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SÎNTEM M1NDRI

CA NE CONDUCE

UN ASEMENEA PARTID!
iaceste zile, în întreaga oamenii muncii desfă-în țară, șoară cu avînt întrecerea socialistă în întîmpinarea Congresului partidului și a zilei de 1 Mai. Hotărîrea de a în- tîmpina Congresul partidului cu noi și mari succese în toate domeniile turale trece prin faptele milioanelor muncii din

vieții social-cul- ca un fir roșu și simțămintele de oameni ai patria noastră, Conștienți de faptul că tăria și forța partidului destinde înaintarea cu succes a țării noastre pe drumul de- săvîrșirii construcției socialiste, întregul popor, tineretul nostru au luat cunoștință cu bucurie de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.M.R. din aprilie a.c. cu privire la întărirea rîndurilor partidului și munca de pregătire și promovare a cadrelor.Format din cei mai înaintați și mai conștienți oameni ai muncii, luptători fermi și curajoși, care știu să biruie greutățile, din oameni capabili și activi, în stare prin cuvîn- tul și exemplul faptelor lor să însuflețească masele, Partidul Muncitoresc Romîn conduce cp succes lupta poporului pentru triumful cauzei socialismului.Partidul Muncitoresc Romîn — partid marxist-leninist al clasei noastre muncitoare — și-a îndeplinit și își îndeplinește cu cinste misiunea sa istorică de organizator și conducător al clasei muncitoare, al întregului popor romîn cars vede în politica partidului propria sa politică, programul său socialist, îndreptarul muncii sale creatoare. Puternic, strîns unit în jurul Comitetului Central, al conducerii sale încercate, indisolubil legat de mase, iubit și urmat cu încredere de întregul popor. Partidul Muncitoresc Romîn întruchipează tot ce e mai bun în poporul nostru, el este inima fierbinte și conștiința poporului, înțelepciunea și voința sa colectivă.Partidul nostru s-a ocupat întotdeauna cu neslăbită grijă și atenție de întărirea rîndurilor sale, călăuzindu-se neabătut după principiile leniniste cu privire la atenția primordială care se cere acordată calității de membru al partidului comuniștilor, veghează la ridicarea la un nivel tot mai înalt a titlului de membru de partid, văzînd în aceasta o condiție esențială a înfăptuirii liniei sale generale, a îndeplinirii misiunii istorice de forță conducătoare în lupta pentru construirea noii orînduiri sociale.Creșterea numerică și calitativă a rîndurilor partidului a dus la ridicarea rolului conducător, a competenței organizațiilor de partid în soluționarea problemelor tot mai |complexe ridicate de viată, Bîn industrie,, agricultură, pe tărimul științei, culturii și artei, în toate domeniile activității sociale.

de

în cursul anilor, partidul a format și educat numeroase cadre, devotate trup și suflet cauzei socialismului, comuniști combativi, care și-au ciș- tigat stima și încrederea oamenilor muncii datorită fermității. combativității și înaltei lor competențe profesionale, oameni în stare să conducă și să organizeze masele, să îndeplinească cu pricepere, în toate domeniile sarcinile ce li se încredințează.Politica înțeleaptă a partidului în pregătirea și promovarea cadrelor — oameni cu o temeinică pregătire și o bogată experiență — dă garanția tuturor oamenilor muncii din patria noastră că sarcinile ce vor fi stabilite de cel de-al IV-lea Congres al partidului, prin munca avântată a întregului popor, vor fi îndeplinite cu succes, spre binele și fericirea tuturor celor ce muncesc, a fiecărui om al munc.i în parte.Un izvor nesecat de creștere continuă a rândurilor partidului îl constituie tineretul și în primul rând —tf-n- brii Uniunii Tineretului Muncitor. Partidul a încredințai organizației revoluționare ce tineret din patria noastră înalta încredere și răspundere, în același timp, de a fi rezerva sa de cadre. Uniunea Tineretului Muncitor se mândrește cu faptul că astăzi partidul are în rindurije sale un număr însemnat de membri și candidați care și-au făcut ucenicia revoiutiortară in U.T.M. Pentru organizația noastră, pentru fiecare tinăr în parte, este insă limpede că partidul acordă calitatea de membru de partid numai celor mai buni dintre cei mai buni oameni ai muncii, care prin întreaga lor activitate F- comportare se dovedesc drr.t. de înaltul titlu de comun-st. Tânărul care dorește să devină membru de partid trebuie să corespundă criteriilor stabilite de partid, trebuie să îndeplinească condițiue și cerințele prevăzute in Statutul P.M.R. El trebuie să dovedească prin întreaga sa viată, prin activitatea sa închinată cauzei construcției socialiste, prin exemplul său personal în muncă și în viață că este demn să facă parte din eroica avangardă revoluționară a clasei muncitoare — Partidul Muncitoresc Romir.Partidul a acordat organizației noastre o mare încredere înscriind in Statutul său că tinerii pînă la virsta de 30 de ani vor fi primiți in partid numai din riadul U.T.M. Uniunii dreptul numele utemiști pentru a intra în riadul comuniștilor. Aceasta implică pentru organizația noastră o mare răspundere politică. Iată de ce organele și organizațiile U.T.M. au datoria ca în viitor să pună un accent și mai mare pe calitățile politice, morale și profesionale ale

membrilordînd în același timp Tineretului Muncitor de a recomanda în său pe cei mai buni
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încheierea concursului 
artistic al studențilorLa 28 aprilie s-a încheiat 
actuala ediție a concursului 
artistic al studenților. Inițiat 
în 1956, concursul se bucură, 
în fiecare an, de o largă par
ticipare, el întrunind formații 
artistice din cele 15 centre u- 
niversitare ale țării. Peste 
12 000 studenți, membri ai e- 
chipelor de dansuri, grupurilor 
fobdorice vocale, formațiilor de 
mitică ușoară, brigăzilor ar
tistice și colectivelor de recita
tori, au luat parte la tradițio
nala competiție artistică. Ei 
au interpretat cîntece noi, 
dansuri populare, lucrări a- 
parținînd dramaturgiei romîne 
ți universale, cucerind apre
cierea unanimă a spectatori-, 
lor. Pentru prima oară, ală
turi de celelalte ansambluri 
artistice au participat și for
mațiile institutelor de artă 
bucureștene,

(Agerpres)

Pentru iubitorii 
de turism

Pentru sezonul turistic din 
această vară se fac intense 
pregătiri în vederea primirii 
miilor de oaspeți, iubitori de 
drumeție. La cabanele din sta
țiunea Lacul Roșu — una din
tre cele mai pitorești și frec
ventate zone turistice — s-au 
executat lucrări pentru îmbu
nătățirea condițiilor de cazare. 
Astfel, cabanele „Turiștilor", 
„Aluniș", „Cheile Bicazului" 
și „Suhard", după ce au fost 
complet renovate, sînt în curs 
de dotare cu mobilier modern.

De asemenea, lucrări de mo
dernizare se execută la caba
nele „Făget", „Cheile Turzii" 
și „Băișoara", locuri îndrăgite 
de excursioniștii clujeni. La 
cabana „Colibița", din Munții 
Căliman, situată în cadrul pi
toresc al unor păduri de co
nifere, s-a mărit capacitatea 
de cazare cu încă 50 de locuri.

(Agerpres)
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Proletari din toate țările, uniți-vă I
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Construcții de locuințe in cartierul Oprișani-Turda 
 'A. . «s.

fost : tCC Z3dK

a Ccenlxnatul siderurgic Hur.e- dcera. sucte-sete in întrecerea so- oatistă au continuitatea șuvoiu- .— de zDctaL care zi și noapte, firi. întrerupere, se scurge de axt spre fabricile și șantierele pamex Angajamentele inițiale eptin-te s depășite aproape la rj s ia tente produsele. în pe-r.uaoa ce a trecut de la începutul anului au fast elaborate peste plan 2 300 tone cocs «etatanic. 22 S3 tone aglomerat autofon- dant, 2*33* tone fontă. 14 744 tone oțel. Ca- htatea produselor siderurgice s-a îmbunătățit continuu, procentul de declasate și rebuturi fiind sub Urnitele admise. în același timp, s-au înregistrat peste 11 milioane lei economii la prețul de cost.Analizînd posibilitățile pe care le are, de a spori și mai mult cantitatea de produse hunedorean și-a care să-i asigure a angajamentelor greșului partiduluientuziasm și însuflețire, oțelarii, furnaliștii, laminoriștii, cocsarii și-au stabilit zilele trecute, în adunări pe secții, măsuri tehnice și organizatorice, care asigură obținerea peste plan pînă la Congresul partidului a următoarelor produse:

siderurgice, stabilit noi îndeplinirea cu succes luate în cinstea Con- și pe întregul an. Cu

aglomerat autofondant 25 0*0 tone.fontă 35 000 tone.ofel Martin ți electric 14 3M tone.laminate 13 300 tone.Totodată, măsurile stabilite vor asigura o îmbunătățire continuă a calității produselor, astfel incit să se realizeze :• bazicitatea aglomeratului 1,2 la sută.• reducerea de Ia la de

colectivul măsuri,

Mecanizatorii de la G.A.S. 
Borănești lucrează cu în
treaga capacitate a mașini
lor la însămînțatul porum

bului
Foto : N. IVAN

Lucrările agricole Șl REPEDE, Șl BINE!
Ă

In „ferestrele" dintre ploi
s-au semănat

BUN

procentului declasate fontă cu 10 sută fațăcifra admisă.• reducerea procentului de rebut la oțel cu 1 la sută in semestrul I ?i 2 la sută în semestrul II față de cifra admisă.In același tehnologia de pentru rulmenți.timp, se va perfecționaelaborare a oțelurilor . _____ ________ ...țagle, țevi, osii de vagoane, sape cu role, ast- oțel pentru osii de vagoane rebutul cu 5 la sută, iar la cel pentru rul- 4 la sută față de realizările anuluifel ca la să scadă menți cu 1964.Pentru ________ __________ ,aplicate importante măsuri tehnico-organiza- torice. In domeniul producției de oțel serealizarea acestor obiective, vor fi
LAL ROMULUS

e un teren neted (ca în palmă se văd urme proaspete de tractoare. In depărtare, spre •punctul numit observator, se zărescsemănătorile. Sîntem pe terenurile cooperativei agricole Bucești din raionul Galați. La capătul unei sole îl întîlnim pe inginerul agronom Serghei Melenciuc, care ne relatează următoarele.— Lucrăm din văm cu porumb de 1 260 hectare, schimbător, zvînte bine plouă. Trebuie totuși să semănăm. Cum ? Folosim „ferestrele" dintre ploi, urmărim solele care se svîntă mai repede și însămîntăm. Am luat măsuri să lucrăm și noaptea. Trei tractoare, conduse de mecanizatori tineri, pregătesc patul germinativ la lumina faruri-

plin. Culti- o suprafață Timpul este N-apucă să se terenul și iar

lor. In felul acesta semănăto- rile au terenul pregătit și,lucrează cu întreaga capacitate. Am însămînțat pînă acum peste 850 hectare. Dacă timpul se va menține frumos, în mai puțin de 2 zile terminăm.în alte cooperative din acest raion ca, de pildă, cele din comunele Ivești, Independența, Pechea, Vînători sau Tulu- cești, lucrările de însămînțare a porumbului sînt, de asemenea, avansate. Intens se muncește și în raionul Tecuci.' Prima cooperativă în care poposim este „Drumul belșugului" din comuna Matca. Dar

aici, la 25 aprilie semănatul se terminase. Pînă la aceeași dată, 7 cooperative agricole din
ÎN REGIUNEA GALAȚI :• 50 la sută din suprafața destinată culturii porumbului a fost semănată • 25 de cooperative agricole de producție au terminat însămințările

raionul Tecuci, din care 6 din raza S.M.T. Cudalbi, au terminat semănatul porumbului.

