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• întreprinderile siderurgice și constructoare de mașini din regiunea Banat și-au îndeplinit în întregime angajamentul prevăzut în prima etapă a întrecerii socialiste din acest an. Siderurgiștii de la Combinatul Reșița și Uzinele „O- țelul Roșu", de pildă, au elaborat în plus, față de plano) Ia zi, 13 250 de tone de oțel, 7 500 tone de laminate și mai mult de 3 500 tone de fontă, în același timp, Uzinele constructoare de mașini Reșița și Fabrica „Electromotor"-Timișoara au produs peste plan generatori electrici cu o putere totală de peste 12 500 kVA și motoare electrice, tota- lizînd 2500 kW, iar Uzinele mecanice și Uzinele „Tehno- metaI“-Timișoara au realizat peste plan instalații pentru industria alimentară, mașini și utilaje agricole, piese schimb etc., în valoare 1200 000 lei.înainte de termen și-au îndeplinit angajamentul primei etape a întrecerii socialiste constructorii de motoare Diesel de la Reșița și metalurgiș- tii de la Uzina de mașini- unclte din Arad.

de de

• 25 DE ÎNTREPRIN
DERI DIN DOBROGEA• Pînă acum, 25 de unități economice din regiunea Do- brogea și-au îndeplinit angajamentele luate în cinstea zilei de 1 Mai. Printre acestea se numără și colectivul întreprinderii mecanice de utilaje din Medgidia, care a executat, pdste plan, piese de schimb pentru mașini agricole și pentru utilajele de recoltat stuf în valoare de 633 000 de Iei, precum și 25 de tone oțel electric.Și-au îndeplinit angajamentele luate și colectivele Fabricii de ciment „Ideal" din Cernavodă, întreprinderii de construcții și reparații navale din Tulcea, întreprinderii regionale de electricitate și Direcției regionale a navigației civile. (Agerpres)

• FURNALLȘTIL HU- 
NEDORENI ȘI MINERII 
DE LA GHELAR ȘI TE- 
L1UCDEVA (de la corespondentul nostru). — Fumaliștii hu- nedoreni au obținut un important succes în întrecerea socialistă desfășurată in cinară zilei de 1 Mai. Ei și-au realizat sarcinile de producție pe primele 4 luni ale anului cu 8 zile înainte de termen. Cea mai mare contribuție la acest succes și-a adus-o colectivul furnalului de 1 000 mc. Aici s-au produs în acest an cu 170 kg de fontă pe mc volum util și zi calendaristică mai mult decît s-a produs în 1964, realizîndu-se pe această cale un spor de 12 000 tone fontă în afara planului.în același timp, furnaliștii Combinatului siderurgic Hunedoara raportează economisirea a peste 21 000 tone cocs. Calitatea fontei s-a îmbunătățit mult. Procentul de declasate a fost redus Ia 0,64 la sută față de 1,5 Ia sută admis, iar la furnalul de 1000 mc procentul de declasate a ajuns Ia numai 0,19 la sută.Și colectivele de mineri de Ia Teliuc și Ghelar au trimis furnaliștilor de la începutul anului și pînă în prezent peste 32 300 tone de minereu de fier în plus față de plan. Această cifră reprezintă o substanțială depășire a angajamentului luat de cele două colective de mineri îa cinstea zilei de 1 Mai. Di# această cantitate mai mult de 27 000 tone a fost livrată de minerii din Teliuc.

oi începe prin c repeta tnioemci «sul disrir cele mai importante obiective ale cxpajaaentul» !*x: de colectivul Urinei de urilcj petrolier Ttrgovițte 
,Să se îmbunătățească în eonîâtaare cclitczez producției astfel, ca toate produsele livrate să fie executate din ce tn ce mai bine, cu parametrii ta continuă îmbunătățire și fără nzri o reclcmcție dinpartea beneficiarilor". Pentru asigurarea tideplrnirii angajamentului privind calitatea au fost stabilite 32 de măsuri tehnice și organizatorice printre care reprofectarea nor produse s*« părți ale acestora ca agregatul de pompare, remorca auto de 4 

tone, macaralele de producție de 10 și 20 tone ere i-ibasătă;-.- 
rea tehnologiei la produse de serie mare — txrncrea ia fanue 
crude, turnarea în forme întărite cu CCh. experimentarea a 
noi amestecuri de formare derivate, extinderea sudurii auto
mate și extinderea forjării in matrițe etc.

De aceea, am trecut cu toate forțele la infăpri- rea măsurile' înscrise în angajament. A fost reproiectct agregatul de pompare și greutatea sa a scăzut cu 3 la sută. De la 1 aprilie cină s-a 
introdus în fabricație agregatul îmbunătățit și pină la sfirșitul 
anului va fi realizată în acest fel o economie de 43 tone de me
tal. Și asta nu-i totul. I s-a lungit perioada de funcționare prin

ALE CALITĂȚII
introducerea unui sistem de gresare a rulmentului de la ambre- 
iaj. Pe lingă faptul că acesta nu se mai gripează, nu mai este 
necesară oprirea pompei pentru scoaterea și ungerea rul
mentului.

Cele mai complexe și mai greu de rezolvat sînt problemele 
de tehnologie în sectoarele calde — turnătorie și forje. La turnă
torie au fost îmbunătățite rețetele de formare pentru formele 
crude executate cu mașina. Prin schimbarea acestor rețete s-a 
îmbunătățit calitatea suprafețelor pieselor turnate. în legătură 
cu activitatea turnătoriei, aș vrea să remarc următorul fapt: 
din a doua jumătate a lunii februarie aici se observă o vie și 
rodnică activitate a tinerilor. Comitetul organizației U.TAI. pe 
secție a ajutat conducerea secției să ia măsuri pentru exclude
rea turnării cu oala de mină, pentrii elaborarea unor instrucți
uni de elaborare a oțelului în cuptoare, pentru folosirea titanului ca dezoxidant. Tinerii sînt mai disciplinați, învață conti
nuu, respectă tehnologia de turnare.

Ca urmare a acestei rodnice activități a tinerilor turnători 
planul de introducere și extindere a procedeelor tehnologice 
noi, prevăzut a fi aplicat în trimestru I, a fost realizat și depășit. Bunăoară, numai la capitolul „turnarea în forme din ame
stec. cu bentonită" — planul stabilit a fost depășit cu 25^ la 
sută, tumîndu-se în plus prin acest procedeu 251 tone de piese.

AUREL CODREANUinginer șef, Uzina de utilaj petrolier — Tirgoviște

(Continuare în pag. a II-a)

monumentului de mozaic
COh'STANȚA. — (de ia co

respondentul nostru):
In prezent, la monusnemu.’ ar- 

teologic cu mozaic din Constanta 
se iac importante lucrări de resta
urare, conservare și protejare, in vederea prezentării in condiții Muzeistice optime a vestigiilor anti
ce descoperite aici. In latura âe 
nord a edificiului se construiesc 
mai multe Încăperi unde vor ii 
expuse obiectele arheologice scoa
se la iveală în timpul lucrărilor 
de cercetare a monumentului. In 
scopul protejării terasei cu mo
zaic, va ii înălțată o construcție 
modernă, ai cărei pereți exteriori 
din sticlă vor ii montați pe rame 
pliante de metal.

Un aspect de la festivitatea de premiere

! ■ . r

{

Cu două duminici în ur mă, 
s-a desfășurat faza pe 
Capitală a concursului 

cultural-artistic al școlilor ge
nerale de 8 ani, medii, profe
sionale și tehnice. Pentru ci
teva ore, elevii au trecut pe 
scenă să se întreacă în arta 
măiestrită a cîntecului, dansu
lui, versului și teatrului, adu- 
cînd cu ei actualitatea școlară 
in ceea ce are ea mai repre
zentativ.

Concursul se numără prin
tre noile și frumoasele tradiții 
ale tineretului nostru școlar de

Au terminat insâmințatul porumbuluiLa numai citeva zile după ce cooperativele agricole din raionul Alexandria au terminat semănatul porumbului. alte trei raioane din regiunea București — Drăgănești-Vlașca, Giurgiu și Urziceni — au anunțat încheierea acestei lucrări. Pe ultimele suprafețe se insămințează acum in raioanele Fetești. Oltenița și Videle.
0 nouă linie de 220 kV Borzesti-Galatip>e Gbeorghio-Der de b C’u^rârfle de coastroctie ■ fmcțnme # H- ■■■Ba— Galați au fovt de colectivele de con-

GALAȚI (de la corespondentul nostru). — Liniei de înalta tensiune Focșani — Galați, singura linie de transport a energiei electrice în această zonă, i-a fost alăturată o alta, prin intrarea in funcțiune a noii linii de 220 k\ (Borzești — Galați) pe o lungime totală de 138 km.
Utilaj automatizat pentru 

prelucrarea contorilor electriciUn grup de ingineri de la Uzinele ..Electromagnetica- din Capitală a proiectat și realizat o mașină destinată prelucrării șasiului contorilor electrici — produs cu pondere mare în volumul de fabricație al întreprinderii. Ea este construită pe baza unui complex de sisteme mecanice, pneumatice, electrice, electronice și pneumo-hidraulice care îi dă posibilitatea să funcționeze complet automati-Festivitate de premiere
astăzi. La actuala ediție au 
luat startul în faza pe Capi
tală peste 11000 de elevi — 
selectați din cei 53 220 partici- panți la faza raională — in
cluși în 129 de formații arti
stice.

In comparație cu edițiile din 
anii trecuți, cifra este elocven
tă pentru a oglindi — alături 
de întreaga activitate școlară 
— activitatea artistică a elevi
lor, preocupările lor multilate
rale pentru artă și cultură, 
pentru frumos. O dovadă o 
constituie, de altfel, și nume-

roasele premii și mențiuni, care 
au încununat strădania și ta
lentul celor mai buni dintre cei buni.

