASC. — La Damasc are 
loc în prezent un Congres me
dical internațional consacrat 
problemelor medicale din Ori
entul Apropiat și Mijlociu.

La congres participă o de
legație din R.P. Romînă, com
pusă din prof. dr. I. Țurai și 
dr. M. Popescu-Buzău, secre
tar general al Uniunii Medica
le Balcanice-

Prima ședință a fost prezi
dată de delegatul romîn, prof, 
dr. I. Țurai, membru corespon
dent al Academiei R.P. Romi-

care luptă pentru eliberare națională,I 
I 
I
I
I
I
I

pace și o viață mai bună

ADUNAREA TINERETULUI SI STUDENȚILOR DIN BUCUREȘTI
pede găsit: „incitare la răs
coală".

Au ajutat oare la ceva aceste 
represiuni ale guvernului ? As
cultătorii postului de radio din 
Quito „Radio Musical" au avut 
ocazia să se convingă de con
trariu. Marți seara, progra
mul obișnuit a fost suspendat 
brusc și apoi s-a auzit un glas 
care a anunțat: „Suspendăm 
transmisia. Adresăm un apel 
mamelor, studenților aflați în 
grevă și tuturor cetățenilor. A 
venit clipa intensificării reven
dicărilor pentru îndepărtarea 
regimului militar". Ancheta po
liției a stabilit că proclamația 
fusese transmisă de un grup de 
patru studenți care a reușit să 
pătrundă 
postului 
tineri nu 
câți.

Deocamdată, greva studenți
lor din Quito continuă. Sporesc 
acțiunile de sprijinire a lor 
din partea altor pături ale 
populației. Reprezentanții stu
denților urmează să se întru
nească pentru a adopta o hotă
rîre privind acțiunile lor vii
toare. Aceasta deoarece nume
roși colegi ai lor continuă să 
se afle întemnițați sau exma
triculați pentru că și-au expri
mat dezacordul cu politica anti
democratică a actualului gu
vern militar.

I. RETEGAN

lor 18 colegi. Ca o primă eta
pă a luptei lor, studenții gre
viști și-au propus obținerea de
misiei rectorului Segovia și a 
membrilor Consiliului univer
sitar, sprijinitori ai actualului 
regim. Miercuri, noaptea, după 
o „rezistență" de 22 de zile, 
conducerea Universității a tre
buit să-și recunoască infringe- 
rea.

Dar lupta pentru drepturi 
democratice și împotriva re
presiunilor nu s-a dus numai 
in incinta „orășelului universi
tar" din Quito. La începutul 
săptămînii. în fața clădirii Pa
latului guvernului din Quito, a 
avut loc o demonstrație destul 
de puțin obișnuită. Aici, s-au 
adunat mamele, soțiile și frații 
celor 16 studenți întemnițați în 
insula Galapagos pentru că au 
participat la demonstrațiile an
tiguvernamentale din luna ia
nuarie. Ei purtau pancarte în 
care cereau eliberarea studen
ților arestați și respectarea 
drepturilor omului. Ca deobi- 
cei, manifestația a fost repede 
înăbușită. La fața locului au 
sosit polițiști și armată, au 
fost puse în funcțiune furtunuri 
cu apă și bastoane de cauciuc, 
iar într-una din dubele poliției 
au fost urcați Bolivar Bonilla 
Abaraca, fratele președintelui 
Federației studenților ecuadori- 
eni și Leonel Guaysamin. Pre
textul arestării lor a fost re-

CONSACRATĂ SĂRBĂTORIRII ZILEI DE 24 APRILIE

rință afro-asiatică care a avut 
loc în Indonezia, la Bandung.

Infățișînd aspecte ale situației 
internaționale, vorbitorul a subli
niat creșterea impetuoasă a for
țelor care luptă pentru libertate, 
pace, progres social, împotriva 
imperialismului și colonialismu
lui. Forțele agresive imperialiste 
încearcă prin cele mai diferite 
metode să înăbușe aspirațiile de 
libertate și o viață mai bună a 
popoarelor. Acțiunile agresive ale 
S.U.A. în Vietnam sînt o ilustrare 
a unei politici care ignorează 
noile realități internaționale și 
care încearcă să reînvie metode 
specifice brutalității colonialiste.