In comunele Ciorăști, Priponești, Nertești și altele, care au teren situat în pantă, sînt folosite intens atelajele. Ca urmare, în acest raion numai în ziua de 25 aprilie, cooperativele agricole de producție au semănat 3 378 hectare, depă- șindu-se viteza zilnică planificată cu 1 284 hectare.Ceea ce caracterizează, în general, desfășurarea lucrărilor agricole în regiunea Galați este intensificarea, de la o zi la alta, a ritmului la însămînțări. Numai duminică, de pildă, cînd vremea a fost bună în aproape toată regiunea. în ra-

ionul Brăila4 354 hectare, în Tecuci 3 378, iar în FăureiSe prevede, în continuare, sporirea vitezei de executare la toate lucrările, în condițiile realizării acestora la un bun nivel agrotehnic.Și în raionul Focșani se lucrează intens la însămînțatul porumubului. Cooperativa „O- gorul" din comuna Vulturul, avea însămînțate la aceeași dată aproape 600 hectare din totalul de 760, cooperativa Su- raia 654 ha, iar Hîngulești 500. Dar, alături de aceste unități care, prin folosirea fiecărei ore bune de lucru, au în- sămînțat mari suprafețe cu porumb, se află cooperativele agricole de producție din de,

aproape 2 900.

Focșani și în aceleași Solești, un- conditii deT. OANCEA
(Continuare în pag. a IlI-a)

fConfinuare în pag. a III-a)

Ritm intens la semănat
în toate regiunile țării, pe mă

sura îmbunătățirii timpului, au 
fost intensificate lucrările agri
cole și îndeosebi semănatul. Din 
evidența cu privire la mersul a- 
cestor lucrări rezultă că, pînă la 
28 aprilie, sfecla de zahăr și 
floarea-soarelui au fost însămîn- 
țate pe 95 la sută și respectiv 
92 la sută, iar cartofii pe 65 la 
sută din suprafețele prevăzute.

în cooperativele agricole de 
producție din regiunea București,

semănatul porumbului este pe 
terminate, iar în regiunile Dobro- 
gea și Ploiești, unitățile agricole 
socialiste au realizat aproape 80 
la sută. în ultimele zile, ritmul 
semănatului a fost mai intens și 
în regiunile Galați, Banat, Olte
nia, Crișana și altele. Semănatul 
porumbului continuă să se desfă
șoare încă sub posibilități în re
giunile Iași, Suceava, Maramu
reș, Hunedoara. (Agerpres)



In campania agricolă
n cooperativa a- 
gricolă de pro
ducție din Ve- 
rești, raionul Bo
toșani, lucrează 
peste 400 de ti
neri. Ei consti

tuie o forță pe care organiza
ția de partid și consiliul de 
conducere se pot bizui in ori
ce împrejurare. Acum, in zi
lele cînd pe ogoare se desfă
șoară o intensă muncă, tine
rii, alături de cooperatorii 
vîrstnici, țin să fie permanent 
în rîndul celor din fruntea 
întrecerii pentru obținerea u- 
nor recolte bogate.

Comitetul U.T.M. urmărește 
îndeaproape ca tinerii să par
ticipe activ la muncă. Luind 
parte cu regularitate la scur
tele consfătuiri ale consiliului 
de conducere eu, ca secretară 
a comitetului U.T.M., sint tot
deauna la curent cu sarcinile 
de producție ce stau în fața 
cooperativei. In funcție de ace
ste probleme, comitetul orien
tează activitatea utemiștilor. 
Totodată, comitetul U.T.M. 
vine în fața consiliului de 
conducere cu propuneri în ve
derea unei mai bune desfășu
rări a muncii în brigăzi. Așa, 
de pildă, noi am propus con
siliului de conducere ca pe 
cele 200 hectare cultivate cu 
cartofi, să se transporte gu
noiul de la grajdurile brigă
zii zootehnice din satul Coro- 
căiești. Dar nu numai atit. De 
îndată ce consiliul de condu
cere și-a dat consimțămîntul, 
comitetul U.T.M. a făcut apel 
la tinerii din cooperativă să 
transporte întreaga cantitate 
de gunoi înainte de începerea 
lucrărilor de pregătire a 
lului, astfel ca întreaga 
prafață destinată culturii 
tofilor să fie fertilizată.

în aceste zile. în brigăzi și echipe, tinerii participă cu 
entuziasm la lucrările de se
mănat. La cererea cons;«iului 
de conducere, 10 tineri dintre 
cei mai printre care

ora 14.15
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•1 ua isteres deosebit iar după 
fiecare emisiune ne comunică 
irspresuie. face propuneri Dentru 
l-iboșătirea programului.
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In xtuieul amenajat Intt-una din 
foto : N. STELORIAN

6t reie- ceres in
CÎNTĂREATA CHEALĂ"

La Observatorul astronomic d:r. Bucure f"

EXPERIMENTI n program de sa- 
lă alcătuit intr-o 
prezentare grafi
că inteligentă 
(format revista 
„Unu") însoțește 
cu comentarii de

principiu spectacolul de la 
Teatrul Mic cu cinci schițe de 
Caragiale și „Cintăreața cheală" de Eugen lonescu. Citind 
cu atenție o parte a text el o'
din program, vei descoperi, 
făcînd gestul necesar al „ăe- 
cojirii" de frazele ce pregă
tesc sau ocolesc afirmația di
rectă, că se propune renunța
rea la o viziune formată in timp și prin tradiție asupra 
lui Caragiale, pentru că această viziune, tributară fiind 
„culorii locale", nu a permis „să se pătrundă în straturile mai adinei ale creației", acestuia, interpretările de pină a- 
cum oprindu-se la „aspectele exterioare" și „au izolat operele marelui scriitor de ză-cămîntul lor ascuns care arămas neexplorat". în sfsr- 
șit, că „îl știm pe Caragiale așa zicînd pe dinafară', iar „Eugen lonescu ne ajută să-l cunoaștem mai bine ,.pe dinăuntru".

Dacă ai parcurs paragrafele 
amintite, și altele inserate in 
program, și încerci să găsești 
argumentele ce ar trebui să 
îndreptățească filiațiile pre
conizate cu franchețe, ca si 
nemulțumirile asupra viziunii 
de pină acum, ești îndreptățit, în numele obiectivitătii ;. 
măsurii critice, să propui ur.e- 
le, pe deplin justificate, corec
turi: 1) se neagă exagerat c 
muncă de comentare și inter
pretare a creației marelui nostru dramaturg, exegezelor pres
tigioase și numeroase, aru 
du-li-se cu discreție ana'emo de „prăfuite", de „tocite", „u 
zate“ 2) se forțează niște asociații care pot fi cel mult nu
mite drept ingenioase, da- 
mai exact, teribiliste. Aseme
nea afirmații spectaculoas 
s-au mai făcut și cu alte pri
lejuri, iar dacă cele prezente 
ar fi fost cenzurate de modes
tia cuvenită în fața unor suc
cese de prestigiu ale exegeze 
operei ca și ale valorilor uno- 
puneri în scenă. în stil clasi 
cist, încă am mai fi încercat 
să le aflăm cu bunăvoința 
justificările. Insă, nu.. Ambi
țiile sint mari și, nici mai 
mult nici mai puțin, sîntem

Tribuna secretarului U.T.M.bună calitate. Seara mineața, membrii co 
organizației de baze stsu vorbă cu brigadierii, se taze- 
resează ăe felul cum ir. isĂe- 
plinesc tinerii sarcmde ce 
producție. Cină. beeiteri. am aflat de la yefxl brigăzii « 
IV-a, Gheorghe Urscche, ă un ftnăr care lucrează ia se
mănat nu a supraregnex: aaa- ytna, ceea ce a făcut ea repartizarea boabelor de po
rumb să se faci nexurțrrr—. 
membrii comitetului U.TJt. au discutat cu ei yi ca eeăa'z tineri cooperatori yi le-a« ex
plicat ce neajunsuri prieiau- ieyte neatenția, ceri oda lesă-yi sporească grija peatra ea semănatul să fie de bană calitate.Odată cu însămințer*!, ta cooperativa noastră se fac numeroase alte munci. Un o- biectiv de foarte mare importantă economică pentru 
cooperativă este irigarea unei 
mari suprafețe ocupate cu po
rumb. lucerna ți alte culturi. Posibilități există : apa rtari- lor Șiret yi Suceava trece prin perimetrul unității noastre 
Irigarea cu apă din aceste 
rîuri cere insă yi cheltuieiv 
Important este ca irigatal să 
fie cit mat ieftin. In preajma 
Șiretului există, din loc in loc

ț-\ egizorul poraețz spectacol de ta i de a stabCi futațh ri c- semăuări înrre modylsta&ta stilistice $i de coocepțae ota lui Carugtclt ț» Eugen Jooee- 
cu, de a afirma ta prinsul «s înaintaș al celui cta u-nd țs în cel din urmă m utms 
esențiaiizat al ceiui ătatfi Premisa aceasta poate 5 »o- cotită fără greutate 's-id, 
este adevărat că aseal de calambururi seu de n ții y-ar putea gări, foritad comparațiile. Dar asta te poete face și cu comedii teu «etate satirice ale altor eetc—„ 
Toate acestea tasi stat exte
rioare, ți nu credem că pr:t ele se poate explora «cri pomenit .zăcămînt ascons*. IM- pă cum nu putem sccepta «fi'- mația: „Caragiale a devestt pentru noi prea -serios*. Exegeze yi referințe -coituraje* l-au făcut piesă de maze- Poate că e timpol să-l privim și să-l judecăm ceva mai -neserios". Mai îndrăzneț, mai fantezist, mai modern*.
/maginind desfășurarea 

celor cinci schițe la .JWoyi*. cadru in gene- al, credibil, regizorul operea
ză cu ingeniozitate compera- 
je yi tălmăciri scer.ice ale a- 
cestora, cu singurul scop de a găsi simetrii yi sinonimii intre 
ele yi textul piesei „Cântărea
ța cheală'. Personajele schi 
țelor depăyesc limitele incoe
renței în dialog, al paradoxu
lui replicii. Ele se comportă 
cîteodată dincolo de zona lui 
„ciudat". Panfomima, miș
carea baletată, lentă, introduc

I

Buczzreșn

e ta ioc. cm oueria tari S jocul se repe- 
peutru s fi tai. pentru ă ta JTtata- se «a purta o .Ji'.u-bw des pi e souerse. îv schiță erte yi uu serpen: de rrrtăe. C*r*gtale C preaewta -Stind pe o basci ia poarta unei eirti nan. descălțat de z-z=e sâ-«t ma- .bcoreascâ picioarele* Pe scenă, sergentul e ta uniformă yi se comportă violent de nefiresc. Gestul acestuia, precizat de autor, era pe deplin realist. Sergentul eva un slujbaș oa-ecere. 

care răspundea cuviincios yi 
îndatoritor. Devine altfel ți 
altceva in versiunea scenică amintită. De ce? Pentru a se 
csigura simetrii cu situații existente în „Cintăreața chea
lă". Si în ..De închiriat- asistăm la suficiente imixtiuni In

DIN POȘTA DE IERI

i

De* JBc &
CIMCI SCHITE"

e« și szmerimle *ccen:-_a: sub- Isn-xte prra decor stat tot niște «ntimpații. Regczorul tatro- duce Jogiea* asemănărilor pentru c susține neapărat un spectacol demonstrntir. Fără c mai insista asupra celorlalte două schițe, aș dori doar să apreciez ca execelewtă transpunerea scenică a schiței „Tentă yi ocriațtanr* yi să precizez că pretextul de a integra 
cele patru schițe, pe textul celei de a cincea ..Moșii", s-a coredit ingenios, dar re
plicile împărțite mai multor 
actori n-au avut decit darul 
să redea haosul tirgului, nu yi sensurile satirice ale schiței.