Duminică, 25 aprilie a.c. la 
Casa de cultură a tineretului 
din raionul Tudor Vladimi- 
rescu a avut loc — în prezența 
părinților, cadrelor didactice 
și elevilor — festivitatea de 
premiere a formațiilor arti
stice din școlile medii, profe
sionale și tehnice. Au fost 200 
la număr. O concluzie se im
pune. cu precădere: atît rea
lizarea artistică, valoarea in-

terpretativă a concurenților, 
cit și conținutul de idei al re
pertoriului sînt net superioare 
precedentelor ediții ale con
cursului.

...La Palatul de la Cotroceni 
s-au adunat cei mai buni pio
nieri din Capitală. Cu acest 
prilej, pionierilor și școlarilor 
clasați pe locuri 
recentul concurs 
tistic al elevilor 
li s-au decernat 
continuare, formațiile frun
tașe au prezentat un bogat 
program artistic în fața celor

fruntașe la 
cultural-ar- pe Capitală diplome. In

aproape 800 de pcrtictpcnți. 
Și-au dat concursul, intre al
tele , brigada artistică de cgi- 
tație a Școlii generale de 8 ani nr. 163, ansamblul de ba
let al Școlii nr. 176, echipa de dansuri populare a Școid nr. 
67. corul Școlii nr. 122, grupul 
folcloric al Școlii nr. 173, or
chestra casei de copii nr. 6, 
solista de crntece populare Di- nulescu Ana de la Școala nr. 
129, solistul instrumentist Slo- 
rileanu Florin de la Școala nr. 93 etc.

■ raioanele Gherla și Dej, condi- țjue de soi si climă sînt asemănătoare. în prezent, mecanizatorii ă țăranii cooperatori din a- ceste raioane lucrează la insă- mințatul porumbuliri- Această cultură va ocupa 19 912 hectare fa, raăonal Gherla si 14 914 în raînmil Dej. Timpul e încă destui de umed- Cu toate acestea. in -rinr-' Gherla mațmile sînt folosite in fiecare oră bună de -ocru, pe toate suprafețele zvîntate. Acolo unde plantele sini mai mari. în afara celor 432 de tractoare, care lucrează in șes, țăranii cooperatori folosesc la insănunțări și atelajele. încă din primele zile, pe solele zvintate. în 1 «sonul Gherla s-a in- sămințat cu toată capacitatea mașinilor. Viteza zilnică la această lucrare, datorită folosirii unui număr de aproape 1 500 de atelaje, a sporit de la 1 020 hectare la 1 300 hec- -tare. Ritmul este bun și lucrarea poate fi terminată intr-o perioadă scurtă.La cooperativa agricolă de producție din comuna Sucutard. de exemplu, au fost în- sănunțate, în numai citeva zile, peste 250 hectare cu porumb. La Bonțida, Bonțu, Bunești și în alte localități, tractoriștii au efectuat insămînțarea acestei culturi pe mai bine de 55 la sută din suprafețele planificate. Pe dealurile cooperativelor agricole de producție din Fiziș, Sic, Coasta, Sava și altele, se în- sămințează de zor cu mașini tractate de animale. Calitatea este și aici la nivelul cerințelor agrotehnicii, pentru că lucrările sînt supravegheate și controlate zilnic de inginerii agronomi și brigadierii de cimp. Asemenea măsuri judicioase au făcut ca in acest raion pînă la data de 23 aprilie să fie însămințate cu porumb peste 5 000 de hectare.In raionul Dej, însă, altfel stau lucrurile. Dacă la unele cooperative agricole, cum sînt cele din Ungurași. Lucșeni, Gilgău și altele au fost însămințate cu porumb cite 100—250 nectare. în alte părți, această lucrare este mult rămasă în urmă. De exemplu, la cooperativa agricolă de producție din comuna Strimbu nu au fost însămințate pină acum decât vreo citeva hectare, iar la Cășei, 26 de hectare, deși au fost condiții asemănătoare de climă și un număr suficient de semănători și tractoare. Un calcul sumar arată că se putea semăna cel puțin aceleași suprafețe ca in unitățile fruntașe. Ca și în raionul Gherla, și în raionul Dej există unități agricole care au terenuri situate pe dealuri. Apele provenite din ploi se scurg ușor la vale, terenul se zvintă în ce! mult 2-3 ore de la căderea precipitațiilor. Din cele 2 829 de atelaje proprietate obștească, aproape 1 800 ar putea fi folosite, cu bune rezultate, la însămînțări. Acest lucru insă nu se face, deși experiența din raionul vecin demonstrează cit valorează o asemenea inițiativă.
(Continuare în pag. a II-a)
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L ANDREI în primul concurs al sezonului, duminică, au evoluat cei mai 
buni parașutiști

Foto: V. TONCEANU
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__ . . Dintre manifestările organizateA (RAI()\ A de comitetul orășenesc U.T.M.Craiova în vederea intimpinăriiZilei tineretului din R.P.R., de o deosebită popularitate s-a bucurat concursul formațiilor artistice din școlile de 8 ani, medii si profesionale. In cadrul primei faze a concursului pe școli un impresionant numi- de elevi, artiști amatori, s-au întîlnit pe scenele celor 37 de școli participante la acest concurs. Săptămîna trecută, intr-un cadru sărbătoresc, s-a desfășurat faza interșcoli. Cu acest pnlej jurinl a stabilit cele mai bune formații artistice ale pionierilor, elevilor și ucenicilor. Aceste formații, în număr de 16, în care sînt incluse coruri, orchestre, fanfare, formații de dansuri. Ia care se adaugă soliștii vocali și instrumentiști, recitatori, fac în aceste zde ukfaofe pregătiri fa vederea unui spectacol al tuturor acestor formații reunite ce va avea loc în ziua de 2 Mai pe scena teatrului de vară ^3 August’ din centrul orașului.Ziua de 2 Mai este întimpmată de t.-.er dm orașul Crarera și prin numeroase acțiuni de muncă patrioocâ. Pe marginea șoselei Tr. Severin — Craiova, 200 de t -ieri de la Combnatul tr.:- mic Craiova au amena-at terase cu flori p an cmătat u saru-t pomii ornamentali. In partea cealaltă a oraș rl_. in Parenl criza- temelor, studențj ai Institutului pedagt-gc de 3 aci an lucrat la amenajarea aleilor, la plantarea nai aere afar da flori. Strein A mar adia, o altă intrare a araraha. a feri tnrefacrentă de ținem de la întreprinderile 8 eaasbwcțh si de pandieatie. faz-e adred-toate aceste zile cfte an arei nreas pfari la 2 Mai.
MiHAn. omnuvi

la
• TLLCEA sărat fn«at de taoerete 4 remre treme pe streda irecena. spre parcai si Iacei CspeacaL dm orașul Tulcea. .Aici va avea loc m ama de 2 Mau Zsaa tin o serbare cultural-sportivă a^peaiMă de eamrietoi e U.T.M. Organizațiile de tineret dm hmepădm ai reali hotărît să facă parcul cit rere prirerier. ck rere fanare,zi au plantat 400 de arbori demretm, an amenafa . cului, au curățat malul lacul.Acesta însă, nu este samurai ofaaeccv ai afafafae dl sețare a orașului, inițiate de tinerii dm Triera. In atee meroși tineri au lucrat la conofafan fafai de pecrel p unii au transportat pămintei si an trierei treireaț ■ văruit pomii de pe străzi și an erefari irieaa peeariri. săptămînii care a trecut alti 1M8 da fam de la fam de industrializare a peștefa, Fabnca da «nnrerre JDm treprinderea „8 Mai , Șantiere! narai p afafa an pe acțiuni asemănătoare.Tot duminică au avut loc dderrie aefam parimfae n l localități din raion. In cinstea zu-r ce i Ma. zzci t.r s-au angajat să reamenajeze toate trrrr — rșer-r ■ - 6 din ele, printre care cele din NicafceL iaemede. Ada Man prin munca a perie UB re txm loc în ziua de 2 Ma uricrr p

s-au angajat 6 din ele, pr Isaccea au fost curățate aceste terenuri vor avea jocuri, serbări culturale.Străduindu-se să întimpine zilele z: . - . : •cit mai bune în munca patriotică.Cataloi și Niculicel au colectat c.~ - :i " «_ fee «n cei din Agigel, Valea Nucari’.or c - a.~- —s..-e «t210 hectare de izlaz. Ploile care au circ*. -- . trr 1 tn n cut ca la Mahmudia apa să băltească h rar T— arse*. u tinerii de aici au săpat un șanț ce 2 •’ r-—r sm - i apei. Tot ploile au făcut să creare* apda Dmrian p «a | pericol digul de la Nufărul. Pentru c-marirria.—-* traiaceastă localitate au <ăpat ■ transpr-i- ivrna . *•’pămint, continuînd astfel acț: care > arat rr • hsăptămînă.
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Elevi ai clasei a V-a de la Scoale mfare de ane pfance 
din București. la o ori de axodeiai

Foto : AGERFRES

® Raioane vecine - 
rezultate diferite

URMĂRI DIN PAQ. I

deservite de două bripdri ce 
tractoare, este o panoMBti 
întrecere. Pînă acum sin: în 
frunte brigăzile de cîmp conduse de Ion Gîrtone și Petre 
Matei. Se întrec și cei 14 me
canizatori care au aldfait 
două grupe: într-una sint cei care lucrează pe semănătorile 
SPC 6, iar în alta, cei ce sea
mănă cu 2 SPC 2. Președin
tele Săbii Emurla și inginerul Vasile Marinescu, .arbitrii* 
acestei competiții, spun că toți 
mecanizatorii sint la fel de 
harnici. Dar rezultatele cele mai bune le au, pînă acum, 
Constantin Bafani, Nicolae 
Dumitru. Gheorghe Radu și 
Dumitru Dude. Se lucrează 
continuu și rezultatele sînt 
edificatoare. Pînă la 24 apri
lie se insămînțase aproape 80 
la sută din suprafața plani
ficată.