Generația tînără a patriei noa
stre. care împreună cu întregul 
popor își consacră energiile unei 
mărețe opere constructive, a luat 
cunoștință cu multă îngrijorare 
de atacurile aeriene împotriva

romîn nutrește sentimente frățești 
de solidaritate cu lupta dreaptă 
dusă de popoarele și tinerii din 
Africa, Asia și America Latină, 
pentru eliberare și independență 
națională, împotriva colonialismu
lui, neocolonialismului și impe
rialismului sub orice forme, pen
tru democrație, pace și o viață 
mai bună.

Uniunea Tineretului Muncitor 
si Uniunea Asociațiilor Studenți
lor din R. P. Romînă, în întreaga 
lor activitate internațională mili
tează cu hotărîre în sprijinul po
liticii de coexistență pașnică și 
colaborare între popoare. Orga
nizațiile noastre și-au adus contri
buția lor la reușita tuturor mari
lor manifestări internaționale ale 
tinerei generații consacrate apă
rării păcii, susțin activitățile 
F.M.T.D. și U.I.S. inițiate în a- 
cest scop, organizînd numeroase

edința de miercuri 
a membrilor Con
siliului universitar 
de la Universitatea 
centrală din E- 
cuador s-a prelun
git cu mult peste

timpul prevăzut. Începută la 
amiază ea s-a încheiat tîrziu 
după miezul nopții. După dis
cuții aprinse au fost făcute cu
noscute și unele hotărîri. Pri
ma anunța suspendarea pe ter
men nedefinit a cursurilor Uni
versității centrale, iar a doua 
respingerea petiției prezentate 
de organizațiile studențești 
privind aministierea celor 18 
studenți care fuseseră exmatri
culați pentru că au luat parte 
la acțiuni politice cu caracter 
antiguvernamental. Dar cea de 
a treia hotărîre a fost primită 
ca o adevărată surpriză. Ea fă
cea cunoscută demisia rectoru
lui Universității, Alejandro Se
govia, și a membrilor Consiliu
lui universitar.

Intre cele trei hotărîri anun
țate există o strînsă dependen
ță. Suspendarea cursurilor Uni
versității nu însemna în reali
tate altceva decît recunoaște
rea unei situații de fapt, întru- 
cît miercuri, studenții din 
Quito erau deja de 22 de zile 
în grevă. Acțiunea fusese de
clanșată în semn de protest îm
potriva represiunilor regimului 
militar și a exmatriculării ce

pînă în studiourile 
de radio. Cei patru 
au putut fi identifi-

I 
I 
I
I
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și studenților 
de 24 aprilie, 

de

eri după-amiază, la 
Casa de cultură a 

j tineretului din raio
nul Tudor Vladimi- 
rescu a avut loc o 
adunare a tineretu
lui

consacrată zilei 
Ziua mondială a tineretului 
luptă împotriva colonialismului, 
pentru coexistență pașnică. La 
adunare au luat parte sute de 
tineri bucureșteni, precum și stu
denți străini care învață în țara 
noastră.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. C. Chițimia, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
București. A luat cuvîntul tov. 
Anghel Paraschiv, membru al 
Biroului C.C. al U.T.M., redactor 
șef al ziarului „Scînteia tinere
tului".

Vorbitorul a arătat că sărbăto-

Intervenții rominești la sesiunea
Comisiei economice 0. N. II despre eiEuropapentru

rostească un discurs.un toast sau măcar să 
ce această discreție ?

ne al R.A.U., precum și de alte 
personalități egiptene. Au fost de 
față Mircea Nicolaescu, ambasa
dorul R. P. Romîne la Cairo, și 
membrii ambasadei romîne, pre
cum și șefi ai unor misiuni di
plomatice acreditați la Cairo.

GENEVA. — Coresponden
tul Agerpres, H. Liman trans
mite :

în cadrul sesiunii Comisiei 
economice O.N.U. pentru Eu
ropa continuă discuțiile în co
mitete. în cadrul Comitetului 
pentru energia electrică, dele
gatul romîn, Marin Oltean u, 
după ce a scos în evidență 
creșterea producției de energie 
electrică în R. P. Romînă, a 
sugerat ca organele subsidiare 
să-și concentreze atenția asu
pra unor probleme ca exploa
tarea minelor destinate ali
mentării cu combustibil a cen
tralelor termice și mijloacelor 
de transport.

Delegatul romîn Victor Al- 
dea, ocupîndu-se de lucrările 
organelor subsidiare ale Co-

mitetului pentru agricultură, 
a subliniat necesitatea inten
sificării activității grupului de 
lucru pentru mecanizarea pro
ducției agricole.