Ț n acest experiment, aflat 
[ sub imperativitatea in

tențiilor demonstrative 
i-a pierdut din vedere umorul

•taso t» sac 
afcsM taam ci

aici (ca yi cea următoare din „Cintăreața cheală") dezvăluie 
exact, punct cu punct, logica 
după care a fost gindită evo
luția ei. Și ci nd te gindești 
că s-au aflat yi voci care, 
epatate, au aruncat neologis
me subtile yi superlative fără 
reținere, ostentativ, parcă do
rind cu orice preț să arate 
receptivitatea la „modern". Ne 
gindim că pentru corectarea 
discernămintuLui n-ar fi stricat 
ca, măcar la reacția sălii, criti
ca să fie atentă. Nu de alta, 
dar in ultimă instanță, spec
tacolele sint yi pentru spectatori.

e scena Teatrului Mic 
r"' anti-piesei „Cintăreața 

cheală" i s-au refuzat va
lențele umoristice. Explicația aș afla-o tn faptul că regia prea

Ia mezru scolii a fost amend
at ca colt meteorologic, astfel că 

eleni întregii scoli pot cunoaște 
cam va fi vremea'. încercările 

noastre suit modeste, dar ajută pe 
etavj »ă aprofundeze si mai bine 
Mieria de stadiu. Ședințele cercu- 

stat interesante. Cu elevii s-au 
calcslat coordonatele geografice 
ele coamei si distantele pină la 
Po2 si Ecuator, s-au confecționat 
săgeți indicatoare care au fost 
așezate in curtea scolii. !ntr-una 
d n ședințe am prezentat o radio- 
soadă meteorologică. ezplicin- 
fa-le din ce este formată si cum 
funcționează. Elevii dovedesc pa
vase s: preocupare pentru acest 
lncepct de cercetare științifică.

a vrut să prezinte scenic, prin elemente absurde, un text absurd, rransformind automatis- mele de replică, banalitatea y* chiar iraționalismul unora, ia ticuri yi atitudini demențiale. Haosul spiritual iyi tiflă un corespondent îngroșat prea mult in spectacol. Dezu
manizarea prin îngustime spirituală yi căderea in robia banalităților cotidiene care pîn- deyte pe micii burghezi fără 
•.dealuri, adepți prin confor
mism ai etichetelor yi conve
niențelor, sint sursa acestei 
satire. Dar protestul inspirat 
de atari realități sociale tfi 
pierde din conținut tocmai 
pentru faptul că personajele 
incriminate intră, prin exagerările cu care iyi compun ati
tudinile yi biografiile spiritua
le, în sfera clinică, patologică, 
iar replicile lor nu mai sint 
decit exteriorizări în această zonă. Regizorul n-a crezut în 
puterea dialogului de a trece 
rampa, fără „proteze" de tot 
felul yi fără artificii. A intenționat „să explice" spectato- 
torului — am spune cu pedan
terie și didacticism — cum 
trebuie înțeles textul, care 
sint sensurile lui. Replicile 
sint rostite, de aceea, în fond de două ori, succesiv : odată 
prin mimică, pantomimi (in 
genere, replică de gest), ca 
apoi să fie urmate de replica 
propriu-zisă, verbală, care 
prin frustarea de firesc și 
spontaneitate se împlătoșează 
arbitrar cu gesturile absurde 
ce o preced explicativ și-și 
pierde nu numai hazul, ci și 
sensul. Cred că formula sce
nică ce n-ar anula umorul 
piesei și nici nu i-ar suprali
cita nici diminua sensurile pe 
care le are ar fi o cit măi na
turală comportare a actorilor.

I Examenul
pasiunii

■nor nstitutul de con-RBBF ■'; strucții din Capitală. Sîmbătă și duminică au avut ; ' loc aici lucrărilecelei de a X-a sesiuni — jubiliară— a cercurilor de informare științifică. Studenții, membri ai cercurilor, au trecut cu succes un examen deosebit. Sesiunea a făcut bilanțul bogatei activități de informare științifică a studenților, ce se desfășoară în institut.Ne-au vorbit despre această sesiune jubiliară cadre didactice, activiști ai organizației U.T.M. și ai Asociației, stu- i denți.
• Proi. ing. PANAIT 

MAZILI] — prorector al 
institutului :

— Succesul acestei sesiuni 
trebuie căutat in activitatea 
serioasă ce se desfășoară în 
cadrul cercurilor de informare științifică. Munca în cercuri, 
după cum a dovedit frumoasa 
experiență acumulată pină a- 
cum, îi obișnuiește pe viitorii 
specialiști să cunoască îndea
proape „secretele" și satisfac
țiile activității de cercetare șl 
informare științifică, le dez
voltă pasiunea pentru studiu. 
Numai in acest an universitar, 
sub îndrumarea atentă a ca
drelor didactice, studenții au 
luat in cercetare aproape 2 000 
de teme, majoritatea lucrări
lor fiind efectuate în colective 
largi. Tematica cercurilor din 
institutul nostru este foarte 
variată, la alcătuirea ei ținîn- 
du-se seama de specificul ac
tivității viitorilor ingineri și
— lucru pe care nu-l scăpăm 
niciodată din vedere — de bu
getul real de timp al studenți
lor. Cele mai multe teme au 
drept obiectiv principal cu
noașterea de către studenți a 
celor mai noi realizări pe plan 
mondial, intr-un domeniu sau 
altul al tehnicii construcțiilor.

La lucrările sesiunii re
cente, care s-au desfășurat pe 
6 secții au participat studenți 
din toate facultățile institu
tului.o Proi. ing. ION N1ANO- 
LIV — șeful catedrei de 
hidraulică și construcții 
hidrotehnice :

— Valoarea comunicărilor, 
atit ca prezentare cît și ca 
fundamentare tehnică, a fost 
superioară ultimelor sesiuni. 
Cele 109 referate au conținut, 
în cele mai multe cazuri, con
tribuții utile producției... Nu 
s-a pus însă accentul pe lucrări originale. Am considerat -nai util să axăm tematica lu
crărilor pe problematica ma
rilor construcții hidroteh
nice: Hidrocentrala „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" de pe Argeș, 
Hidrocentrala de la „Porțile 
de Fier", extinderea portului 
Constanța etc. Referatele cu
prind în mare parte date cu
lese de studenți în perioada 
practicii în producție. Mai cu
prind. de asemenea, concluzi
ile unor lucrări experimen
tale, efectuate în cadrul Insti
tutului de cercetări hidroteh
nice, lucrări la care studenții 
au luat parte. Utilitatea constă 
în faptul că studenții s-au de
prins cu munca de documen
tare, cunoștințele noi pe care 
le-au acumulat cu prilejul do
cumentării, contribuind la lăr
girea culturii lor profesionale; 
totodată, s-au deprins cu me
toda cercetării științifice. La 
recenta sesiune studenții au 
dovedit multiple cunoștințe în materie.

• Proi. ing. GHEORGHE 
CALIN — șeful catedrei de 
construcții din beton ar
mat :

— Tematica variată — com
pararea diferitelor prescripții 
tehnice, probleme privind or

Cîteva „amănunte" prezen
te tn comedie, ca și în 
desfășurarea schițelor, vin să susțină afirmația că în 

schițe s-a insistat în mod arti
ficial asupra unor elemente, 
de multe ori inventate de re
gie, îndepărtîndu-se de text, 
pentru a se stabili sinonimii 
cu „antipiesa" în discuție. Po
lițaiul din „Căldură mare" se 
vrea o anticipație a căpitanu
lui de pompieri din „Cîntărea- ța cheală"; cele două familii din „De închiriat" se vor sino
nimii în timp cu cele două 
cupluri ale piesei; decorul si
metric din aceeași „De închi
riat" trimite la decorul anti- 
piesei ;. modul în care este în 
„Căldură mare" prezentă sone
ria, trimite la întreaga discu
ție despre cauzele ce pot de
termina soneria din „Cîntă- 
reața cheală" să sune, ș.a.m.d 
Le-am înțeles limpede aceste 
asemănări, paralelismele sint 
evidente dar, din păcate, nu și organic integrate în textele la care se recurge. Sînt cel 
mult ingeniozități, fantezii ale 
regizorului care merită a fi 
relevate doar ca atare. Efectul 
lor nu e însă cel dorit. Propu- 
nîndu-și tezist să stabilească 
filiații între Caragiale și Io- 
nescu, regizorul Val. Moisescu 
izbutește în bună măsură să 
deservească și pe unul și pe 
celălalt din autori, pentru că 
originalitatea inimitabilă a 
creației fiecăruia din ei nu 
admite, prin specific, unificări 
și subsumări. Intre caracterul 
realist (chiar și al schițelor 
citate) al operelor lui Cara
giale și abstracționismul pie
sei lui lonescu relațiile de a- 
semănări pot fi cel mult acci
dentale, formale, nu de conți
nut. Or, acest lucru l-a negli
jat sau, de dragul demonstra
ției, l-a evitat regia.

Și n-ar fi fost greu, pentru 
că dacă, așa cum se spune în 

ganizarea șantierelor, procese 
de lucru, metode noi în calcu
lul structurii betonului, pro-: 
bleme de fundații, izolări teh
nice, prefabricate — i-a ajutat 
pe studenți să se intîlnească 
mai devreme, încă de pe băn
cile institutului, cu probleme 
pe care vor trebui să le rezol
ve în practică, după absolvire. 
In alcătuirea referatelor pre
zentate la sesiune s-a impus, 
în primul rînd, consultarea u- 
nei largi bibliografii de spe
cialitate, urmărirea atentă a 
lucrărilor romînești care tra
tează aceste teme cît și a lu
crărilor apărute în străinătate.