Un alt aspect întîlnit în ra
ionul Negru Vodă confirmă 
proverbul: „Cine se scoală de 
dimineață, ajunge departe". 
Astfel, cooperativele agricole 
Pecineaga, Vitșoara, Movilița, 
Plopeni și altele, care au în
ceput primele însămînțările, 
au și terminat această lucra
re. La Pecineaga, de pildă, 

deși uneori ploua, mgtnerul 
Petre Ses a urmărit permanent umiditatea soialzri și wade se putea semăna, mașriule intraa in brazdă. La V’nșoara. după prima zi de .experiew- ță* cînd s-au semănat doa* 
SO de hectare, semănitorile 
au mers apoi din plin, t’nri mecamizatori, cwm ar fi Răs- leanu Vasile ți Nicolae Stroe. au reușit să semeae și cite 30 de hectare pe zi. 1» felul aces
ta, viteza zilnică a fast de 
110—120 hectare și cele 840 
hectare planificate cu porumb 
s-au însămințat la timp. Acestea, la un loc. au făcut ca 
pină acum în raion porumbul 
să fie însămrnțat pe mai bine de 80 la sută din întreaga su
prafață.

Să trecem și la vecinii din raionul Medgidia. Aici, per
formanța de la însămînțările din prima epocă nu a mai fost 
reeditată. Este adevărat că 
sint și aci cooperative agricole (Castelu și Poarta Albă) 
în care semănatul porumbu
lui s-a terminat. Dar, așa cum 
spune un alt proverb: „Cu o 
floare nu se face primăvară", deși s-au luat unele mă

Ingittrul V adiat Ruau. directorul G.AS. Malu. raionul Uraiceni. îaprauaă cu b.'.gcu-er Gheorghe Lugojean. coatroleazd calitatea lucrărilor executate de ntecanaalori kt semăna! 
porumbului
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suri din trmp, pe parm.m »-aa rrtt o seme de defieieuțe, care 
n-«a foot remediate operată. 
De ezewaptm, deși recmă lor •ewfaraa de aproape • adpcă- wtaă. coope*atorri dzn Cocbir- 
lewi wa faeepaserd semănatul 
porumbului nici fa zna de 22 
epriue. Cauza? Iată ce spu- -ea wearfaal iapiaer Victor 
Negoiîă. presedznteie Consulu
lui agricol raioaal Medgidia t— Srmbăta frecată, ciad se pstea iasdatfașa, tovarășă de ccoio eu zis că na are rost să înceapă ca_ sftrșitul săptă- mtazL Duminică, mecanscato- m s-au odihnit. Astfel, treaba 
a fost amiaată pe luni. Dar luai au începu: ploile, iar marți au așteptat să se zvinte 
terenul. Si tot așa, pină ce a trecut săptămtna.Firește, o astfel de situație dovedește lipsă de control și din partea consiliului agricol 
raional. Această deficiență 
merge pină jos, la unități. De 
pildă, în ciua de 20 aprilie, cînd toate brigăzile semănau, 
tovarășii din conducerea
S.M.T. Dorobanți, se aflau la 
sediu S.M.T. Inginerul meca
nic Ion Sacotă era în atelie
rul stațiunii, contabilul șef 
Gheorghe Gardea, în birou, 
dispecerul era plecat la raion cu niște situații. Și asta cu 
toate că fiecare răspunde de 
cîte o unitate, pe timpul în- 
sămînțărilor. Și iată că lipsa 
de control se răsfrînge și asu
pra calității lucrărilor. In a-
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eceași zi, la cooperative agri
coli cm comuna Nicolae 
BHetscx. în ea^e lucrează 
bmguds de tractoare con- 
zxză ce Nicolae Mocanu de la acest S. M. T„ mergeau uaa supă alta 4 semănă
tori. Cînd la semănătoarea lui FHzp Țlpău s-a ivit o de
fecțiune. acesta a trebuit să 
o oprecscd ș*. să o remedieze. 
Astfel, s-au oprit și celelalte 
trei mașini. Rezultatul ? Ma- 
țsnUe sfat exploatate sub li- nriteie capacității lor, iar carate# insămințărilor lasă de

• Lucrați ca fruntașii!Dar si mai rău e că o parte din forța mecanică e nefolosită. Astfel, din cele 349 de tractoare, abia 285 sînt în stare bună de funcționare. Celorlalte li se mai fac încă „mici" revizuiri. Datorită acestor cauze. în raion nu au putut fi însămînțate pînă acum decît 1 890 de hectare cu porumb. Unii tovarăși de la Consiliul agricol raional Dej dau vina pe... temperatura din sol. Dar să admitem și această „scuză". Atunci ce se poate spune cu privire la arături și la pregătirea patului germinativ, care nu sînt gata decît în procent de 90 la sută și respectiv 72 la sută ?Se impun cele mai urgente măsuri. în primul rînd să se pună în stare de funcționare toate tractoarele și semănăto- rile. Inginerii agronomi, conducătorii unităților, să fie permanent pe cîmp și să ia mă- stțri operative, cu maximă eficiență.Organizațiile U.T.M. din

Pregătiri 
în stațiunile 

balneare 
și climatericeIn preajma «eaonulru cald — cile va noutăți din stațiunile bal— neoctimatericse. La Borsec. prin instalarea a încă -30 de vane pentru bău calde de acid carbonic. cit și prin îmbunătățirile care se aduc la instalațiile pa- vdrooahii de hîdroterapie vor fi create posibilități sporite de tratament. In stațiunea Sen ala s-au făcut reamenaiăn la instalațiile pentru tratamente cu nămol și la cabinele pentru băi calde.în curind se redeschide, complet renovat, sanatoriul pentru copiii bolnavi de reumatism de la Eforie-Sud. Această unitate, unde sint tratați anual peste 2 500 de copii. a fost dotată cu aparate medicale noi și mobilier modern.Stațiunea Călimănești beneficiază de un nou izvor terapeutic, iar la Tușnad-Băi sint prevăzute amenajări la unele izvoare de ape minerale, precum și introducerea unor noi tratamente hidro- terapeubce. ■ Agerpres)
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Televiziune
MARȚI 27 APRILIE18.30 Universitatea tehnică la televiziune. Materiale plastice (III— procedee de prelucrare. 19,00Jurnalul televiziunii. 19.20 Pentru pionieri si școlari : Ce obiect iți place mai mult ’ 20.00 Emisiunede teatru : . Năzdrăvanul Occidentului” de J. M. Synge, traducere de P. Comamescu. în pauză : Șah. „Ura ! Sîntem ia vacanță 1*— un film umoristic. In incheiere : Buletin de știri.

dorit, deoarece mecanizatorii 
se încurcă unul pe altul. Cau
za acestor defecțiuni stă în comoditatea inginerului agro
nom Radu Sanda, care nu a 
împărțit terenul în proporție 
egală, pe fiecare mașină, și în lipsa de control a muncii me
canizatorilor. Asemenea as
pecte se întîlnesc și în alte 
unități. Adunate la un loc, ele 
indică clar din ce cauză, pînă 
la 23 aprilie, pe întregul raion 
se insămînțase numai 29,7 la sută din suprafața desti
nată porumbului.

S.M.T. și cooperativele agricole, să-i antreneze pe toți mecanizatorii și pe cei ce lucrează pe atelaje și semănători, la punctele cheie de lucru, în fiecare oră prielnică, de dimineața pînă seara.
Coordonate 
ale calității

Planul de măsuri privind 
calitatea produselor nu s-a 
epuizat. Au fost realizate pînă 
acum 17 măsuri din cele 32 
stabilite inițial, iar o bună 
parte sînt în curs de execuție.

In urma analizei posibilită
ților pe care le mai avem pen
tru perfecționarea continuă a 
produselor noastre, a rezultat 
un plan suplimentar care cu
prinde încă 28 de măsuri.

In perioada care a trecut de 
la începutul anului a continuat să se îmbunătățească compo
nența și organizarea corpului

...Șapte sute de tineri ascul
tă. Pe scena clubului a urcat Vasile Moga, secretarul co
mitetului U.T.M. pe uzină. Ia 
cuvintul primul la simpozionul ,JSă trăim și să muncim în chip socialist". Șapte sute de 
tineri își concentrează atenția; 
s-au obișnuit ca de fiecare 
dată cînd participă la dezbate
rea unor probleme de etică, să 
tragă concluzii prețioase, să 
învețe. Așa se intimplă și a- 
cum. Ajutat de un larg colec- i tiv, Vasile Moga a selectat din mulțimea faptelor ți întîmplă- 
rilor cotidiene pe cele mat 
semnificative ; a făcut apel la 
oamenii cei mat campetenți — exemplu in muncă și viață, pentru a eviden;*x trăsături fundamentale. Printre aceștia, 
deficitara comportare a unora 
a reieșit mei pregnant: dar și aici s-c impus responsabilitatea ăiscemerii. grija tovără
șească de a semnala nu numai impasul dratr-un moment dat 

' ei de a ajuta la analizarea ccuzeior. la găsirea soluțiilor de îndreptare. Șapte sute de 
tineri ascultă. Den nu-ți aud 
citat numele, se rid ia exemplele secretarului. La un mo
ment dat acesta face o pauză. Un grup ăe actori de le Teatrul de stat, incitați de comitetul V.TM„ continui — intr-un dialog expresiv — înfățișarea exemplelor. „Ușurința și constructorul”. Nu, nimeni nu are aceste nume in colectirul urinei, dar demon
strația artistică e infr-atit de convingătoare incit unii încep să plece capul. Js dintre cei 
certați cu disciplina — reia 
Vasile Moga, secretarul; ei ce
dează cu uțuritate tentațiilor 
Ușurinței, care ta forma pltm- ' bărilor inutile, a tonului lipsit de respect, a muncii făcu
tă fără de respect*- De astă- 
dată tinerii Dan Andrei, Ga- 
vril Crișan, Gh. Covaci știu că e vorba despre ei. Lecția simpozionului devine ustură- I toare.

Mai ales cînd iau cuvintul Augustin Gligor, fruntaș în ' întrecerea socialistă, sau alți ! muncitori cu îndelungă expe
riență de viață, care deși nu 
vorbesc despre cei vizați de 
secretarul U.T.M., ci despre 
experiența lor. invită la comparații, pun degetul pe rană.