Intervenind în discuțiile din 
cadrul Comitetului locuințelor, 
construcției și sistematizării, 
delegatul romîn ing. Dinu 
Marcel a scos în evidență ne
cesitatea elaborării unui stu
diu privind influiența asupra 
prețului de cost a introduce
rii materialelor plastice în 
construcții. El a amintit că la 
sfîrșitul lunii mai membrii 
Comitetului vor efectua în 
Romînia o călătorie de studii 
și și-a exprimat speranța că 
aceasta va contribui la reali- 
rea unui rodnic schimb de ex
periență.

însemnări

doua amînare
deIarăși centrele 

votare din Leopold
ville își vor păstra 
porțile ferecate. La
căte uriașe, reale sau 
simbolice, vor întîm- 
pina neîndurătoare 
pe alegători. „Alege
rile care urmau să 
se desfășoare dumi
nică în capitală nu 
vor avea loc" — a- 
nunță „FRANCE 
PRESSE" din Leo
poldville. A doua a- 
mînare. Prima dată 
s-au invocat dificul
tăți tehnice provo
cate de niște... per
fizi sabotori. „Sabo
torii" au fost arun
cați în pușcărie și, se 
părea, subalternii lui 
Chombe vor evita 
reeditarea neplăcutei 
situații în care s-au 
aflat. Dar, straniu, 
istoria s-a repetat. 
Centrele de vot nu 
pot funcționa, deoa
rece lipsește... mate
rial electoral.

Autorii de comuni
cate, salariați pe lingă 
cabinetul lui Chom
be au evitat să intre 
în amănunte. Ei pă-

strează tăcerea asu
pra „materialelor e- 
lectorale" care n-au 
putut fi procurate. 
Urne ? Buletine de 
vot ? Tăcere. Secre
tele „materiale elec
torale" au zădărnicit 
votul.

„Materialele" cu 
pricină, după proba
bilități, trebuie că
utate în alte dome
nii decît în magaziile 
cu recuzită electora
lă. Unii înclină să 
creadă că „dificultă
țile tehnice" au fost 
deliberat create de 
autorități pentru a ză
dărnici consultarea e- 
lectorală. Ar fi vor
ba de un episod al 
luptei pentru putere 
devenită tot mai cla
ră între Chombe și 
Kasavubu. Chombe 
blochează actul votă
rii la Leopoldville 
pentru că nu are cer
titudinea că oamenii 
săi îi vor putea aran
ja un „succes". Mai 
mult: premierul are 
bănuieli că rivalul său 
Kasacubu ar putea 
obține, în actualele 
circumstanțe, un vot

i-arfavorabil care 
mări șansele de a 
supraviețui în fotoli
ul prezidențial.

Un amănunt vine în 
sprijinul ipotezei că 
amânarea de la Leo
poldville este dictată 
de nevoile tactice ale 
lui Chombe: gene
ralul Moke, fostul 
comandant șef al jan
darmeriei katanghe- 
ze, a ajuns un oare
care arestat. Motivul? 
Căzut în disgrația lui 
Chombe, a pălăvră
git peste măsură des
pre unele calcule ce 
trebuiau tăinuite, ale 
fostului său protec
tor, inclusiv despre 
fraudele de ordin e- 
lectoral. Moke trebuia 
făcut inofensiv. Gura 
lui a fost redusă la 
tăcere.

Chombe, deși se 
prevede optimist, are 
destule motive de 
incertitudine. Moke 
este acum inofensiv. 
Dar în Congo nu 
trăiește doar acest 
recalcitrant Moke...

E. O.

R.S.P. IUGOSLAVIA. Sala sporturilor din Ljubljana, care găzduiește campionatele mondiale 
de tenis de masă

e obicei aniversările dau naștere la adunări vesele în 
care sărbătoriții își ciocnesc paharele fericiți. Așa este 
de obicei...

Tradiția a fost însă înfrântă, în cazul a două recente 
aniversări: 8 ani de la semnarea tratatelor de la Roma 
prin care au fost create Piața Comună și Euratomul 
și 14 ani de la constituirea Comunității Europene a 

Cărbunelui și Oțelului (C.E.C.O.).
Nu s-au ținut nici un fel de festivități, nimeni nu s-a gîndit să 

ridice
De______________ .
Nu este o enigmă pentru nimeni că în momentul de față insti

tuțiile vest-europene, create pentru a facilita integrarea politică și 
economică a unor țări din Europa occidentală, trec printr-o criză 
gravă.