Referatele prezentate la se
siune au cuprins numeroase 
date luate din lucrări care nu 
au fost încă traduse la noi.

• Ing. IACINT MANO- 
LIU — șeful comisiei pro
fesionale a Consiliului 
U.A.S. :

— In pregătirea recentei se
siuni s-au depus eforturi deo
sebite. Am cules însă și roade 
bogate. Această întîlnire ști
ințifică a constituit, în primul 
rînd, un util schimb de expe
riență intre studenții diferite
lor facultăți ale institutului: 
Lucrările s-au desfășurat la 
un nivel științific ridicat yi au 
abordat probleme legate de 
activitatea practică a șantiere
lor de construcții, demonstrînd 
interesul crescînd al studenți
lor față de problemele actuale 
ale tehnicii moderne. Este 
pentru noi un stimulent de a 
acorda o și mai mare atenție 
dezvoltării activității cercuri
lor de informare științifică. 
Unele acțiuni, inițiate în 
acest an universitar, și care și-au dovedit eficiența, 
le vom extinde. Mă re
fer îndeosebi la inițiativa 
noastră de a extinde activita
tea de informare științifică 
dincolo de cadrul cercurilor.

Referatele cele mai valoroa
se, prezentate în cercuri, sînt 
prezentate și în anii de studiu 
— cu prilejul organizării unor 
„seri de informare științifică".

• CORNEL N1IHAILA — 
student în anul V al Fa
cultății de instalații și u- 
tilaj :

— Am prezentat în cadrul 
sesiunii lucrarea „Unele pro
bleme asupra încălzirii solului 
la sere". Lucrarea a cuprins 
două părți. In prima parte am 
făcut o sinteză a documenta
ției de specialitate iar în par
tea a doua am prezentat unele 
considerații personale. Am 
studiat multe lucrări romî

nești, dar și tratate apărute în 
limbile rusă și franceză. Lu
crarea are valoare practică, a- 
cest lucru constituind pentru 
mine un stimulent. Mai im
portant mi se pare însă un alt 
fapt: am înțeles că munca de 
informare științifică trebuie 
să se integreze în activitatea 
zilnică a unui viitor specia
list.

*In încheiere, un cuvînt de mulțumire din partea studenților institutului pentru cadrele didactice care îndrumă cu atenție și căldură activitatea din cercuri.Datorită eforturilor cadrelor didactice de a face ca activitatea din cercurile de informare științifică să fie cît mai bogată, mai interesantă — a- trăgînd în felul acesta un mare număr de studenți — s-a înregistrat un avînt tot mai mare în munca de informare științifică a studenților din Institutul de construcții, a- vînt care contribuie la îmbogățirea calitativă a procesului de învățămînt.ADRIAN VASILESCU 
program. lonescu însuși re
cunoaște „transcrierea automatismului verbal in teatru ca o realizare tardivă a supra- realismulul în drâmaturgiăjK (lucru de altfel, evident înv piesa de față)" în nici un căz 
nu vom putea să investim pe 
marele Caragiale nici măcar 
cu titlul de străbunic al 
suprarealismului. (In program 
se spune că automatismul ver
bal al personajelor lui Cara
giale are aceleași semnificații). 
In sprijinul afirmației de față 
l-am cita pe însuși Caragiale 
care, exprimîndu-și concepția 
despre rolul autenticului și al 
adevărului de viață în teatru, 
scria : „Intre artistic și artificial este aceeași deosebire ca între madama care percepe la intrarea unui Panopticum taxa de 50 de bani și figurile de ceară dinăuntru".

Fie-ne îngăduit, în fine, să 
afirmăm că, în ce ne privește, 
după deliberări îndelungi dar 
neezitante. îl aplaudăm pe 
Caragiale așa cum îl știm de 
pină acum, pe Caragiale, a că
rui operă poate fi în conti
nuare aprofundată în aceste 
direcții, pe Caragiale clasicul, 
realistul — deloc exterior, de
loc tocit etc. cum s-a îndrăz
nit să se spună. După cum în
țelegem un lonescu așa cum și 
atît cit îl recomandă opera, nu 
„tradus scenic" cu detalii și 
ingeniozități lăturalnice spiri
tului piesei sale, tipului de 
teatru pe care-l reprezintă.

Se înțelege, toate aceste con
siderații asupra experimentu
lui de față nu poartă cu ele 
neacceptarea experimentelor 
în general. Dar orice experi
ment are datoria de a ține 
seama de realitatea operei a- 
bordăte.NICOLAE DRAGOȘ
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• IAȘITinerii din Iași, antrenați de organizațiile U.T-iL. participi la numeroase acțiuni închinate Zilei tineretului din R_PJL Iată cîteva. Pe 27 și 28 aprilie în peste 300 de orCMtețfi U.T.M. din oraș a fost expusă conferința -Aportul tilifn Iu lui în opera de construire a socialismului în patria noastră*. 150 de tineri de la I-R.T.A- și din alte întreprinderi ale orașului au efectuat muncă patriotică la amenajarea locului de agrement Ciric. la plantarea de puieți în fondul' silvic la punctul Șorogari și la amenajarea spațiilor veni din piața Podul Roș. După aceasta, tinerii respectivi au vizitat casa memorială Ilie Pintilie și bojdeuca lui Ion Creangă din TT- cău. Tinerii din întreprinderile industriale au colectat și expediat oțelăriilor 600 tone metale vechi, in timp ce tmeri: din cooperativa de producție Rediu-Tatar au evitat 100 hectare izlaz.Bogată în activități se anunță agenda zilei de 2 Mai. L*. această zi. 500 de studenți vor participa la serbarea ctape- nească organizată de ei in pitoreasca stațiune Strunea, raionul Pașcani, iar alți 50 vor vizita casa memorială Vasale A- lecsandri de la Mircești. Totodată. 150 de tineri de la Uzina metalurgică vor pleca in excursie la B.caz și Lacul Roș- iar peste 100 de tineri de la întreprinderile 1 și 3 construcții vor pleca într-o excursie cu destinația Timișoara. Tinerii care vor rămîne în Iași vor lua parte ’.a marile serbări cim- penești ce se vor organiza In pădurile de la Birnova. Repedea și Ciric. Seara, studenții și-o vor petrece la cele 6 reuniuni ce se vor organiza pentru ei. tineru de la fabrica âe pre- lucrare a maselor plastice la o altă minime, iar cei de 1*

un asemenea
că ne conduce
Sintem mindri

(Urmare din pag I)etâpă a întrecerii socialiste din acest an.în aceste zile au Ioc adu nări în care, făcând bilanțu succeselor dobindite in i tcle- plinirea angajamentelor luate în întrecerea socialistă, oamenii muncii stabilesc măsuri concrete pentru a-și îndeplini și depăși angajamentele luate, în cea de-a doua etapă a întrecerii socialiste, care se desfășoară în cinstea Congresului partidului.Folosind experiența acumulată pînă acum, organizațiile U.T.M. din întreprinderi au datoria să antreneze și mai activ tineretul la întrecerea socialistă, la lupta pentru îmbunătățirea permanentă a calității produselor, pentru realizarea tuturor indicatorilor prevăzuți în plan ; organizațiile U.T.M. de pe șantierele de construcții sînt datoare să mobilizeze, tinerii pentru grăbirea lucrărilor de dare în folosință la termen a obiectivelor planificate, atît în domeniul construcțiilor industriale cît și al construcțiilor de locuințe ; tinerii din agricultură sînt chemați să-și concentreze eforturile pentru îndeplinirea în timpul optim și în condiții agrotehnice superioare a tuturor lucrărilor agricole de primăvară. de care depinde într-o măsură hotărîtoare recolta anului 1965.• Punînd si în viitor, la baza întregii sale activități, conducerea de către partid. Uniunea Tineretului Muncitor va lupta cu toate forțele sale pentru a-Și îndeolini sarcina de cins-• te încredințată de partid, de a fi ajutorul său în opera de educare comunistă a tinerelor vlăstare ale patriei, de mobilizare a întregului tineret la opera desăvîrșirii construcției s&cialiste.Uten^știi. tineretul patriei noastresint mîndri că viața și activitatea lor este condusă. Călăuzită de un asemenea partid.Strîngîndu-și și mai mult rîndurile în jurul partidulu-, al conducerii sale încercate, tineretul, alături de întregul nbstfU popor, este hotărit să dovedească prin faptele sale că nimic nu-i este mai sfint decît lupta pentru înfăptuirea politicii partidului, pentru continua prosperitate a Rorhî- niei socialiste.
CINEMATOGRAFE

ru- 
15 ;
15; 

12 ;
ru-

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR 
cinemascop (ambele serii) — 
lează la Patria (orele 9; 12; 
18; 21), Grivița (orele 9; 12-. 
18; 21), București (orele 9 ; 
15; 18; 21). FATA IN DOLIU
lează la Republica (orele 10; 12,15; 
14,30; 17; 19; 21), Excelsior (orele 
10; 12; 14-, 16; 18,15; 20,30). CU 
BICICLETA SPRE LUNĂ rulează 
la Luceafărul (orele 10 ; 12; 14 ;
16; 18,15; 20,30), Floreasca (orele 
16,30; 18,30; 20,30). LOGODNICE
LE VĂDUVE rulează la Capitol 
(orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21),
Miorița (orele 10 ; 12 ; 14 ; 16;
18,15; 20,30). JOE LIMONADA — 
Cinemascop — rulează la Festiva! 
(orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45: 
21), Feroviar (orele 9,30; 11,45 ;
14; 16,15; 1830; 20,45), Melodia 
(orâle 10; 12; 15; 17; 19; 21), Au
rora (orele 9; 11; 13). DOI BĂ- 
IEțI CA PUNEA CALDĂ rulează 
la Victoria (orele 10: 12; 14 ; 16 ; 
18,15; 20,30). UNDE EȘTI ACUM 
MAXIM ? — cinemascop — rulea
ză la Central (orele 10,30; 12,30:
14,30; 18,30; 20,4.5), Ferentari (ore
le 16-, 18,15; 20,30). STRIGĂTUL 
CORLEI rulează la Lumina (orele 
10; 12,30: 15; 18; 20,30). TITANIC 
VALS rulează la Union (orele 
16; 16,15; 20,30). PARISH! VESEl

TELEVIZIUNE.TOI 29 APRILIE
19,60 Jurnalul ICIcviZi 

Pentru copii : Calul Fury 
Veterinarul. 19,45 Clu’ 
ții. 21,00. Emisiune < 
Filmul documentar ,,At 
na". 21,20 Actualitate 
grafică. In încheiere : 
știri.

de U
C SLAVIC• ÎN REGIUNEA DOBROGEA

Tinărul Pavel Comănici, mortezor la Uzina „Tehnolrig'-Cluj și maistrul luliu Doly se con
sultă ori de cile ori nevoile producției o cer
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• La Ploiești 

e-a disputat ier) 
meciul interna- 
lional de fotbal 
dintre formația 
Petrolul și selec
ționata secundă a 
R. P. Bulgaria. 
Deși a jucat iă- 

patru titulari (lonescu. Hălmâ- 
geanu. Badea, Dridea I) echipa 
pioieșteănă a obținui o victorie 
categorică cu scorul de 3—0 
(1—0) prin golurile marcate de 
Mocanu (2) și Moldoveanu.