—Tot la club, simbătă seara. 
Lucrătorii de la mecanicul-șef 
și-au dat întilnire la ora fixa
tă. Familiștii sînt cu soțiile 
sau soții. îi întimpină o melo
die veselă. „Seara de odihnă colectivă" începe. După o sâp- 
tămină de muncă e un bun 
prilej de a petrece în tovără
șia muzicii citeva ceasuri. Oa
menii se cunosc astfel mai bine. Se cimentează prietenii
le. La intrare, comisia de or
ganizare e asaltdță de: „N- 
aveți o invitație în plus“ ? Ar 
ceda, dar spațiul... Răspund în 
locul directorului de club: „Săptămîna viitoare e „Ziua I de odihnă a secțiilor turnăto
rie" așa că..." Melodiile de 
dans îi solicită pe tineri, ca și l pe vîrstnici...

...Metronomul, cu bătaia-i . lucidă, echilibrată, e necruți- ’ tor. Nu ține seama de cei 
peste cinci sute de tineri, ale 
căror inimi îl secondează tot 
ritmic, dar încurajator ;: : „— hai, că știi, spune Și nici 
de deruta tînărului Petru Cru-

Faleza de la Constanța își așteaptă oaspeții
Foto : N. STELORIAN

de controlori tehnici ai calită
ții. Datorită aportului di
rect al controlorilor de calita
te, la o serie de piese turna
te s-au îmbunătățit caracteris
ticile fizico-mecanice. La ro- 
tori și statori pentru turbine 
de foraj, de pildă, printr-o 
mai bună dozare a carbonu
lui în compoziția oțelului, pro
punerea venită de la C.T.C., 
duritatea pieselor a crescut cu 
15-20 de unități Brinell. Un se
rios sprijin în lupta pentru 
îmbunătățirea calității îl oferă 
grupa de urmărire a compor
tării utilajelor în exploatare. 
Ea a fost extinsă, de la doi 
oameni la cinci, și activează 
fixîndu-i-se un grafic de lu
cru. Tinerii controlori — 2 
ingineri și 3 tehnicieni — nu 
numai că se interesează cum 
funcționează mașinile, dar a- 
cordă asistență tehnică și fac 
demonstrații practice, instruc
taje cu privire la modul de 
folosire și întreținere — mai 

ciot. „E un bun strungar, își 
cunoaște meseria, citește mult, 
s-a pregătit; atunci ce se în- 
timplă cu el ?“ — se întreabă 
examinatorul, ing. Ion Fleacă. 
Toate calitățile enumerate sînt 
unanim recunoscute, dar ce te 
faci cu emoțiile concurentului, 
tovarășe examinator la con
cursul „Cine știe meserie, răs
punde" 2— E unicul punct neprevăzut in regulamentul de concurs, și totuși de fiecare dată 
prezent — ne spunea, nu fără 
umor, tînărul inginer Fleacă. 
Dar cu timpul... Titlul concursului cred că obligă și pe 
această linie; deși nu-i ușor să-ți înfrîngi emoțiile în fața 
sutelor de participanți. Mai a- 
Ies că majoritatea acestora 
poate răspunde la fel de bine, dacă nu mai bine decît tine, concurentul. Cazangii, frezorii, 
strungarii au început să se o- bișnuiască. Am repetat (sau 
vom repeta, in curind) la ce-

Din activitatea 

clubului Uzinelor 
„Independența"- 

Sibiu

rerea lor — desigur cu alți concurenți și cu o bibliografie mereu îmbogățită — astfel de concursuri. Vin direct in sprijinul tinerilor de a fi buni cu
noscători ai meseriei, de a da lucru de calitate.-Sint doar citeva din activitățile care atrag la clubul Uzinelor ,Jndependența"-St- 
biu — sute de participanți. 
Discuția cu tinerii a evidențiat 
și altele, numeroase și de o 
tematică majoră, foarte va
riate. Intre acestea de o apre
ciere unanimă se bucură cele 
grupate sub titlul: „Acțiuni în sprijinul producției". Nu nu
mai pentru că preocuparea fi
rească a întregului colectiv 
este de a munci cu rezultate 
din ce în ce mai bune, pentru 
că ridicarea calității produc
ției constituie o sarcină esen
țială. Dar și pentru faptul că aceste acțiuni sînt realizate în 
forme foarte diferite, atrac
tive, cu ajutorul oamenilor de 
maximă competență. Simpo
zionul „Metode noi în elabora
rea fontei și prelucrarea la 
cald și la rece" — realizat cu 
contribuția comisiei ingineri
lor și tehnicienilor și a cabinetului tehnic — a antrenat la o 
participare activă 300 de mun
citori. Mai întîi pentru că 
discuția pe principalele pro
bleme de muncă au purtat-o 
cu specialiștii; apoi, pentru 
că la fiecare argumentare s-a 
făcut apel la exemplul înain
tat din uzină dar și din alte 
părți, prin vizionarea unor 
filme documentare adecvate 
(„Cooperarea interintreprin- 
deri". „Cocsul și efectul culo
rilor", „Pe drumul focului", 
„Element 14 siliciu", „Aici lu
crează automații" etc.). Pe a- 
ceeași linie (și din aceleași 
motive) se înscriu conferințele 
pe teme tehnice, ea și serile 

ales în cooperativele agricole 
de producție. Astfel, datorită 
sprijinului oferit mecanicilor 
de la cooperativele agricole de 
producție „Drumul lui Lenin" 
din comuna Cătunești, raionul 
Urziceni, Jieni, raionul Cora
bia. Gostavățul, raionul Cara
cal etc., agregatele de pompa
re livrate acestor cooperative 
funcționează în cele mai bune 
condiții.

Colectivul de conducere al 
uzinei noastre apreciază ca 
deosebit de importantă par
ticiparea directă a organizației 
U.T.M., a tinerilor la rezolva
rea problemelor privind ca
litatea.

Și această participare a fost 
marcată acum două zile prin
tr-o propunere pe care condu
cerea uzinei a luat-o imediat 
în studiu. Iată, despre ce este 
vorba. Inginerul Ianculescu, 
responsabil cu producția în 
comitetul U.T.M., după ce s-a 
consultat cu cîțiva membri ai 

tematice realizate pentru și cu ajutorul lucrătorilor
Adesea la club sînt invitați 

în mijlocul tinerilor activiști 
de partid care-i ajută să a- 
profundeze mai bine unele 
probleme. Participarea la ex
puneri despre dezvoltarea e- 
conomică a orașului Sibiu, a 
regiunii Brașov, „Bunăstarea 
poporului — țel suprem al po«- 
liticii partidului nostru", „Po
litica externă a R.P.R. — po
litică de pace și relații paș
nice" — s-a cifrat din nou la 
ordinul sutelor.

In discuția cu tinerii s-au 
relevat tocmai astfel de ac
țiuni care sint realizate cu 
maximum de grijă pentru ce spunem și cum spunem — cu 
un cuvînt pentru calitatea lor.

Acestor invitații, tinerii s-au 
obișnuit să le răspundă cu 
promptitudine. La conducerea 
clubului (director C. Comșa) 
am întîlnit un jurnal foarte 
interesant alcătuit. El cuprin
de toate activitățile amintite, 
și multe altele. O rubrică „nu
mărul participanților" ni s-a 
părut demnă să stea în aten
ția activiștilor culturali din 
uzină, a directorului de club 
în special. Frecvența partici
panților la o activitate sau 
alta, desigur, este normal să 
difere dacă țineam seama de 
diversitatea preocupărilor și, 
implicit, a activităților care 
vin ca un răspuns acestor 
preocupări. Dar oscilația frec
venței la același grup de acti
vități este un semnal, un in»_. 
diciu care — privit măcar re
trospectiv — impune măsuri. 
In timp ce la expunerile a- 
mintite numărul participanți-- 
lor cunoaște modificări de or
dinul zecilor (650—700—750),, 
la altele — puține la număr, 
e drept — oscilația este sub 
100. Un exemplu: O temă importantă cum e „Cultura, bun 
al întregului popor", rezolvată 
simplist prin lectura unui ma
terial, era firesc să nu rețină 
atenția decît a unui număr 
mic de tineri. Pretențiile ma
jorității tinerilor cu care am 
discutat erau îndreptățite. Ar 
fi vrut să aibă în mijlocul lor 
la un colocviu pe o temă atît 
de importantă oameni compe
tent și de prestigiu din insti
tuțiile culturale ale orașului. 
Și din păcate exemplul nu este 
singular. Includerea în pro
gramul clubului a temelor de 
artă și cultură cere o atenție 
la fel de exigentă, susținerea 
și elucidarea problemelor fiind 
încredințate specialiștilor de 
care orașul nu duce lipsă. Pe 
această linie relevăm doar cite
va propuneri făcute de tineri: 
— un ciclu de expuneri pe 
teme muzicale, urmate de 
exemplificări; itinerar pla
stic : de la comorile plastice 
aflate în Sibiu, la tezaurul na
țional și mondial; prin vizioȘ~^ ' 
narea spectacolului de film șl’’ î 
de teatru — la formarea dis- 
cernămîntului critic.

Realizarea acestora ni se 
pare nu numai necesară dar 
și pe deplin posibilă. Solicita
rea sprijinului instituțiilor de 
cultură (Filarmonica, Teatrul 
de stat, Muzeul „Brukenthal", 
de pildă) ar fi un răspuns 
competent dat cerințelor ?i 
exigențelor îndreptățite ale ti
nerilor. Astfel, de fiecare dată-^f \ 
ei vor răspunde — prezent la 
toate invitațiile clubului.FLORICA POPA ,

comitetului, s-a adresat condu
cerii sectorului de concepție al 
uzinei cu următoarea propu
nere : „să executăm și noi produse etalon pentru cele mai im
portante produse și să căutăm 
să extindem inițiativa tovară
șilor de la Uzina mecanică din 
Cîmpina: „Fiecare produs — 
la un nivel calitativ superior 
etalonului".