în ce privește problemele economice putem aminti, în primul rând, 
decizia de ultimă oră a Franței de a-și limita reprezentarea la sesiu
nile Pieței comune, precum și faptul că ultimele sesiuni, la nivel 
ministerial, ale diferitelor organisme ale Pieței comune, s-au soldat, 
în general, fără nici un acord în chestiuni principale. Se părea că 
s-a înregistrat un progres prin holarîrea de a se unifica conducerile 
Pieței comune, Euratomului și C.E.C.O. Dar referindu-se tocmai la 
această hotărîre, agenția „FRANCE PRESSE" o caracterizează ca 
un „tratat al dezacordurilor", dat fiind că hotărîrea luată nu se 
referă decît la o seamă de principii. Așa că, ținînd seama de această 
situație este îndreptățită constatarea ziarului vest-german „I ’’ 
DELSBLATT" care scrie : „în Comunitatea Economică_ Europeană 
se conturează unele evoluții care ridică problema 
poate ieși din impas... Optimismul de care se f 
radă, nu poate ascunde că, peste tot, se îngrămădesc dificultăți tot 
mai mari. Ele rezultă, în parte, din însăși faptul că fiecare trebuie 
să răscumpere acum polițele date la semnarea s 
du-se tot mai mult că atunci numai puțini și-au dat seama ce con
secințe poate avea această semnătură".

Poate că ziarul economic vest-german, din care am extras < 
de mai sus, vede lucrurile doar în culori întunecate. Să facem apel 
pentru completarea imaginii la șase ziare care apar în țările membre 
ale Comunității economice europene. Sînt ziare cunoscute ț 
ținuta lor și care au publicat, în comun, cu prilejul aniversărilor 
amintite, articole privind situația instituțiilor comune vest-europene. 
Deci, „cei șase" despre ei...

„LE MONDE", cotidianul parizian care reprezintă în această dez
batere Franța, se referă în mod special la avantajele pe care le-a ob
ținut industria franceză de pe urma semnării tratatului de la Roma. 
Concluzia articolului nu este însă redactată în spirit optimist, dat fiind 
că se constată, transpuse pe plan politic, elementele de discordie 
întrei cei șase parteneri vest-europeni, și în special între Paris și 
Bonn.

Opiniile exprimate pe celălalt mal al Rhinului sînt expuse de coti
dianul „DIE WELT", care apare la Hamburg. După ce remarcă 
marea decepție cauzată în Germania occidentală de eșecul nego
cierilor, privind primirea Angliei în Piața comună, „DiE WELT" 
scrie : „Mai este încă de parcurs un drum lung spre o politică co
mună în materie economică, financiară și monetară, cerînd din partea 
partenerilor sacrificii similare cu cele pe care le-a acceptat Germania 
occidentală în domeniul prețului cerealelor". Cum s-ar zice se bate 
toba la Hamburg pentru a se auzi la Paris 1 „DIE WELT", observă, 
de asemenea, că nu s-a ajuns Ia o politică comună nici în domeniul 
comercial, nici în acel al creditelor, nici în cel al transporturilor.

Mai optimist se arată ziarul italian „LA STAMPA", care apare la 
Torino, cu toate că și în acest articol se fac referiri la dificultățile 
economiei italiene.

Inițiatoarea acestei discuții a fost gazeta din Rotterdam, „ALGE- 
MEEN DAGBLAD". întreg articolul este un rechizitoriu sever la 
adresa instituțiilor vest-europene. „în acest an, Olanda se găsește în 
prezența unei comunități pe care ea însăși a dorit-o dar in care există 
pericolul să ia o direcție pe care Olanda o deplânge" — afirmă ga
zeta din Rotterdam. în continuare, același ziar se referă la unele 
probleme politice scriind : „Teama Olandei că Europa celor șase nu 
va fi o Europă democratică, s-a accentuat considerabil...". Amintim 
că postul de ministru al afacerilor externe în guvernul de la Haga, 
recent constituit, este ocupat tot de Josef Luns, cu toate că a deve
nit public faptul că Parisul ar fi dorit înlocuirea acestuia. „NEUE 
ZURCHER ZEITUNG" remarcă chiar faptul că confirmarea lui 
Luns în postul de ministru al afacerilor externe, poate fi considerat 
ca un afront adus politicii franceze. în încheiere „ALGEMEEN 
DAGBLAD" nu se arată mai optimist nici în ceea ce privește viito
rul : „Vor mai putea fi auzite multe «nu»-uri olandeze... Numeroși 
sînt aceia care socotesc că Olanda a mers acuma prea departe. Nu 
mai există nimic din simpatia cu care a fost întîmpinată semnarea 
acordurilor de la Paris (privind C.E.C.O. n.r.) și de Roma" (privind 
Piața comună și Euratomul n.r.).