• In primul meci al turneului 
pe care-1 întreprinde în tara noa
stră. echipa braziliană de fotbal 
Bon Successo a evoluat ieri la 
Iași in compania echipei C.S.M.S. 
Fotbaliștii ieșeni au cistigat cu 
scorul de 1—0 (1—0) prin punctui 
marcat de Cuperman în minutul 
20. Au asistat 12 000 de specta
tori.

Sesiune

Miercuri a avut 106 la Insti
tutul de studii și proiectări fo
restiere o sesiune tehnico-știin- 
țifică. cu prilejul împlinirii a 15 
ani de activitate.

Au participat specialiști 
institute de stadii și prt 
din Capitală.-----------
cetiri forestiere, institutul poli
tehnic Brasov, cadre de condu
cere din Ministerul Economiei 
Forestiere.

i de la
___și proiectări

Institutul de cer-

10; 12 i 
SCARA- 

— rules- 
12; 14; 

PO- 
16; 
12;

rulează la Doina (orele 
14,15; 16,30; 18,45; 21). 
MOUCHE — cinemascop 
ză la Giulesti (orele 10; 
16; 18; 20,15), Înfrățirea Intre 
poare (orele 1030; 13,45;
18,15; 2030), Tomis (orele 10; 
14; 16; 18,15; 20,30), Flamura (ore
le 10 , 12 : 14 ; 161 18.15 >
2030). VIEȚI USCATE — rulează 
la Unirea (orele 16; 18,15; 2030). 
SOȚII ÎN ORAȘ rulează Ia Cultu
ral (orele 15,30; 18; 2030), Pro
gresia (orele 15,30; 18; 20,15), Lira 
(erele 10,30; 1530; 18; 20,30).
SPĂRGĂTORUL — cinemascop — 
rulează la Dacia (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 20). ANIMALE
LE rulează la Buzești (orele 14,15-, 
16,30; 18.45: 21). O STEA CADE 
DIN CER — cinemascop — rulea
ză la Cosmos (orele 16; 18-, 20). 
SĂRUTUL 
(orele 16;
DE- FEMEI 
le 10; 12; 
(orele 10;
20.30) , Aurora (orele 16;
20.30) . MĂ IUBEȘTE. NU 
IUBEȘTE rulează la Vitan 
16: 18; 20). PĂDUREA SPÎNZU- 
RAȚILOR — cinemascop (ambele 
serii) — rulează la Pacea (orele 
16; 19).

rulează la Cringași 
18,15; 20,30). UCIGAȘII 
rulează Ia Buceqi (ore- 
14; 16: 18; 20). Flacăra 
14,30; 16.30; 1830; 

18,15;
MA 

(orele

VINERI 30 APRILIE
ÎP.C 16,30 Universitatea tehnică la 
sy* ■seleviziuhd. Automatizarea mași- 

jn(ilor-unelte. 19,00 Jurnalul te- 
j viziunii. 19,20 Pentru tineretul 

c,iolar: Vreau să știu... 20,00 
“Hieiutămlna. 21,00 Prin expozițiile 

ritalei. 21,20. Vitrina discului. 
Radu Gheciu. în încheiere : Bu 
î de știri,

• SPORT •
• Pe pista Stadionului Dinamo 

din Capitală, duminică este pro
gramată prima întrecere interna
țională de dirt-track a anului. La 
concurs vor participa motoci- 
cliști fruntași din R. P. Bulgaria, 
U.R.S.S. și R. P. Romînă. Între
cerile cor începe la ora 10 dimi
neața. Miercuri 5 mai, pe aceeași 
pista, are loc o nouă reuniune.

• In zilele de 1 și 2 mai selec
ționata masculină de handbal 
(tineret) a orașului București va 
participa la tradiționalul turneu 
de la Sarajevo, alături de cei mai 
buni handbaliști iugoslavi repre- 
zentind selecționatele orașelor 
Belgrad. Zagreb și Sarajevo.

Din lotul echipei de tineret 
fac parte, printre alții. Pemi Pa
puc. Marinescu. Goran. Gațu- 
Roșescu, Rotaru. Sportivii romi ni

științifică

(Aeerpres

' Acerpres)

Foto: GR. PREPELIȚĂ

Midi fotbaliști la o oră de 
antrenament

URMĂRI DIN PAQ. I
A.

In

99

dintre ploi

S£-climă și sol, terenurile mânate ocupă mai puțin de 100 de hectare. In prima zi bună de lucru, la aceste două unități au fost însămînțate cu porumb 100 și respectiv 65 de hectare. A doua zi a plouat- Așteptînd ca terenul să se svînte pe întreaga suprafață, pînă la 25 aprilie nu s-a mai lucrat nici un hectar, deși pe terenurile înclinate, sau mai ridicate se putea îiisămînța în condiții optime. Cînd mecanizatorii au depistat aceste suprafețe conducerile cooperativelor nu au asigurat traris-

SPORT •
au plecat aseară cu trenul 
R.S.F. Iugoslavia.

în19• Astă-seară, de la otâ 
sala sporturilor de la Floreasca 
va găzdui ultima reuniune a 
„Turneului celor 4“ la box. Pro
gramul reuniunii cuprinde urmă
toarele meciuri mai importante : 
C. Gruescu-C. Costescu; N. Gîju- 
P. Covaliov; C. Buzuliuc-C. Sta- 
nev; C. Niculescu-V. Mîrza și 
M. Ghiorghioni-V. Mariuțan.

• Cea de a T-a partidă a me
ciului de șah dintre Gheller și 
S mi dot, din cadrul preliminari
ilor campionatului mondial, s-a 
închid remiză la mutarea 23-a. 
In prezent scorul este de 5—2 in 
favoarea lui Gheller Pini la 
șfirșit mai rirrt de disputat trei 
partide Lui Gheller >■ este ruh- 

portul semințelor la cimp. Situații asemănătoare sînt și Ia cooperativele agricole „Tractorul roșu* și „Victoria socialismului* din Mărtinești. unde s-a însămânțat doar 35 la sută <tin suprafața planificată. Nu e de mirare deci că in raionul Focșani viteza zilnică planificată de 1 376 hectare a fost realizată doar in primele două zile (20 și 21 aprilie), pentru ca după aceea să rămână cu mult sub 1000 hectare pe zi. Evident, nu se urmărește cu destulă atenție starea fiecărei parcele de teren destinată culturii porumbului. Nu se lucrează parcelele svîntate. Mașinile stau, timpul trece, iâr in raionul Focșani au fost însămînțate doar 6 528 hectare din cele aproape 19 000 prevăzute. Condițiile de lucru din raionul Focșani nu diferă prea mult de cele existente în restul unităților agricole din regiunea Galați. Diferență există insă în modul în care este or- găilizată munca, cum sint folo-
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Informații
Priedre Ia Ministerul 

Afacerilor Externe
La 28 apnbe. George Maco- 

vescu. adjunct al numstruhi: 
afacerilor externe, a primit în 
audienți pe noul ambasador ex
traordinar șt jdetspotectiar al 
Repubbcti Democrato Germane 
la BoCTrești. Evraid Mcldt. in 
legătura cu apropiata prezentare 
a scrisorilor sale de acreditare.

(Agerpres' 
delegații deSosirea unei 

specialiști ai Ministerului 
Poștelor și Telecomuni
cațiilor și 
Comunicațiilor din R. P.

Chineză
La imitația Ministerului 

Transporturilor și Telecomunica
țiilor, a sosit in Capitală o dele
gație de specialiști ai Ministeru
lui Poștelor și Telecomunicațiilor 
și Ministerului Comunicațiilor 
din R. P. Chineză, condusă de 
Ciun Fu-$ian, adjunct al mini
strului poștelor și telecomunica
țiilor.

Ministerului

★
dimineața membriiMiercuri 

delegației au avut o întrevedere 
cu D. Simulescu, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor și 
cu membri ai conducerii ministe
rului.

(Agerpres)

SPORT
cient să mai facă o jumătate de 
punct pentru ă se califica și a 
juca în semifinale cu Spasski.

• Floretistele noastre fruntașe 
își continuă pregătirile în vede
rea viitoarelor întîlniri interna
ționale. în zilele de 15 și 16 mai 
ele vor participa la tradiționala 
competiție „Floreta de argint , 
care va avea loc în Italia la 
Como. La 29 mai echipa romînă 
va evolua la Paris la turneul 
pentru ..Cupa Jantie". Din lotul 
selecționabilelor fac parte Olga 
Orban Szabo, fostă campioană 
mondială. Maria VicoL Mariana 
Stanca. Suzana Tari. Ileana 
Drimbă. Ana Ene și campioana 
mondială de tineret Ecaterina 
lene ic.

site mașinile, cum este utilizat timpul bun pentru lucru. Invităm unitățile din acest raion să preia experiența cooperativelor agricole fruntașe din regiunea Galati (unele citate chiar în acest articol) pentru ca și în acest raion însămînța- tul porumbului să poată fi făcut la timp și la un bun nivel agrotehnic.
termen

Fabrica de azot și osigen. 
Constructorii au creat front „li
ber" mentorilor cu 0 lună mai 
devreme. A început montajul u- 
tilajului tehnologic.

Fabrica de anhidridă ftalică 
Avans față de graficul de execu-

AURELLA PCFESCV

SPECIALIST! DE LA UZINELE.. TIMPURI NOI"
DIN CAPITALA DESPRE:

ȘCOALA SUPERIOARĂ
Șl PRODUCȚIA

Ing. Ion eseu Stroe
secția turnătorie

Consider că am primit în fa
cultate 0 pregătire completă, 
cursurile făcute dîndu-ne sufi
ciente cunoștințe pentru a putea 
lucra competent în siderurgie. 
Practic, un absolvent care a ter
minat Facultatea de metalurgie, 
(mă refer la perioada Care pre
cede actuala specializare în pa
tru secții ale cărei rezultate nu 
le cunosc) se poate descurca bine 
atît în domeniul furnalelor fi 0- 
țelăriilor, cît și în laminare și 
tratamente termice. De altfel ve
știle pe care le-am primit despre 
majoritatea colegilor mei, absol
venți din promoția 1963, confir
ma această părere. In actuala 
mea muncă îmi folosesc în pri
mul rînd, cunoștințele de la 
cursul de oțelărie, și de fiecare 
dată cînd am probleme de pro
ducție de rezolvat îmi dau seama 
cît de mult și bine pus la punct, 
sub aspectul actualității tehnice, 
a fost. Mult solicitate îmi sânt, 
de asemenea, cunoștințele de 
chimie și fixică, cele de electro
tehnică și rezistența materialelor, 
de desen tehnic. Experiența noa
stră, a absolvenților, trebuie să-i 
convingă pe studenții Facultății 
de metalurgie că trebuie să acor
de o deosebită atenție mai ales 
îfwnfirh mor cunoștințe pro
funde la aceste discipline. Refe- 
rindu-mă la cursul de ..materiale 
refractare', aș sesiza necesttatea 
amplifieis •: parfu care se referi 
provriu-M le aceste probleme, și 
a re».1;Inge.» eupitoMtrr mfro- 
ductice prirind minereurile. In 
aiti ordine de idei «e por neee-

noastră 
esrrruri cuprinzUocre de tehnolo
gie inci dhs ana II a III de fa
cultate. Am putut fructifica m 
adincime practice abia in mă 
IV fi V, înfraert abia atunci a- 
veam volumul de cvnoștinfe teo
retice necesare

In privințe practicii, aocefesc 
că este foarte important ca stu
denții să lucreze efectrc in echi
pele de mundfori Incc din anul 
I, msușindu-și operațiile succe
sive, modul practic de execuție 
a unor piese, iar, ulterior, tă 
participe activ la cele mai com
plexe procese de prodsteție. De 
la muncitori trebuit invățet cit 
mai mult in timpul practicii.