Alături de celelalte angaja
mente îndeplinite — producția 
globală : 1 115 000 pînă la 20 a- 
prilie față de 600 000 lei anga
jament, producția marfă: 
457 000 lei față de 400 000 lei 
angajament; productivitatea 
muncii 0,3 la sută față de 0,1 
la sută angajament etc., în
deplinirea măsurilor stabilite 
pentru continua îmbunătățire 
a calității încununează efortu
rile colectivului nostru de 
muncă în întimpinarea zilei de 
1 Mai și a Congresului parti
dului.



OPINII LA DEZBATEREA

ȘCOALA SUPERIOARA
Șl PRODUCȚIA

experiență mai înde-vînd o relativ lungată de lucru cu tinerii ingineri, muncind efectiv in mijlocul lor, m-am putut convinge — și în discuția inițiată de ziar am găsit încă, un argument — că experiența pregătirii specialiștilor poate fi îmbunătățită astfel încit. după absolvirea facultății, contactul cu atribuțiile și răspunderile totale de la locul de muncă să se realizeze firesc și ne- întîrziat. Cînd spun contactul cu atribuțiile și răspunderile de la locul de muncă mă gin- desc la acea perioadă din viata proaspătului inginer, denumită stagiatură — perioadă care verifică necruțător, aș spune, întregul bagaj de cunoștințe însușite în facultate.Ce a scos în evidență perioada de stagiatură a absolvenților repartizați să lucreze în combinatul nostru ?în primul rind. aproape toți resimt puținătatea cunoștințelor practice față de cunoștințele teoretice. Această lipsă de experiență practică înseamnă, de fapt, ezitare și nesiguranță în minuirea utilajelor ți instalațiilor în funcțiune. Evident, această experiență se capătă treptat, mai curînd sau mai tirziu. învățînd și lucrînd direct la instalații, în ateliere sau în laboratoare, alături de cei care cunosc procesele, aparatele, și mașinile.De fapt, practica în producție este aceea care îl transformă treptat pe student în inginer și mi se pare că tocmai acest aspect ar trebui să stea mai mult în atenția participanților la această dis-

făcutnos-spun ror.-

cutie. Observațiile care urmează se întemeiază atît pe experiența noastră de muncă cu tinerii ingineri stagiari, cit și pe contactul cu numeroase serii de studenți ai institutelor tehnice care au practică în combinatul tru.Din păcate, trebuie să că la noi în combinat sesideră drept fapt obișnuit ca un absolvent al facultății de chimie industrială, de pildă, să nu deosebească in primele zile un ventil de o vană, sau o pompă turbionară de una centrifugală Nu se poate spune că acest absolvent n-a auzit în timpul studenției de așa ceva. Ar putea fi date chiar exemple că le-a ir.tilnit, ca detalii, pină și in proiectele pe care zat Unde tă cauza ?Evident, modul cum e valorificată perioada de practică efectuată în întreprinderi. La noi. in combinat, vin de obicei foarte mulți studenți in practică, începînd cu anul II pină anul V Cum e organizată prezent această practică ?Anul trecut, bunăoară, făcut practică la noi și grup de studenți din anul II al Institutului politehnic din Iași, Facultatea de rhi-r.-e industrială. In răstimpul unei luni de zile, ei au străbătut un itinerar de_ 11 secții — din care unele cu un număr mare de instalații, deosebit de complexe Evident, atît serviciul nostru de invățămint. in cadrul căruia un inginer răspunde de Îndrumarea practicii studenților și elevilor, cit și asistenții însoțitori, care au colaborat la întocmirea programului practicii, n-au procedat bine. Practicantii ou

le-a avut ce reali- trebuie dea căuta-in primul rind. in
U inaun

s-au ales cu mare lucru după un asemenea ..maraton” prin secții. Deficiente se întîlnesc și în cazul practicii studenților din anii mai mari.Consider că perioada petrecută de aceștia într-o unitate de producție poate fi mult mai bine folosită dacă institutele politehnice și Institutul de petrol, gaze și geologie ar tine mai mult seama de specialitatea pe care o vor obține studenții după absolvire, ea și de specificul întreprinderii in care aceștia sint repartizați pentru practică în acest sens, rotația să se facă numai în 2—3 secții cu specific asemănător. Studenții ar avea aici răgazul să-și însușească mai temeinic nu numai principii de conducere tehnologică și administrativă a secțiilor respective, ci chiar și o anumită treaptă a unei meserii — de pildă, aceea de operator chimist. de amecist sau de mecanic. care ar întregi in chip fericit viitorul profil al inginerului chimist.Acum, o observație asupra modului cum se asigură îndrumarea din partea insfitu- tețor Aceasta se realizează prin asistenți, care, in bună parte, provin dintre absoiven- ti fără stag-u in producție dșv* abaohrirea farwKMS Lipsa lor de cunoștințe practice se concretizează uneori in exigența scăriță in procesul de îndrumare a practicii. Scrot că in această privință soluția trebuie căutată cu mai mult erim atît de institute rit si de ascsterrii înșișL O sugestie care s-ar putea face ar fi aceea ca aristen tu să e- fecriieze un stagm fa predac- be pe e amsmtă penoâdă de tînsp <3 am_ de pudăvDacă in ce privește practica de vară aen pefirt să mă

refer la unele forme de drumare, insuficiente, care se aplică totuși, să spun că practica proiectul de diplomă este lăsată aproape exclusiv studentului. în cursul ierni, de pildă, la noi repartizați in practică proiect studenți de la palele institute tehnice tară. în toată perioada practică, aceștia n-au vizitați decît de un singur îndrumător de practică (de la Institutul politehnic din Iași)Mă gindesc că vizitele îndrumătorilor. mai dese, și-ar demonstra utilitatea atît în munca mai bine condusă, de realizare a proiectului de către studenți. cit și pe planul cunoașterii directe de către cadrele didactice a cuceririlor celor mai recente in direcția îmbunătățirii producției combinatului nostru. Institutele ar fi astfel la curent cu problemele care ne interesează pe noi. cu direcțiile principale în care ne îndreptăm eforturile. cu cerințele perfecționării tehnologiilor — într-un cuvir.t. cu munca noastră in roordonatele e actuale. Ja zi*. Mai mult: am convingerea că o astfel de cunoaștere ar determina o elaborare mai judicioasă a trmrinr de proiect — atît ale celor de an.

în- dar trebuie pentrula voia acestei au fost pentru princi- dir. de fost

după părerea mea. în elaborarea unor teme care ar înlesni cunoașterea și perfecționarea propriilor noastre instalații existente, de pildă, în cadrul combinatului de cauciuc sintetic.Pornind _mai frecvente întimpinate in procesul acomodării lor cu problemele producției de către cei mai tineri absolvenți ai institutelor, repartizați in combinatul nostru, notez succint și cîteva din principalele cerințe cărora trebuie să le răspundă programa facultăților. Dezvoltarea actuală a a- paratelor de măsură și control reclamă punerea unui accent și mai mare pe însușirea noțiunilor de automatizare a proceselor tehnologice și de electronică. De asemenea, mai multă atenție trebuie dată studiului armăturilor și utilajelor și. in special, pompelor și compresoarelor. ca și problemelor legate de rororiur.i și protecția contra rorocum. etc.La noi, in combinat, cea mai mare parte din cei peste 200 de ingineri au acumulat, in perioadă lucrului la instalații și in laboratoare. • bogată experiență. Pentru eu combinatul e un institut ir. care iși continuă desăvirșzrea pregătirii lucrind efectiv. A- ceastă experiență sint gata s-o pună, mai eficace decs ’, pină acum, in slujba unei dt mai depline pregătiri a studenților ce-și fac practica in sectoarele lor de producție Trebuie insă să se țmă seama de o condiție, ilustrată cred și de exemplele Ia care m-azr. referit mai sus : realizarea unei colaborări și mai strinse intre școala superioară și u- nitatea de producție, intre cadrele universitare și colectivele din marile întreprinderi chinăce. care devin mai numeroase pe harta tnei. ION TONOIU iagtaer șef — Combtaatal de caaeiac smtetic ș> predase petraekntâee — orașal

de la greutățile

Crosîftii juniori pe parcursul probei

SPORT.SPORT
Crosul „Să intimpinăm 1 Mai

Dar <

XBOOG ie

Campionii

orașului

Bucureștireiezi-vi

POȘTA REDACȚIEI
petrfit:

Vi

Cîțiva dintre studenții anului III de Ia Facultatea de c. - 2 .
geotehnică și fundații. Atenția de pe chipul lor vădește zaporteafa mfiaâfcr 

nomenul de forfecare pe care le dă tovarășul șef de lucră:~ Viorel

tot

BAICOI VM xl jaMarele neînțeles

Desene de TIA PELTZ

a-

S. SPIREA
Succcsc ale sportivilor noștri

(57 kgi. P P M Slaiaa StiașuMoo^-Carlo *-*- încheiat• La laUeceriia celei de-t ÎX-j ediții a.Csșei •»-- W" tol-ecm «v ‘>ăt • 120 desqprtrri 4» R P. Roelaț -italia, Ggeria. Sgaaia. Fr«w« ' loeaco. Be g.» ai PortugaliaProad iac • tea*•cwpaa de re*>exe*Mdtb thni Ma- *tre_ Este pectra a 7-a oari cind Uala» romir ' r4 ia poseria trofmhiL Proba de armă uberă redus 6® focuri culcat • fost ris- zz-A de sportivul rodie T. Crala re 391 puett. iar aga- - oiu! Vergel a ocupat primul loc la pistol liber cu 554 puncte.Clasaaieetal general <1 . Cupei tinior 'atme* este următorul : 1. RP. ItosnU 8 4gD puncta i 2. Ita-■ 8 437 tunete: 3. Spaaia 8 317 paiete 4 Grecia 8 251 puncte i 5. Franța 3 205 puncte.