Ar fi fost interesant, desigur, de cunoscut mai pe larg punctul de 
vedere al cercurilor politice și financiare din Bruxelles, unde se află 
sediul Pieței comune și al Euratomului și unde se mută acuma și cel 
al C.E.C.O. Din păcate, ziarul „DE STANDAARD" care apare la 
Bruxelles se ocupă în mod strict de influența pe care constituirea 
unor organisme vest-europene a avut-o asupra relațiilor dintre fla
manzi și valoni. Merită remarcat totuși faptul că ziarul belgian se 
referă ia necesitatea lărgirii relațiilor între Europa „celor șase" și 
Statele Unite, combătînd indirect unele dintre tezele favorite ale 
oficialităților franceze.

Pentru a-și exprima opinia, gazeta luxemburgheză „LETZEBUR- 
GER JOURNAL" face apel la o comparație. înainte de căsătorie e 
strict necesară logodna, scrie cotidianul din Luxemburg. Or, se pare, 
că această perioadă de logodnă nu a fost pînă acum folosită pentru 
a aplana dificultățile dintre „cei șase", ca să revenim la problemele 
Pieței comune. Căci „LETZEBURGER JOURNAL" scrie: „Dacă 
există un lucru asupra căruia atît partizanii cît și adversarii „Europei 
unite" (referire la Piața comună n.r.), sînt de acord, acesta este faptul 
că ideea de integrare europeană lîncezește, că ea nu cunoaște pro
grese".

După cum se vede din citatele adunate din presa „celor șase", 
aniversările n-au oferit prilej pentru vesele festivități. Dimpotrivă.

P. NICOARĂ
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Aspect din timpul adunării

tirea, devenită tradițională a zi
lei de 24 Aprilie prilejuiește pu
ternice manifestări ale tinerilor 
de pe toate meridianele globului, 
indiferent de convingerile lor po
litice, filozofice sau religioase, în 
lupta comună împotriva colonia
lismului, neocolonialismului și 
imperialismului, pentru înfăptui
rea aspirațiilor nobile de pace, 
libertate și o viață mai bună. 
Sărbătorirea lui 24 Aprilie coin
cide, în acest an, cu împlinirea 
unui deceniu de la prima confe-

R. D. Vietnam și cere să se pună 
capăt neîntîrziat acțiunilor agre
sive împotriva R. D. Vietnam, să 
înceteze amestecul inadmisibil în 
treburile interne ale poporului 
sud-vietnamez și intervenția mi
litară în Vietnamul de sud, să se 
aplice cu strictețe acordurile de 
la Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam.

Educat în spiritul dragostei 
fierbinți pentru patria și poporul 
său, și totodată, în spiritul inter
naționalismului socialist, tineretul

Adunarea de la Casa de cultură a studenților
din Capitală

Cu prilejul celei de-a 10-a 
aniversări a Conferinței de la 
Bandung, la Casa de cultură 
a studenților din Capitală a 
avut loc, sîmbătă seara o adu
nare festivă organizată de 
studenții indonezieni, împreu-

nă cu studenți din Africa și 
Asia, care învață în R. P. Ro
mînă.

La adunare au participat ca 
invitați studenți romîni și 
străini.

(Agerpres)

îngrijorarea Washingtonului 
față de starea de spirit 
din universitățile americane

WASHINGTON. — Secretarul 
de Stat al S.U.A., Dean Rusk, a 
rostit vineri 
membrilor Asociației americane 
a dreptului 
după cum
U.P.I., „a fost îndreptată împo
triva cercurilor academice din 
S.U.A., reflectînd îngrijorarea 
administrației față de intensifica
rea criticilor la adresa politicii 
Statelor Unite în Vietnam în 
cursul mitingurilor care au lot 
în universitățile
Rusk a atacat acea parte a inte
lectualității americane și, în pri
mul rînd, a profesorilor universi
tari care condamnă intervenția 
americană în Asia de sud-est 
Vorbitorul s-a străduit să justifi
ce amestecul Statelor Unite în 
Vietnam. Rusk a declarat că po
litica guvernului american în 
Asia de sud-est este determinată 
de „interesele de importanță vi
tală ale S.U.A.... în Oceanul Pa
cific" și a consacrat o mare par
te a cuvîntării sale atacurilor îm
potriva mișcărilor de eliberare.

o cuvîntare în fața

internațional, care, 
remarcă agenția

americane".