ție — 10 zile. Construcțiile me
talice și de beton armat au fost 
terminate. Au fost montate ji 
circa 60 la sută din utilaje.

Așa arată — prezentat succint 
— panoul rezultatelor întrecerii 
pină la 1 Mai. Și dacă la fieca
re obiectiv constructorii se în
scriu în grafic sau au avans, aici, 
pe șantier. faptul se explică 
simplu : „Xoi, la Brazi, constru
im de aproape 10 ani. Am că
pătat și experiență Și maturita
te". .

Despre această experiență vor
besc numeroase fapte.

...Macaraua care trebuia si 
dice stilpii uriași de beton 
fabricii de azot și oxigen (de 
tone greutate fi de 25 m înălfr- 
me) a sosit la Brazi cu o întirzi- 
ere de citeva sdptămini. Pe șan
tier — neliniște. O lucrare im
portantă rămăsese in urmă In
ginerul Victor Șerhinascu — du
pă ce a conceput un plan amă
nunțit — a dat asigurări condu
cerii șantierului că lucrarea ta 
intra în normal. Si a intrat. E 
adevărat că aducerea la zi a lu
crării a cerut eforturi mai mari 
din partea macaragiilor, a dul
gherilor fi betoniftilor. Dar nu

ai
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Ing. Popescu Alexandrusecția sculerie

O mai mare utilitate ar avea 
practica dacă studenții ar lucra 
efectiv în producție încă din a- 
nii I și II. Modul de realizare ăl 
unei asemenea propuneri diferă 
desigur de la o întreprindere la 
alta, de la o secție la alta. Stu
denții din anii mari ar trebui 
repartizați în timpul practicii pe 
lîngă inginerii din ateliere pen
tru a cunoaște activitatea opera
tivă a acestora. Pe de altă parte 
studenții practicanți ar trebui să 
caute să învețe mai mult de la 
șefii de secție în legătură cu 
problemele concrete de organi
zare și conducere a producției. 
Bineînțeles, toate acestea presu
pun din partea studenților nece
sitatea de a se apleca mai mult 
spre aspectele practice ale spe
cialității lor, încercând perma
nent să capete viziunea aplica
bilității cunoștințelor teoretice, 
dar și o preocupare mai atentă 
din partea întreprinderilor pen
tru organizarea, îndrumarea și 
controlul practic. Cred că este 
necesară cunoașterea cît mai 
multor întreprinderi modem uti
late, cu profil legat de speciali
tatea pentru care se pregătesc 
viitorii ingineri și în afara practi
cii, prin vizitarea marilor între
prinderi. Regret că am terminat 
Institutul politehnic în București 
fără să cunosc uzine ca „Vulcan*, 
..Tudor Vladimirescu", „21 De
cembrie' și altele. Acum nu îmi 
este atit de ușor să realizez a- 
cest lucru, deși mă interesează 
specified tor de producție, tot 
ceea ce se referă la specialitatea 
mea.

In ire TV. V $i VI studenții 
de la medxână lac cursuri și se- 
minani în spitale și dmici, la pa
tul bolnavilor. Ar putea fi stu
diată o asemmea modalitate de 
însușire a unor probleme de spe
cialitate — te limita posibilități
lor — in cadrai urinelor p pen
tru studenții facultăților tehnice.

degeabe despre tmerii din echi
pa lui Ttaien Aldescu se spune 
ci sînt oamenii „vitezei fi calită
ții'. N» deffiube hn Ionică Ni
colae i e-e dus vestea de fim al 
lucrărilor grele'.

Despre contribuia tinerilor la 
indepknirea engajamentelor se 
vorbește In șantier pe larg. Sini 
cwMNrvte arfamările pe instalații 
tni/Ute de organizația U.T.M. 
cu toți tinerii. Scopul tor ? Ast- 
guterea unei colaborări perfecte 
intre diversele meserii care par
ticipă la executarea instalației 
pentru ca toate lucrările să fie 
de cea mai bună calitate, 
cunoscute in tot șantierul de
monstrațiile practice pentru su
dori. prin care s-a urgentat ritmul 
lucrărilor la multe obiective. Sînt 
cunoscute în tot șantierul rezul
tatele obținute de tinerii din e- 
chipa condusă de utemistul An
ton Ghica. care a confecționat 
ne'-te 24 000 m p coloane de con
ducte.

Aceste fapte — fi multe ca 
ele — au făcut ca bilanțul între
cerii, etapa pînă la 1 Mai, să se 
încheie cu realizări bogate. Eta
pă de pînă acum ă predat din 
mers ștafeta celeilalte etape:

Sînt

Ing Oprea Nicolae 
secția prelucrări 
mecanice-monta)O pregătire mai bună a viitorilor ingineri, la nivelul cerințelor actuale ale uzinelor se poate obține în primul rînd prin permanentizarea și adînci- rea colaborării dintre facultăți și întreprinderi. Deveniseră o- bișnuite, pînă acum doi ani, sesiuni tehnico-științifice comune ale inginerilor din întreprinderea noastră și cadrelor didactice ale Institutului politehnic din București. De ce la ultimele noastre sesiuni cadrele didactice ale politehnicii nu au mai participat ?Avem numeroase probleme tehnice, din producția actuală și legate de dezvoltarea perspectivă a uzinei care putea fi studiate ca teme proiect, de către studenții flați și de putea tație sprijin din partea specialiștilor noștri. Ar învăța foare mult studentul care ar face un asemenea proiect. Ar lucra cu răspundere, știind că soluția sa ăr putea fi aplicată în practică, iar pentru a o găsi pe cea mai bună ar căuta să folosească ultimele cuceriri ale științei și tehnicii. Informîndu-se ar căpăta și deprinderi metodice de documentare tehnico- științifică. Sînt. de asemenea, posibile, practice în uzine, cu grupuri mici de studenți. La inginerii veniți în uzină ca absolvenți ai secției de mașini termice a Facultății de metalurgie am observat lipsa unor noțiuni mai ample privitoare Ia tratamentul termic al materialelor folosite uzual în construcția de mașini mai ales al oțelurilor. Cursul de metalurgie fizică trebuie, cred, însușit mâi temeinic de către studenți și totodată îmbogățit la capitolul tratamente termice.

în ar de a- cîtîn pragul absolvirii, cei din anul XV. Le-am oferi acestora documen- tehnică, îndrumare șî

după mine, lecții

punerea în funcțiune, înainte de 
termen, a obiectivelor prevăzute 
in trimestrul III.

Oțel mai mult,

mai bun

^rdvede trecerea la introducerea oxigenului în cuptoarele Martin, creșterea presiunii de gaz de cocs și folosirea grătarelor bazice etc. In vederea îmbunătățirii calității laminatelor, se va trece la curățirea cu oxigen a blumurilor pentru țevi și benzi și se va pune în funcțiune o mașină de decdjit barele laminate, însuflețirea cu care sidefur- giștii huneddreni desfășoară în aceste zile întrecerea socialistă în cinstea celui de-al IV-lea Congres al partidului și a zilei de 1 Mai Oste 6 garanție că toate aceste7 angajamente vor fi îndeplinite mod exemplar.
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Sesiunea Comisiei PE SCURT
Praga Revendicări

economice II. . pentru Europa
Intervenții ale

R. P.
reprezentanților 

RomineGENEVA 28. — Corespondentul Agerpres, Horia Liman, transmite t în ședința de miercuri după-amiază a început analiza activității de ansamblu a Comisiei economise O.N.U. pentru Europa. Au participat Ia discuții delegații Poloniei, Italiei, Olandei, Franței, Belgiei și Ucrainei. Luînd cuvîntul, șeful delegației romîne, Costin Murgescu, a spus, printre altele :Comisia noastră își are rațiunea de existență în promovarea cooperării economice și tehnico-știintifice a tuturor statelor membre. Importanța acestei activități e cu atît mai mare cu cît comisia reunește țări cu sisteme economice și social-politice diferite.Mai presus de toate, comisia este un for de promovare a ideii de colaborare economică internațională pe temeiul principiilor deplinei egalități în drepturi a statelor membre și a avantajului lor reciproc, al respectului suveranității și independentei naționale.Politica externă a R. P. Romîne — a spus în continuare vorbitorul — îndreptată spre menținerea și consolidarea păcii în lume, ne determină să subliniem pericolul pe care îl reprezintă acțiunile a- gresive săvîrșite de forțele militare ale S.U.A., împotriva unui stat suveran și independent — R. D. Vietnam. Guvernul romîn a condamnat aceste acte agresive.După ce a relevat contribuția adusă de delegații R. P. Romîne la extinderea activității C.E.E., Costin Murgescu a spus : „Este de datoria noastră să amintim că posibilitățile de care dispune C.E.E., ca singurul for reprezentativ de colaborare europeană în domeniul economic, pot fi folosite și mai larg.Vorbitorul a subliniat că, pentru ca studiile cu caracter tehnico-economic elaborate de Comisia economică O.N.U. pentru Europa să reprezinte o sinteză multilaterală a experienței cîștigate de țările participante în domeniile respective, ar fi indicat ca la elaborarea lor să fie antrenați în mod consecvent experți din toate statele respective. în a- celași timp, credem că un plus de operativitate ar mări eficacitatea studiilor care se întocmesc. S-ar evita ca interesul pentru asemenea studii să scadă prin faptul că uneori trece un timp prea mare de la inițierea unui studiu pînă la elaborarea și difuzarea lui. Delegația romînă — a spus C. Murgescu •— ia act cu satisfacție de programul pe termen lung al călătoriilor de studii întocmit potrivit unei rezoluții adoptate la sesiunea trecută. Sîntem bucuroși că R.P.R. va găzdui două asemenea călătorii, organizate în luna mai de către Comitetul locuințelor, construcțiilor și planificării și alta în luna

septembrie de către Comitetul lemnului.Vorbitorul a exprimat părerea că specialiștii din țările în curs de dezvoltare din afara Europei să poată participa la aceste călătorii spre a cunoaște experiența îndelungată existentă în țările continentului nostru.Referindu-se la rezultatele Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare de la Geneva și la contribuția delegației romîne la această conferință, vorbitorul a relevat că înfăptuirea sarcinilor care revin Consiliului pentru comerț și dezvoltare al O.N.U. este legată în bună măsură și de strînsa lui conlucrare cu comisiile regionale ale O.N.U. Problemele importante care se pun în acest domeniu fac necesară elaborarea de recomandări, prin care țările europene să contribuie Ia eliminarea obstacolelor care împiedică lărgirea comerțului reciproc dintre țările europene și schimburilor cu țările din afara continentului lor.Reprezentantul romîn a cerut ca guvernele țărilor membre ale Comisiei să încurajeze și să promoveze schimburile turistice.în legătură cu colocviul internațional privind industrializarea, vorbitorul a relevat că în ultimele două decenii, multe țări europene care înainte de război erau rămase în urmă, între care și Romînia, au făcut un uriaș efort în direcția dezvoltării lor industriale, efort pe care studiile elaborate sub egida Secretariatului Comisiei l-au consemnat an de an. El a subliniat că datorită acestui proces se lărgește permanent cîmpul colaborării economice inter- europene, face să mai numeroase și te posibilitățile dintre diferite țări.în încheiere, C. Murgescu și-a exprimat satisfacția pentru rezultatele pozitive înregistrate pînă acum în colaborarea economică dintre statele europene și pentru activitatea desfășurată în acest sens de Comisia Economică pentru Europa, precum și convingerea că prin eforturi comune rolul comisiei va crește în viitor.