După toate aparentele, ar merge 
pe 17 ani E In clasa a X-a, nu 
s-a înscris mai devreme Ia școală, 
nu a rămas repetent, și oricll 
ne-ar ii plăcut nouă să-i îmbogă
țim biograiia cu o „dramă", iie șl 
cu o „jumătate de dramă", n-am 
izbutit.

E drept, „creează" colegilor săi 
anumite probleme... Adică e, to
tuși, un tip „creator"... $i nu de 
azi, de ieri... Încă de printr-a 
VllI-a, cînd „micile Iui nebunii 
— cum ne scrie corespondenta 
nostră Viorica Verescu — nu ne 
atrăgeau încă atenția...’.

— Să-l ii nemulțumit indiferen
ta noastră ? întreabă Viorica Ve-

rescu. Dar evident. Viorica. Fati 
rănit demnitatea, orgoliul, ca so 
nu mai zic — suiletul: „Cum. 
fraților, iac și eu acolo o „nucă 
nebunie" și voi— nimic t Nici măcar o critică tovărășească 1 
Bine I Să nu vă pară rău...'.

Corespondenta noastră, anali- 
zind problema sub diferite as
pecte, nu exclude nici ipoteza ca 
„el să li depus jurămintul, să ră- mînă de-a pururi în centrul
ten/iei noastre". E posibil, mărtu
risim, deși să iim sinceri... Ce ro
mantic ar fi / Să te trezești în 
plină noapte, cînd ceasul bate 
de 12 ori, să te retragi într-un loc 
singuratic, și să juri pe numele 
siint al tuturor eliminaților și ex- 
matriculatilor din școli, de-a lun
gul veacurilor, din toate continen
tele lumii, să păstrezi neîntinată 
memoria lor : „Jur să fiu indisci- 
plinat și obraznic... In timpul ore
lor, ca și-n afara lor... Jur să-mi 
scot din sărite colegii, să Ie fac 
zile negre profesorilor, să obțin o 
corijentă generală Ia toate ma
teriile... și să nu mă liniștesc pînă nu voi deveni «cineva»...'.

Colegii insă, imuni la „roman
tism". netnjeleglndu-i... menirea 
— niște barbari 1 — s-au străduit să facă din el un om oarecare : 
un promovat. Ba l-au și obligat să 
abjure, horresco dicere 1 să-și ia 
angajamente și să renunțe la „mi
cile lui nebunii*.

Pe fața lui s-a Întipărit, însă, o 
adlncă tristețe și acel aer, atît de 
propriu marilor neințeleși... Cores
pondenta noastră bănuiește c-ar 
fi vorba aici și de o anume aro
ganță, de un aer de superiorita
te... Dar nu I

El suferea cu adevărat... Se ra
tase. Pentru că își visase să fa
că mari nebunii, și cei din jur le 
consideraseră mici... Iși visase să creeze celor din jur îngrozitoare 
probleme. Iar cei din jur se amu
zau ca Ia exhibițiile unui simplu 
bufon. Visase, in sfîrșit, o exma
triculare pe cel puțin un an și ob
ținuse una de numai clteva zile... 
își visase, în sfîrșit, să-și vadă 
numele la ziar cu majuscule, iar 
corespondenta noastră, în Înțe
leaptă ei milostenie, ne roagă să nu-1 pomenim...

E drept, cel in cauză, victima, 
n-a renunțat Încă să aspire la 
respectarea „marelui jurămint". La 
marea lui afirmare. Poate, intr-o 
zi, undeva...

rul lui. zer Viorioa Verom 
manele lor. ze ".stnttd : 
l-am pute-z totuși saf-i ■ I Ca■ *4 facem davr-buul ca ca t

Poate ap si pitii dramei_ A- miulndu-sd sincer, gri ir*~*arf ba
loanele tui ca ifose, rizlrrd la ho
hote. ca Ia cea mal feaeazemzjd 
evoluție comică—

Hohotul de ris 11 va tresi— Izr 
dacă nu și mi—, reaarpad la la- 
țeleapta noastră aulomeaze—

DOUĂ
Aproape să și uit de existenta expresiei nu tocmai elogioasă, de altfel, „e

cum e... dar mai are unele apucături"... Din păcate, însă, a- dică tocmai din cau-

I 
I 
1

FOILETOANE SATIRICE de Dorel Dorian

să prin- apucă- cind nu ele); și.

sesc... Să zicem $i asta ! Și dacă se plictisesc, ce să facă — sînt doar interni — se închid și ei în camera în care e aparatul de radio— Și să mai zicem că muzica, prin natura ei, înviorează... E știut! Și pentru că înviorează mai bine în 4 decît în

vreo nenorocire...". Și pentru că muzica ii sugerează o anume direcție de investigație... bate la ușa cu pricina. Alții ar fi răs- pus... Ei — nimic I Pedagogul continuă să bată... Alții s-ar fi făcut că n-au auzit prima oară și ar fi deschis cu întîrziere.

cini (Nu le mai enunțarăm) absolut întemeiate. Întîmplător, însă el tocmai atunci s-a nimerit să facă „procesul verbal". ...Și om ești... o fi avînd vorbitorul punctul lui de vedere, dar și tu îl ai pe al tău. Pe scurt, mai lași de la el, mai pui ceva de la tine...

I
I

• la sala Floraesca din Capitală au laat sfîrșit duminică dim.- ceata întrecerile celei de-a V-a edipi a concursului intemapona' de lupte, la care au participat luptători din Anglia, R.P. Bulgaria. “ - ~ ’ " " — Fin-Ger-Iugoslavia, R.P. Ungară la lupte cla- libere, tntre-
R.S. Cehoslovacă, Elveția, landa. R.D. Germană, R.F.mană, Grecia, R.S.F.R.P. Polonă, Turcia, și R.P. Romînă. Atît aice, cit și la lupte cerile au fost dominate de sportivii romini. Ei au cucerit la lupte clasice 4 titluri prin Gh. Stoiciu (52 kg), M. Cristea (57 kq),

• A luat stir- sit meciul inter- etionai <je Mii dintre echipele reprezentative ale R.P. Romine R.P. Polone, putat timp două zile înromini au obținut de 15,5—8,5
«i dis- de Ca-pitală. Șahiștii victoria cu scorul puncte. Luni s-au desfășurat partidele întrerupte. Radovici a continuat cele două partide cu Sidor. El a ciștigat o partidă, iar pa cea de-a doua a pierdut-o. Stanciu a făcut remiză cu Brzozska.

za unor nefericite ..a- pucături* expresia mi-a fost reintrodusă aproape cu forța, în vocabularul activ. Dar, în sfîrșit, să punem punct introducerii și să vă spun cum ajunge omul dă „unele turi" (atunci se naște cudîndu-i crezare corespondentei noastre din Topraisar, M. N. — cum s-a întîmplat de i-au cuprins „apucăturile" mai ales pe băieții din clasa a X-a (pe vreo 4 sau 5), iar fetele, deși vreo cîteva, au fost și ele o vreme influențate, s-au smuls din „mediul lor" adică al celor „cu apucături".Pe scurt, deci, cum se „nasc" apucăturile, adică nefasta geneză.Cazul Nr. 1.Iată un prim caz ! Stau doi elevi și învață... Să zicem ! învață pînă se plicti-

Curat
2, ce să facă băieții ?! Invită și pe alții... Dar nici prea mulți nu e bine — e știut și asta. Și atunci, om ești, închizi ușa cu cheia, cu zăvorul, cu ce ai... și te bucuri de liniște. Adică de muzică... O oră, două, trei pînă cînd un pedagog (care, după cum sesingurul vinovat de cele întîmplate!) se neliniștește : „Unde or fi bieții băieți ? Să nu li se fi întîmplat

va vedea, e

apucături!...
Ei — nimic... Bătăile se întețesc... Și uite așa, din toată agitația asta se naște „a- pucătura". Uiți că o viață întreagă ai intrat și ai ieșit cum se spune, pe ușă, și, din- tr-o dată, simți nevoia să devii original, să nu mai fii conformist... și ieși pe geam. Nu pentru că ți-ar fi teamă de răspundere și de frica sancțiunii... A, nu I Din non-conformism.Și iată cazul Nr. 2.Un elev e criticat într-o adunare de clasă pentru diferite pri-

Viața merge înainte și „procesul" se scrie. Acum — tocmai la urmă de tot —■ cineva vrea să citească procesul verbal. Ei, bine, nu ! Asta e neîncredere ! E jignitor ! E nedemn ! E nemaipomenit! Omul se simte ultragiat în absolut toate sentimentele lui și nu poate îngădui. Dar, în sfîrșit, treeîndu-se peste îngăduința lui, ultragiul e dus pînă la capăt. Se constată modificarea (unii ar zice falsificarea) luărilor de cuvînt și, ce să vezi 1

Stimați colegi li se adresează învinuitul jignit într-o emoționantă filipică— încercați să vedeți lucrurile în adîncimea lor ...chiar dacă n-o să vi se pară foarte adîncă I Și apropiați- vă de cauze... Apre- ciați contribuția mea I creatoare... fantezia, 1 pentru că sînt un fantast... Și veți înțelege că eu trăiesc o dramă : Așa sînt eu...— și nu mă schimba !— De ce ? — treabă cei din jur — constituiți într-un veritabil complet de judecată.— E natura mea interioară... Sînt, ca să zic așa... apucăturile mele 1Curat apucături!Drept pentru care completul a hotărît să le sancționeze... prin interzicerea lor definitivă și publicarea sentinței în presă. Iar dacă „natura" lui interioară s-o mai împotrivi... publicăm și procesul verbal (fără modificări). ’n plină cursă, seniorii
Foto: GH. NEAGOE