în aceeași zi, Departamentul 
de Stat a anunțat că guvernul 
a hotărît să organizeze o campa
nie „de informare" în universi
tățile din S.U.A., unde în ultima 
vreme se manifestă o ostilitate 
crescîndă față de politica ameri
cană în Vietnam. Purtătorul do 
cuvînt al Departamentului de 
Stat a declarat că funcționari 
specializați în problemele sud- 
estului asiatic „vor fi însărcinați 
să explice această politică". în 
legătură cu aceasta, agenția Fran
ce Presse subliniază că recent.' 
într-un număr de peste 50 de u- 
niversități și școli superioare s-au 
desfășurat manifestații ale stu
denților împotriva politicii S.U.A 
în Vietnam. Agenția amintește 
că săptămîna trecută peste 15 000 
de studenți au manifestat în 
fața Casei Albe și alții în fața 
fermei președintelui Johnson din 
statul Texas. Alte demonstrații 
au avut loc în ultimele zile la 
Universitatea Harward, Universi
tatea Chicago și Universitatea 
din Carolina de sud.

I

acțiuni menite să ducă la dezvol
tarea cooperării și unității de ac
țiune a organizațiilor de tineret 
și studenților indiferent de afi
lierea lor internațională, de orien
tarea politică, filozofică sau reli
gioasă în lupta comună pentru 
pace, libertate, democrație și o 
viață mai bună.

în încheiere vorbitorul a spus :
Cu prilejul zilei de 24 Aprilie, 

tinerii și tinerele patriei noastre 
transmit un călduros salut tineri
lor de pretutindeni care luptă 
împotriva colonialismului și im
perialismului, adresează tineretu
lui și studenților din țările Afri
cii, Asiei și Americii Latine 
urarea fierbinte de a obține noi 
succese în lupta lor dreaptă pen
tru făurirea unei vieți noi, pentru 
apărarea păcii, pentru progres 
social.

Au 
denții 
neză, 
insula 
din R. D. Vietnam și Jesus Va- 
squez din Venezuela. Ei au în
fățișat lupta popoarelor și tinere
tului din Africa, Asia și America 
Latină, hotărîrea de nezdrunci
nat de a lupta împotriva impe
rialismului și colonialismului, 
sub toate formele, pentru zădăr
nicirea acțiunilor cercurilor agre
sive, pentru pace și înțelegere 
între popoare.

într-o atmosferă de entuziasm, 
participanții la adunare au adop
tat un mesaj de solidaritate cu 
lupta tineretului și studenților 
împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, 
pentru coexistență pașnică, care 
a fost adresat Federației Mon
diale a Tineretului Democrat și 
Uniunii Internaționale a Studen
ților.

în încheierea adunării a avut 
loc un spectacol prezentat de 
Ansamblul artistic al Uniunii Ti
neretului Muncitor.

mai urcat la tribună stu- 
Iouan Șiu din R. P. Chi- 
Puunchoo Androud din 

Mauriciu, Phan Van Minh

Continuă 
demonstrațiile 

în corcea de sud
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Ședința Prezidiului 
ai

Consiliului Mondial 
Păcii

STOCKHOLM — Sîmbătă s-a 
deschis la Stockholm ședința 
extraordinară a Prezidiului Con
siliului Mondial al Păcii. Ședința 
este consacrată problemei celei 
mai actuale, care preocupă miș
carea internațională a luptători
lor pentru pace — curmarea a-

gresiunii americane în Asia de 
sud-est.

La ședință participă reprezen
tanți din peste 30 de țări — 
membri ai Prezidiului Consiliu
lui Mondial al Păcii și invitați 
de pe toate continentele.

In localitatea sud-coreeană 
Taegu, la 150 mile de 
Seul, continuă de două 

zile tulburările studențești. 
Vineri, un grup de 800 de 
studenți a încercat din nou să 
organizeze o demonstrație în 
centrul orașului, împotriva sta
bilirii de relații diplomatice 
între Japonia și Coreea de 
sud. Poliția a atacat cu bruta
litate pe studenți, rănind mai 
mulți dintre ei. Un număr de 
170 de studenți au fost arestați. 
La școala superioară C ' 
din aceeași localitate au avut 
loc, de asemenea, 
sîngeroase între studenți 
poliție-
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