PARIS. — La 28 aprilie pri
mul ministru al Franței, Georges 
Pompidou, l-a primit pe A. Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S.

în aceeași zi ambasadorul 
U.R.S.S. în Franța, V. Zorin, a 
oferit un dejun în cinstea lui 
A. Gromîko. Agenția TASS men
ționează că în cuvîntarea rostită 
cu acest prilej, ministrul de ex
terne al Uniunii Sovietice a de
clarat : Convorbirile noastre pre
zintă interes pentru ambele țări, 
căutăm să aducem un aport pe 
măsura forțelor noastre, la cauza 
păcii generale și slăbirii încordă
rii internaționale. Ne exprimăm 
speranța că Franța și U.R.S.S. 
vor acționa în aceeași direcție.

în cuvîntarea de răspuns, mi
nistrul de externe al Franței, 
Couve de Murville, a mulțumit 
pentru invitația de a vizita 
Uniunea Sovietică. Noi sîntem 
mulțumiți de vizita dv. de mersul 
convorbirilor și de faptul că în 
multe probleme, în cursul aces
tor convorbiri, s-a relevat o mare 
asemănare a punctelor de vederi, 
a declarat el.

VIENTIANE. — Dm surse de !a 
Vientiane se anunți ci. !a 27 »- 
prilie, trupe rămase fidele fostu
lui vicepremier Fum: Nosavan au 
atacat o poziție a armatei guver
namentale, situată la 15 mile est 
de orașul Paksane. Forțele guver
namentale au respins cu ușurință 
atacul și au capturat patru rebe 
Se crede că grupul rebel a fost 
condus de colonelul Kapkec c-cl 
din cei trei conducători ai rebeliu
nii de la Paksane. înăbușită în 
urmă cu trei săptămini.

WASHINGTON — Reprezen
tanți al Statelor Unite. Mani Bri
tanii si Franței s-au intrun:*. ce 
nou la Washington pentru a în
cerca să coordoneze politica celor 
trei puteri occidentale in probler-a 
germană. Această reuniune cocs^- 
tuie urmarea insistențelor depuse 
de guvernul vest-german pe lingă 
cele trei puteri, privitoare Ia o 
nouă „inițiativă* In problema 
germană. Statele Unite ac propus 
celorlalți doi parteneri adoptarea 
unei declarații comune In pro
blema reunificări: Oersan e
Franța a propus Insă numeroase 
modificări textului american.devină tot mai varia- colaborării

La Sesiunea Comisiei eco
nomice O.N.U. pentru Europa, 
se dezbat problemele dezvol
tării comerțului.

Delegatul romîn Victor Al- 
dea a subliniat necesitatea de 
a se elabora în cadrul Comi
siei economice O.N.U. pentru 
Europa, recomandări concrete 
in vederea eliminării obstaco
lelor care mai frinează dez
voltarea comerțului inter eu
ropean. în favoarea dezvoltă
rii schimburilor comerciale 
est-vest, au luat cuvîntul nu
meroși delegați între care re
prezentanții Austriei, Norve
giei, Franței, R. F. Germane, 
Belgiei etc.

Eșuarea loviturii de stat

din Republica Dominicană

Lovitura militară din Re
publica Dominicană, e- 
fectuată duminică de o 

parte a armatei condusă de 
un grup de tineri ofițeri, a 
eșuat. După trei zile de lupte 
intre organizatorii loviturii și 
cealată parte a armatei (avia
ția, la care ulterior s-au afiliat 
și forțele marinei militare) 
generalul Elias Wessin a reu
șit să intre marți noaptea în 
capitala Republicii, Santo Do
mingo, ocupînd Palatul prezi
dențial. In momentul ocupării 
palatului, relatează agențiile 
de presă, în el se aflau numai 
telefonista de serviciu și o 
gardă a palatului. Președintele 
provizoriu, Rafael Molina U- 
rena, instalat de către insur
genți, s-a refugiat la ambasa
da Columbiei împreună cu 
alți 15 membri principali
ai grupului care a organi
zat lovitura. Alți rebeli
insurgenți au părăsit țara, 
pe mare sau pe calea aerului, 
plecînd în Porto Rico unde au 
cerut azil politic. Fostul pre
ședinte al Republicii Domini
cane, Juan Bosch, răsturnat 
printr-o lovitură militară or
ganizată de generalul Elias 
Wessin, în 1963, a contraman
dat, bineînțeles, planurile de a 
se întoarce tn țară pentru a 
prelua funcția de președinte 
in continuarea mandatului 
constituțional. în prezent, re
latează agențiile de presă, for
țele militare aeriene și navale, 
care au zădărnicit lovitura în
treprinsă, desfășoară mici ac
țiuni în diferite cartiere ale 
capitalei pentru a înlătura 
ultimele rezistențe ale insur
genților. Postul de radio 
a anunțat că răsculații, care 
vor depune armele pînă în di-

mineața zilei de miercuri, vor 
fi absolviți de pedeapsa capi
tală.

în luptele în cursul cărora, 
au pierit, potrivit unor estimări prealabile, sute de persoane, iar numeroase altele au 
fost rănite, insurgenții, au fost 
înfrînți, deoarece în sinul miș
cării lor au apărut două frac
țiuni. Unii erau în favoarea 
reîntoarcerii fostului președin
te Bosch, iar alții se opuneau 
acestei soluții.

Delegația militară romînă ale studenților
Sărbătoarea națională jprimită de A. Novotnv

RANGOON. — La 27 aprilie, Ciu En-lai. premierul Consiliului de Stat al R P Chineze, care face o vizită in Uniunea Birmană, a avut o convorbire prietenească cu generalul Ne Win. președintele Consiliului revohzțâocar al Uniunii Birmane- în se&ra aceleiași zUe. geaeraăui Ne Win a efertt un <f—eu i creștea prermerui -i Ccu Ec—Lat. s al persoanei cr care II însoțesc.

MOSCOVA. — *r"~3Novosti r că La îtns-
a fast

PRAGA 28. — Corespondentul Agerpres, Al. Liță. transmite : Delegația militară romînă. condusă de generalul de armată Leontin Sălăjan. ministrul forțelor armate ale R. P. Romine, care întreprinde o vizită prietenească în R. S. Cehoslovacă, a fost primită miercuri 28 aprilie de Antonin Novotny, prim-secretar al C.C al P.C. din Cehoslovacia, președintele R. S. Cehoslovace.Au fost prezenti generalul de armată Bohumir Lomsky. ministrul apărării naționale al R S. Cehoslovace, și adjuncți ai acestuia.A participat, de asemenea, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R.P.R. la Praga. prof. Gheorghe Nițescu.întîlnirea s-a desfășurat :n-

tr-o atmosferă sinceră, prietenească. generalul de Lomskv, mi- naționale al

vest-germani

Comentind lucrările celui 
de-al 8-lea Congres al 
studenților din Germa

nia occidentală, care a avut 
loc la Bonn, presa vest-ger
mană subliniază că acesta s-a 
desfășurat sub semnul unei noi concepții care preconizea
ză o revizuire cuprinzătoare a 
sistemului tradițional de edu
cație din R.F.G. cît și sporirea 
substanțială a ajutorului gu
vernamental pentru nevoile 
studențești. Importanța pe care cercurile oficiale au acor
dat-o acestui Congres reiese dza faptul că la ei au participa: reprezentanți de frunte ai pr-.-.cipcîeLo- partide politice 
Josef Hermann Dufhues, din partea Unhtnu creștcn-demo- 
crate. Willy Brandt, dxn partea Pumcxixt social-draocra: și

a Japoniei

Festivitățile

.a

*3

P. Ta- atxxes

au Ro- scri*
Va fi

in

continua cu vigoare 
pentru a obține in- rerendicărilor lor.

admis Congo

O.C.A.M. ?OUAGADOUGOU 28 (Agerpres . — Președintele Voltei Superioare. Maurice Yameo- go. a declarat in cadrul unei conferințe de presă că grupul de țări afro-malgașe studiază problema admiterii Republicii Congo (Leopoldville) în „Organizația de colaborare africană B majgașă* tOCAM). Potrivit 
•puseâoc kă. Volta Superioară a cerut usetvocarea urgentă la Abcd.an a șefilor de state OCAM. pentru a hotărî admiterea Republicii Congo (Leopoldville» în sinul acestei organizații “.

JLSS. O nouă sală de sport construită la Moscova

Oi?

stâzi este sărbătoa
rea națională a Ja
poniei — ziua de 
naștere a împăratu
lui Hirohito.

Japonia se nu
mără printre țările 

lumii cu o dezvoltare industrială 
care a stimit un legitim interes. 
Pentru economia Japoniei, co
merțul cu alte țări are o impor
tanță deosebită. In ultima vreme, 
cercurile de afaceri japoneze se 
orientează spre lărgirea schim
burilor comerciale cu țările so
cialiste, printre care și țara noa
stră.

Relațiile dintre R. P. Remind 
și Japonia se dezvoltă în mod fa
vorabil, cunoscând o creștere a- 
preciabilă, îndeosebi în dome
niul cultural, comercial, econo
mic și al colaborării tehnico-ști- 
ințifice.

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Japoniei, poporul și tineretul 
romîn transmit poporului și ti
neretului japonez, cele mai bune 
urări de prosperitate și pace.