Sesiunea Consiliului
Executiv al U.N. E.S.C.0PARIS 26 Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite: La Palatul U.N.E.S.C.O. din Paris s-au deschis luni lucrările celei de-a 70-a sesiuni a Consiliului Executiv al U.N.E.S.C.O. care vor continua pînă Ia 14 mai. R. P. Romînă este reprezentată în Consiliu prin acad. Athanase Joja, președinte al Comisiei naționale romîne pentru U.N.E.S.C.O., unul din cei patru vicepreședinți ai Consiliului Executiv, și Valentin Lipatti, delegat permanent al RP.R. la U.N.E.S.C.O.Lucrările Sesiunii au fost deschise de președintele Consiliului Executiv, Mohamed El

Fasi (Maroc). A fost adoptată ordinea de zi a sesiunii, care cuprinde 15 puncte.Abordînd primele puncte ale ordinei de zi, deja adoptate, Consiliul a aprobat procesele verbale ale celor două sesiuni anterioare ale Consiliului Executiv 68 și 69. Consiliul a aprobat, de asemenea, ca la cele două organe permanente de lucru (Comisia pentru program și relații externe și comisia administra- tiv-financiară) să poată participa membrii Consiliului Executiv și supleanții acestora. R. P. Roimînă va fi astfel reprezentată în ambele comisii.
Noi atacuri împotriva R. D. VietnamHANOI 26 (Agerpres). — După cum anunță agenția de presă V.N.A., șeful misiunii de legătură a înaltului Comandament al Armatei Populare Vietnameze a transmis Comisiei internaționale de supraveghere și control un protest în legătură cu noile a- tacuri ale avioanelor americane asupra teritoriului R. D. Vietnam. în mesaj se arată că la 26 aprilie, patru valuri de avioane americane au bombardat și populate provinciileThanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh și Quang Binh, precum și insula Con Co, din largul coastei R. D. Vietnam. în protest se cere ca Statele Unite și autoritățile sud-vietnameze să pună capăt acțiunilor de agresiune și război împotriva R. D. Vietnam, să respecte și să aplice din 1954 privire la

mitraliat regiuni și șosele din nord-vietnameze

întocmai acordurile de la Geneva, cu Vietnam.
★26 (Agerpres). —HANOIDupă cum transmite Agenția vietnameză de presă la 25 a- prilie M.A.E. al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație

prin care condamnă autoritățile Tailandei pentru participarea la războiul agresiv al S.U.A. în Vietnamul de sud. în declarație se arată, printre altele, că autoritățile tailan- deze aprobă folosirea de către S.U.A. a forțelor aeriene și navale pentru atacarea R. D. Vietnam, admit ca S.U.A. să folosească bazele de pe teritoriul Tailandei pentru avioanele americane care atacă R. D. Vietnam și zonele eliberate din Laos, și intenționează să trimită în Vietnamul de sud noi efective militare pentru a colabora cu forțele armate ale S.U.A. și ale administrației sud-vietnameze. Prin a- ceste acțiuni — se spune în declarație — autoritățile tai- landeze violează acordurile de Ia Geneva din 1954 cu privire la Vietnam și din 1962 cu privire la Laos. Guvernul R. D. Vietnam avertizează autoritățile tailandeze că vor purta întreaga răspundere pentru consecințele acțiunilor lor.

Lovitura de stat

Vuita delegației 
militare romîneesDonden- trans- s-au libe-acest« coroaneArii tiruluți in.merarea roilor din eroice repre- Moravia Broo. ai jderilor.*
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Campania electorală

din Belgia

UN COMENTARIU AL ZIARULUI „SUDDEUTSCHE ZEITUNG"

din viata 
tineretului

de la BamakoC u prilezul Zilei internaționale de luptă a tineretului împotriva colonialismului, pentru coexistentă pașnică, la Bamako a avut loc un miting la care a fost adoptată o rezoluție de solidaritate cu lupta popoarelor din Angola, Mozambic, Guineea portugheză, Vietnam și Congo (Leopoldville). Declarația subliniază necesitatea încetării imediate a agresiunii americane în Vietnam.Participanții la miting au chemat șefii de state africane să reexamineze problema congoleză și să facă totul pentru îndeplinirea hotărîrilor Organizației Unității Africane referitoare la Congo.
Pentru eliberarea

studenților arestați

în PortugaliaAgenția Associated Press relatează că părinții a 30 de studenți universitari portughezi arestați sub acuzația de a se fi dedat „activității subversive" au adresat ministrului de interne, Alfredo dos Santos, o petiție cerînd punerea în libertate de îna copiilor lor. Părinții se plîng „sistemul inuman de izolare îngrozitoarele caverne ale închisorii Aljube" și declară că vor a- duce cazul lor în fața „Organizațiilor internaționale".
Chenwea tineretului

somalez
Ț ntr-o declarație făcută cu
/ prilejul Zilei internațio

nale de luptă a tineretu
lui împotriva colonialismului, 
pentru coexistență pașnică, 
președintele Consiliului Națio
nal al Tineretului și Studenți
lor din Somalia, Hassan Dim- 
bil a sprijinit lupta pentru 
libertate a popoarelor din 
Congo, Angola, Mozambic, A- 
frica de sud. Guineea portu
gheză, Rhodesia de Sud și So
malia franceză.

El a condamnat politica a- 
gresivă a imperialismului îm
potriva popoarelor din Asia, 
Africa și America de sud și 
Îndeosebi, împotriva poporu
lui vietnamez. Hassan Dimbil 
a chemat tineretul din întrea
ga lume să-și unească efortu
rile în vederea lichidării defi
nitive a vestigiilor colonialis
mului și neocolonialismului.

R. P. POLONA. — 
Elevi în timpul linei lecții de științe 
naturale, ținută în 
noua seră a unei 
școli din Poznan

CONVORBIRE GROMÎKO-

COUVE DE MURVILLE

PARIS. — După cum anunță TASS, A. Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., aflat în vizită oficială în Franța, s-a întîlnit luni cu ministrul de externe al Franței, Couve de Murville. Au fost discutate probleme referitoare la situația din Asia de sud-est și la dezarmare. Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.
Congo: Răsculații au atacat

orașul Stanleyville
LEOPOLDVILLE. — Agen

ția Reuter relatează că un 
grup de insurgenți au lansat 
luni un puternic atac împotri
va orașului Stanleyville, pro
rocind pierderi serioase unită
ților guvernamentale și de 
mercenari staționate în acest 
oraș.

După lupte crincene de cîteva 
ore, insurgenții s-au retras în 
junglă. Îngrijorat de perspec
tiva unui atac de amploare al

insurgenților. primul ministru 
Moise Chombe a plecat t» gra
bă spre acest oraș, „unde frec 
să se informeze personal de 
starea de spirit a populația* ți armatei". Atacul de luni este 
considerat de agențiile de pre
să occidentale o surpriză, de
oarece cu puțin timp în urmă 
primul ministru Moise Chombe 
declarase că regiunea Stanley
ville va fi curînd „pacificată".

Declarație a guvernului sovietic
MOSCOVA 26 (Agerpres).— La 26 aprilie, guvernul sovietic a dat publicității o declarație în care a reafirmat că va lua măsurile corespunzătoare pentru demascarea și pedepsirea criminalilor de război naziști și va face acest lucru pînă cînd fiecare dintre ei va fi judecat. Guvernul sovietic amintește totodată guvernelor S.U.A., Marii Britanii și Franței că și ele poartă răspundere pentru dezrădăcinarea nazismului și militaris-

Se împlinesc patru 
ani de cînd Sierra 
Leone a devenit in
dependentă. în fo
tografie: Un aspect 
dintr-un studiou al 
televiziunii din 
Freetown, capitala 

tării

mului german și că au obligația directă de a lua măsuri eficace ca toți criminalii hi- tleriști aflați pe teritoriul R.F.G. să primească pedeapsa care li se cuvine.Declarația clasifică legea a- doptată de Bundestag, referitoare la calcularea termenului de prescripție și tragerea la răspundere penală pentru infracțiuni penale, drept o încercare de a salva de o pedeapsă justă pe călăii și ucigașii fasciști care au comic cele mai grave crime împotriva păcii și umanității. Erie evident — se spune în declarație — că legea, semnată Ia 13 aprilie de președintele RF.G., constituie o expresie a tendinței de a încuraja acele forțe care scontează pe o revanșă pentru înfrângerea Germaniei hitleriste.

din Republica Dominicană

Facindn-se ecoci

de 
celemă-

Delegația militară rotnină condusă de general de armată Leontin Sălăjan, ministrul forțelor armate al RPR care se află intr-o vizită prietenească in R S. Cehoslovacă, a sosit ltmi dimineața la Ces- ke—Budejovice. Oaspeții au fost întâmpinați de ministrul apărării naționale al R S. Cehoslovace, Bohtxnir T-nm-cky de reprezentanți ai organelor locale de partid și de generali și ofițeri ai populare cehoslovace.Pe aeroport a fost o gardă de onoare.Oaspeții au fost primiți de președintele Consiliului Național al orașului Ceske— Budejovice. iar apoi au asistat la o aplicație tactică și au vizitat Fabrica de bere Bud- var.Seara, delegația militară română s-a înapoiat la Praga.

stat, de armateialiniatâ

PE SCURT
ex- deTOKIO. — Eisaku Salo, primul 

ministru al Japoniei, a vizitat du
minică oficiul comercial cu 
punere de mostre, organizat 
către Camera de Comer; a R. P.
Romine în cadrul Tirgului interna
tional de la Tokio. Înaltul oaspete 
a fost primit de Gheorgbe Rusii, 
șeful Agenției economice a R. P. 
Romine la Tokio, și de Ion Ban, 
directorul oficiului.CAIRO. — După cum anunță agenția Taniug. Iosip Broz Tito. președintele R-S.F. Iugo- slavia. a sosit la 26 aprilie intr-o vizită oficială de trei zile ia Bepobuca Arabă Unită. Pe aeroportul din Cairo, oaspetele iugoslav a fost întîmpinat de Gamal Abdel Nasser, președintele Republicii Arabe Unite, și de alte persoane oficiale.GENEVA. — In continuarea discuțiilor in cadrul sesiunii Comisiei economice O.N.U. pentru Europa, a avut loc o ședință de analiză a activității Comitetului lemnului. Delegatul romin. Dumitru Albu, a sugerat organizarea unui colocviu asupra productivității în industria mobilei, precum și publicarea în Buletinul lemnului a unor informații și date statistice cu privire la semifabricate din lemn cu suprafețe înnobilate.

ntr-o corespondență din Bruxelles, ziarul vest-german 
„SUDDEUTSCHE ZEITUNG“ se ocupă de campania 
electorală din Belgia. La 23 mai vor fi din nou aleși 
deputății Camerei, senatorii și membrii consiliilor pro
vinciale din cele două provincii ale Belgiei, scrie ziarul. 
De la aceste alegeri nu sînt așteptate lucruri senzațio
nale. In 1961, cînd creștin-socialii și liberalii, în urma

pierderilor de voturi, nu au mai putut să mențină guvernul de coa
liție care exista pînă atunci, creștin-socialii au fost nevoiți să formeze un guvern împreună cu socialiștii. Aripa dreaptă a creștin-socialilor a 
criticat violent această coaliție. In decursul ultimilor patru ani, argu
mentele adversarilor coaliției, potrivit cărora, nu se poate merge îm
preună cu socialiștii, nu s-au dovedit întemeiate.