★
în fotografia noastră: vedere 
panoramică din Tokio. în cen

tru — turnul televiziunii

Presa internațională
despre cuvîntarea președintelui

de Gaulle
radio-televizată 

seara a genera
lului de GauUe face obiec- 
numeroase comentarii in 

ziarele franceze și din alte țări 
occidentale. Ziarul „COMBAT" 
rene că prin discursul său „ge
neralul de GauUe a distrus în 
âteca cuvinte ideea despre ne
cesitatea alianței Atlantice. Nici
odată, arată ziarul, integrarea 
politică europeană nu a fost atît 
de net refuzată, niciodată nu a 
fost spus atît de clar că alianța 
Atlantică nu este în stare să ape
re Franța". „LA NATION", a- 
rată că părerile expuse de către 
de Gaulle pot fi rezumate în ur
mătoarele cuvinte: „Lupta împo
triva îngenuncherii și împotriva 
renunțării". La rîndul său, ziarul 
„Paris Jour" scrie: „Indepen
dența națională nu înseamnă 
respingerea alianțelor noastre, a 
colaborării europene ci, dimpo
trivă, permite reconsolidarea a- 
cestor alianțe și accelerarea cola
borării... Pe lingă aceasta, aceas
tă independență nu poate decît 
să favorizeze îmbunătățirea ra
porturilor noastre cu țările Răsă
ritului. Această independență re- 
dînd Franței locul ei, tinde să 
pună capăt diviziunii lumii în 
două tabere ostile, ea slujește 
deci păcii".

„L'HUMANITE" scrie „Luăm 
act cu satisfacție de schimbarea 
survenită în atitudinea lui de

Cuvîntarea 
de marți

tul

R. D. GERMANA. Imagine din Leipzig

in problema „Gold
Exchange Standard*'

nunțarea noii scădea a rezer
velor de aur ale S.U.A. a adus 
un element suplimentar în 
disputa privitoare la actualul 
sistem monetar al lumii capita
liste. Rezervele de aur ale 
S.UA au atins cel mai mic ni

vel din 1938 pînă astăzi, ceea ce este con
siderat ca un indiciu că evoluția situației 
dolarului scapă tot mai mult de sub contro
lul autorităților americane, in pofida faptului 
că — așa cum scria revista „U. S. NEWS 
AND WORLD REPORT" — „firmele din 
S.U.A. sprijină din toată inima programul 
de salvare a dolarului". Numai într-o săp- 
tămînă aceste rezerve s-au diminuat cu 150 
de milioane de dolari, ceea ce ridică pier
derile suferite de la începutul acestui an la 
aproape un miliard de dolari. Dacă măsurile 
adoptate de S.U.A. pentru întărirea încrede
rii în dolar s-au dovedit ineficiente, atunci 
devine inevitabilă modificarea lui «Gold 
Exchange Standard». „In cercurile financiare 
pariziene — scria comentatorul economic al 
agenției FRANCE PRESSE —- se consideră 
că noua scădere a rezervelor de aur ale 
S.U.A., întărește teza franceză în favoarea 
unei revizuiri a sistemului monetar".

Hotărîrea administrației americane de a 
deschide porțile fortului Knox, unde se află 
depozitate rezervele de aur ale S.U.A., pen
tru a răscumpăra rezervele de dolari pe care
Franța și statele care îi sprijină punctul de

vedere vor să le vîndă, nu a adus remedie
rea scontată. Suma de 4,8 miliarde dolari, 
afectați potrivit evaluării experților pentru a 
face față acoperirii disponibilului de dolari 
pe care statele vest-europene vor să le a- 
runce pe piață, se epuizează cu o viteză 
neașteptată. în legătură cu acest fenomen 
au fost publicate date noi. Cînd autoritățile 
franceze au anunțat schimbarea unei părți 
din rezervele lor de dolari (așa-numitele 
„lichidități") nu se știa că și alte state — 
chiar dintre cele considerate că sprijină po
ziția americană în problemele financiare — 
au acționat și acționează pentru a submina 
dolarul. Referindu-se la faptul că anul trecut, 
R.F.G. a schimbat din rezervele sale 900 de 
milioane de dolari în aur, adică de trei ori 
mai mult decît intenționează să schimbe 
Franța în acest an, ziarul „SUDDEUT- 
SCHE ZE1TUNG" scria : „Aceste tranzac
ții s-au făcut fără publicitate, astfel incit 
n-au provocat comentarii așa cum s-a în- 
timplat cu acțiunea Franței".

Treptat, și în anumite cercuri din S.U.A. 
se strecoară neîncrederea în actualul sistem 
monetar internațional. «Gold Exchange Stan
dard», a declarat Filip Cortney, fost direc
tor al Confederației patronatului american, 
„este în plină descompunere. Menținerea lui 
amenință să ruineze însăși dolarul...". Adep- 
ții tezei de revenire la etalonul aur susțin 
că acest lucru ar fi și în interesul S.U.A. 
Dar, declarația făcută la New York de eco
nomistul francez Jacques Rueff, considerat 
ca inspiratorul politicii economice și finan
ciare franceze că „numai etalonul aur ar 
putea salva dolarul" a fost primită cu 
scepticism în S.U.A. Totodată, propunerea 
lui Rueff ca — pînă la stabilirea viitorului 
aranjament monetar internațional — să se 
procedeze la sporirea prețului aurului în 
dolari a fost respinsă în S.U.A. Lansarea 
acestei idei se baza pe următoarea logică : 
prețul aurului a fost fixat în 1939 la 35 de 
dolari uncia de aur, dar din 1939 pînă în 
1965 indicele prețurilor s-a dublat în S.U.A. 
și în consecință prețul unciei de aur ar 
trebui să fie de 70 de dolari. Deoarece însă 
această propunere nu a fost făcută în mod 
oficial, autoritățile americane nu au consi
derat necesar să ia atitudine, lăsînd pe sea
ma purtătorilor de cuvînt ai cercurilor de

afaceri să-și spună părerea. Ziarul „JOUR
NAL OF COMMERCE" scria: „Propune
rile d-lui Rueff sînt destinate să facă sen
zație în titlurile ziarelor, dar nu au nici un 
sens practic. Noi considerăm că este de 
neconeeput ca pre(ul actual al aurului să 
fie dublat, deoarece aceasta ar avea drept 
consecință o nouă febră inflaționistă în 
lume“. Respingerea inițiativei lui Rueff se 
bazează pe argumentul că sporirea prețului 
aurului în dolari ar însemna o devalorizare 
camuflată și, totodată, ar submina încrede
rea în dolar.

Pe de altă parte S.U.A. încearcă să împie
dice scurgerea de dolari în străinătate cu 
scopul de a reduce deficitul balanței de plăți, 
dar această orientare a provocat perturbări 
în mai multe state vest-europene care își în
temeiază întreaga politică financiară și tran
zacțiile pe dolar. S-a semnalat astfel, re- 
strîngerea activității economice în Belgia, în 
Norvegia și chiar în R.F.G. Vorbind despre 
măsurile luate de S.UîA. pentru echilibrarea 
balanței de plăți, Andrew Brimmer, minis
trul adjunct al comerțului S.U.A., a declarat 
într-o cuvîntare rostită la Asociația indus
triașilor din Illinois : „Unii observatori au 
atras atenția că rarefierea disponibilului de 
dolari ar putea să provoace o recesiune în 
Europa occidentală. Noi nu sîntem insensi
bili la efectele programului nostru, dar sîn
tem hotărîți să reducem scurgerea de dolari 
care provoacă deficitul balanței noastre de 
plăți". Se vede deci că, fiecare dintre sta
tele occidentale caută să-și salveze moneda, 
indiferent 
nerilor.

Dar în 
pe tema 
concluzia 
Exchange 
cat. „Tezele anglo-saxone asupra modalității 
de revizuire a sistemului monetar internațio
nal — relata agenția FRANCE PRESSE — 
sînt foarte îndepărtate de tezele franceze. 
Vor fi necesare încă multe luni pentru a se 
ajunge la o soluție". Așadar, pînă la confe
rința din septembrie de la Washington a 
Fondului monetar internațional și a Băncii 
mondiale vom asista la multe alte căutări 
și ciocniri.

GauUe atunci cînd ea merge tn 
sensul păcii. Schimbarea rapor
tului de forțe în lume și agra
varea contradicțiilor pe arena in
ternațională îl determină pe ge
neralul de Gaulle să adopte față 
de un anumit număr de proble
me, vederi mai conforme cu rea
litatea". Ziarul arată însă că, „in
dependența națională nu poate 
fi invocată pentru a justifica 
forța atomică de șoc franceză".

In R. F. Germană presa s-a 
arătat foarte prudentă în apre
cierile ei subliniind totuși că re
feririle lui de Gaulle la Europa 
occidentală și la alianța Atlan
tică riscă să se afle în contradic- • 
ție cu politica vest-germană ba
zată pe strînse relații cu S.U.A. 
și pe o Europă occidentală me
nită să rămînă în cadrul atlantic. 
Ziarul „GENERAL AN7.EIGER" 
subliniază în comentariul său că 
„respingerea oricărei imixtiuni a 
S.U.A. în Europa occidentală 
privește, de asemenea, în mod 
indirect Germania Federală.

In ce privește ziarul „NEUER 
RHEIN ZEITUNG", de tendin
ță social democrată, ac&ta arată 
că discursul generalului de 
Gaulle „a adîncit prăpastia care 
divizează comunitatea atlantică".

„Recunoscând în mod public 
reprobarea sa față de războiul 

, din Vietnam, generalul de Gaulle 
a înăsprit poziția sa față de ati
tudinea americană în Asia de 
sud-est“, scrie „GAZETTE DE 
LAUSANNE". Ziarul olandez 

, „HET VRIJE VOLK" relevă că 
de Gaulle dorește independență 
nu numai pentru Franța, ci și 
pentru alte țări".

In ce privește presa americană, 
ea manifestă o oarecare dezamă
gire față de cuvîntarea lui de 
Gaulle. Astfel, NEW YORK HE
RALD TRIBUNE"- scrie: „Pu- 
nînd accentul pe dezaprobarea 
războiului din Vietnam, gene
ralul de GauUe a repetat tema 
sa favorită: nevoia unei inde
pendențe a Franței".

încordare

in Cipru

de prejudiciile provocate parte-

cadrul disputei tot mai violente, 
sistemului monetar, s-a ajuns la 
că în orice caz actualul Gold 
Standard urmează să fie modifi-

NICOSIA. — Agențiile de presă informează că tensiunea politică din Cipru continuă să se agraveze. Cauza înrăutățirii situației, în special la Nicosia, o constituie, după cum transmite agenția France Presse, ordinul primit de către contingentul turc, staționat în apropierea cartierului ciprioților turci din Nicosia de a se deplasa în apropierea zonei „liniei verzi“, unde a fost încălcat recent a- cordul de încetare a focului.Ziarele cipriote informează că negocierile pentru preluarea de către forțele O.N.U. din Cipru a „liniei verzi“ de la Nicosia au intrat în impas, fapt care a determinat pe ci- prioții turci să reînceapă construi
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Z. FLOREA
ea unei șosele care să yrenia cu localitatea os. Această șosea ar a- importanță strategică ă, permițînd ciprioți- i să exercite controlul nei vaste regiuni.
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