In 1961, Lefevre, președintele Partidului social-creștin, care, în 
ciuda faptului că a pierdut multe voturi, a rămas cel mai puternic 
partid al țării, a preluat conducerea guvernului, iar Paul Henri Spaak, 
care renunțase la postul său de secretar general al N.A.T.O., a reluat 
Ministerul de Externe. Lefevre provenea din aripa stingă a sindicate
lor creștin-sociale, iar Spaak făcea parte din aripa de dreapta a so
cialiștilor.

Ziarul este de părere că înțelegerea dintre cele două partide va 
continua și după alegeri. In continuare, ziarul arată că intervențiile 
statului în viața economică nu au fost atît de însemnate în timpul 
participării socialiștilor la guvern, așa cum își închipuiau adversarii 
coaliției. Reforma financiară nu a întîmpinat rezistență. A fost înfi
ințat un directorat al cărbunelui, care se străduiește în prezent să 
rezolve dificultățile în care se află industria carboniferă, industrie de
ficitară, și care se menține prin subvenții acordate de stat. Una din 
problemele cele mai grele a fost aplicarea legii privind asigurările 
sociale împotriva căreia s-au ridicat medicii belgieni, declarînd o grevă 
care a durat mai multe săptămîni.

In politica externă a fost continuat cursul tradițional. In problema 
congoleză, Spaak a acordat sprijin separatiștilor katanghezi și s-a 
alăturat politicii Statelor Unite față de Congo. Apoi Belgia, în înțele
gere cu S.U.A., a sprijinit acțiunile trupelor O.N.U. împotriva lui 
Chombe, ca șef al guvernului provinciei Katanga, și îl sprijină astăzi 
pe Chombe ca șef al guvernului congolez.

Încercările guvernului de a pune capăt disputei tradiționale dintre 
valoni și flamanzi au rămas fără succes. Această dispută joacă, în 
actuala campanie electorală, un mare rol. Acțiunea de împăcare a gu
vernului, care prevede o graniță precisă a folosirii celor două limbi 
(flamandă și valonă) nu prea are perspective. Revizuirea constituției 
din 1831 va trebui să protejeze comunitățile de limbă. Astfel, este 
continuat drumul spre o autonomie culturală a Flartdrei și Valoniei.

De curînd a fost adoptată o lege, potrivit căreia se stabilește re
partizarea locurilor parlamentare între flamanzi și valoni în funcție 
de rezultatele recensământului populației. Fină acum, apartenența la 
o comunitate de limbă și cultură n-a avut nici un rol în alegeri. Prin 
această lege, flamanzii au asigurată majoritatea în parlament. Legea 
prevede, însă, că în problemele importante nu va fi suficientă ma
joritatea flamandă.

Printre reformele care au fost adoptate în ultima perioadă de le
gislatura actualului parlament, se află și reforma învățămîntului su
perior care prevede descentralizarea universităților și întemeierea de 
noi universități și facultăți separate. Planul de descentralizare a pro
vocat în universitățile de stat vii discuții, greve și demisii demon
strative.

In programele electorale ale partidelor, un punct important îl con
stituie și durata serviciului militar. Liberalii care se află în opoziție 
se pronunță pentru o reducere a serviciului militar și cer ca cei care 
se află în serviciul militar să nu mai fie trimiși în garnizoanele din 
R. F. Germană și ca unitățile staționate în Germania occidentală să 
fie formate din voluntari.

■■■■

Problema Rhodesiei de sud

RANGOON. — După cum a- nunță agenția China Nouă, Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, a sosit la Rangoon, unde va face o vizită la invitația guvernului birman. La aeroport, el a fost întîmpinat de generalul Ne Win, președintele Consiliului revoluționar al Uniunii Birmane, și de alte persoane oficiale.

SBrțjlgshf

K

e măsură ce apropie ziua de 7 mai — aleasă de premierul sud- rhodesian ca dată pentru ținerea așa-numitelor „a- legeri generale" — în rîndu- rile țărilor africane, ca și în cercurile politice interesate crește tot mai mult îngrijorarea. Va fi oare lăsat Ian Smith să creeze un nou stat de tipul Republicii Sud-Afri- cane? Iată întrebarea căreia i se caută un răspuns urgent. Mai mult încă, se acționează asiduu pentru ca întrebarea să capete un răspuns negativ.Imediat după dizolvarea parlamentului de la Salisbury și anunțarea „alegerilor" de la 7 mai, problema sud-rhode- siană a fost adusă în dezbaterea Comitetului special al ONU.; pentru examinarea problemei aplicării Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale. Discuțiile s-au purtat în cadrul unui subcomitet, creat special pentru Rhodesia de sud. în raportul dat publicității de acest subcomitet. se exprima îngrijorarea în legătură cu faptul că în Rhodesia de sud s-au anunțat alegeri generale, organizate pe baza unei constituții criticată cu vehemență de Adunarea Generală și de Comitetul special al O.N.U.Se știe că actuala constituție, datînd din 1961, consfințește supremația celor 220 000 de albi din Rhodesia asupra populației de culoare, care numără peste 2 500 000 de oameni. Conform prevederilor acestei constituții, drept de vot au numai persoanele parținînd minorității albe. Din

FRANȚA.
ceasta ambarcațiu
ne specială trans
portă automobilele 
„Renault" de la u- 
zină la punctele de 

livrare

a-

în fața Consiliului de Securitaterîndul băștinașilor, de acest privilegiu se bucură doar un grup foarte restrîns de notabilități și șefi de triburi, legați de interesele cercurilor conducătoare. Caracterul net discriminatoriu, antidemocratic, al prevederilor constituției sud-rhodesiene reiese și din felul cum sînt repartizate locurile în parlament. Din totalul de 65 mandate, 50 —ceea ce reprezintă aproape 80 la sută — sînt rezervate minorității albe. în aceste condiții este, bineînțeles, posibilă obținerea de către Frontul rhodesian (partidul lui Smith) a unei majorități de două treimi din mandate. Aceasta este, de altfel, și ținta premierului, care astfel ar putea modifica unele prevederi ale constituției și ar obține mînă liberă pentru declararea unilaterală a independenței.Subcomitetul O.N.U. pentru Rhodesia de sud subliniază în raportul citat răspunderea ce-i revine Marii Britanii în apărarea drepturilor la autodeterminare ale populației sud-rhodesiene. Relevînd că guvernul britanic refuză să ducă o politică activă de garantare a independenței acestui teritoriu pe baza conducerii exercitate de reprezentanții majorității populației, raportul arată că este de cea mai mare urgență pentru Anglia să acționeze pentru ca rezoluțiile’ O.N.U. cu privire Ia Rhodesia să fie respectate, în sfîrșit, raportul precizează

că rezultatele viitoarelor alegeri nu vor putea fi acceptate ca reflectînd aspirațiile majorității poporului Rhodesia.Cu cîteva zile în urmă, țări africane au ridicat în drul Comitetului special proiect de rezoluție prin care se atrage atenția Consiliului de Securitate asupra situației din Rhodesia de sud. Proiectul de rezoluție cerea, totodată, retragerea trupelor și materialelor militare britanice Rhodesia de sud și invita vernul Marii Britanii să tervină pentru eliberarea ținuților politici din această țară, suspendarea constituției actuale, anularea „alegerilor" prevăzute pentru 7 mai și convocarea unei conferințe în vederea elaborării unei noi constituții, care să garanteze egalitatea în drepturi a populației indigene.După adoptarea de către Comitetul special a rezoluției propuse, 33 de țări africane au cerut oficial convocarea Consiliului de Securitate.în urma acestei cereri s-a hotărît ca întrunirea Consiliului de Securitate să aibă loc miercuri. Din partea acestui înalt for al O.N.U. se așteaptă acum luarea de măsuri concrete, menite să asigure poporului sud-rho- desian dreptul de a dispune liber de soarta lui, pe baza deplinei egalități între toți cetățenii. ION D. GOIA

din gu- in- de-

ROMA 26 — Corespondentul Agerpres, Giorgio Pastore, transmite: în întreaga Italie s-a sărbătorit a 20-a aniversare a eliberării țării.La Roma, președintele republicii, Giuseppe Saragat, a depus o coroană de lauri la Mormîntul soldatului necunoscut și la locul cunoscut sub numele de „Fosse Ardea- tine“, unde fasciștii au ucis 320 de persoane în timpul luptelor de rezistență.O manifestație de o amploare deosebită a avut loc la Bologna, centrul principal al regiunii Emilia. în fața unei mulțimi imense, adunată în piața centrală a orașului, a luat cuvîntul Luigi Longo, secretar general al Partidului Comunist prilej, el pe care vietnamez rea sa, arătînd că poporul italian se solidarizează cu a- ceastă luptă. Din partea Partidului Socialist Italian, a vorbit Riccardo Lombardi.

Italian. Cu acest a amintit lupta o duce poporul pentru elibera-
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