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u trecut doar două luni de 
cind Fabricii de pielărie și în
călțăminte, „Clujeana" i s-a 
decernat titlul de întreprin
dere fruntașă pe tară, in ra
mura respectivă. Un titlu de 
cinste, răsplată binemeritată a

unor succese remarcabile, obținute ce în
tregul colectiv de muncă în întrecerea so
cialistă pe anul 1964.

De atunci. Ia capitolul ,.rea z-:.‘ =
înscrise neîntrerupt noi fapte. Angajamen

tele stabilite pînă la 1 Mai au constituit o 
Rreapta la care s-a ajuns încă cu cfteva

zile înainte de termen. O hotar -e cooumî 
a întregului colectiv, respectată in mod 
exemplar: toate angajamentele indernmte 
s-au prelucrat peste plan 560 metri pVnti 
de piei pentru fete lucrate in box. 3500 
metri pătrați de piei pentru fețe de bizon, 
au fost livrate in plus 11 410 p—cM tnctt- 
țăminte.

Apropierea Congresului al IV-lea coastă- 
tuie pentru acest colectiv de moacă «a a* 
prilej de a închina cu mindrie partidnim 
succesele ce se vor obține p*-» la această 
dată. Din angajamentul oad. muacîBanu 
tehnicienii și inginerii Fabrica jOnjenan* 
și-au propus să realizeze peste piaa pini la 
1 iulie 3 100000 lei la valoarea producția 
globale, 2 000 000 lei la prodactM matft, 
economii suplimentare la preM de cost — 
600 000 lei.

Produsele care se vor da pesre —
900 metri pătrați piei fețe box. 5 OM metri 
pătrați piei fete bizon — vor fi de oMatea L 
La acestea se adaugă 16COJ peteci, 
tăminte, din 36.000 cit pre-.ece s::- ■ 
tul anual. Mai mult de 50 la snU din an
gajamentul anual Va :: re:..-: t - ■ •
iulie: un cuvint dat, pentru a câ.-_: re~c<.-

Y RUS 
corespondentul „Scinteii tineretului" 

pentru regiunea Chi

ACEASTA EXPERIENȚĂ

Cu aceleași agregate

produse mai multe, de calitate

cot® if-
-r< oțx» «

T-x

nare ranaament

arma t

I ■■■■■

jServicul al '"i"" noastre este întrutotul
satLsScct de rezultatele de ptoă acum ale colaborării cu 
T~<eirur.r yr-. -eE-r ,- dm Brașov. Mă refer, cind spun aceasta, 
la prsseceie real-zate prin convenție de către studenții din 

ii V al Facultății de tehnologia construcțiilor de mașini 
cadrul activității _Birod-i studențesc de proiectări*. O 

din proterteăe de SJXV.-uri lucrate pentru intreprin- 
nnastră de către stridență. ca teme de an. pentru dis- 

> ftao^r iBigi -8*1—sint deja in lucru. Altele ser- 
ca tază de documentare — sint interesante prin origi- 

sahtatea și er-erm*.w-itatea soluțiilor adoptate — sau vor fi 
apucate ulterior, întrucât rezolvă probleme de perspectivă, 
legate de creșterea considerabilă a volumului producției in- 
t-rțirinKe-H Subliniez faptul că. studiind probleme de creș
tere a productivității munci:, de îmbunătățire a calității, de 
protecția muncii. studenții au venit cu propuneri bune, rea
lizabile in condițiile specifice uzinei noastre, munca lor Hin
du-ne de un real folos. încurajați de rezultatele de pînă 
ac-um am lărgit în acest semestru colaborarea cu ..Biroui 
studențesc de proiectări", în prezent fiind date în lucru 
studenților din anul IV, 30 de teme cu probleme de,.îndoiri*, 
frezări*. „prelucrări prin așchiere" și „ștanțări la rece". Ca 

și pînă acum, elaborarea proiectelor este condusă și îndruma
tă nu numai de cadre didactice ale politehnicii, ci și de 
specialiștii noștri. Totodată uzina le-au oferit studenților do
cumentația tehnică necesară, cît și posibilitatea de a studia 
condițiile concrete și caracteristicile de lucru ale mașinilor, 
de a recurge la sfaturile și îndrumările maiștrilor și munci
torilor cu epxeriență in muncă. Noi considerăm această formă 
de colaborare dintre întreprinderi și școala superioară foarte

o

A intrat in funcțiune
Fabrica de celuloză

din paie
La Ca 

Uxasz a ■

oe birbe.
Secțâe de fierbere fi de 

fabocu de celuloză. sint dotate cu 
iul tehrărn mondiale în acest drwnraâu Axtăei
faerberea celulozei se face in fierbătnare de tp 
conți rum. Pentru prima dată in țară, ia 
tehnologic de albire a hirtiei se folosește 
de dor, ceea ce asigură obținerea onor 
cu caracteristici superioare față de toate cdelaite 
procedee întrebuințate pînă în prezent.

Prin utilizarea în amestec a celulozei dan pace 
cu celuloză de râșinoase, in cadrul rnmiwnatuh-i 
se va realiza o întreagă gamă de Iurte ca mul
tiple utilizări printre care: hirtie velmă cretctă pe 
mașină și hirtie superioară de ambalaj alertă.

Datorită folosirii paielor ca materie prună, ia 
obținerea celulozei se vor eccnocmsi anual peste 
250 000 m c de lemn.

II TLIMIMT

sutlvini MII Mi LUI

Consiliul Uniunii asociațiilor 
studențești din Centrul uni
versitar București a înmînat 
premii și mențiuni unor parti
cipant la tradiționalul concurs 
artistic al tineretului univer
sitar, recent încheiat. Pre
miul I a fost obținut de 
ansamblul artistic al Insti
tutului pedagogic, premiul II 
de ansamblurile artistice ale 
Universității și Institutului 
agronomic, iar premiul III de 
cel al Institutului de științe 
economice.

S-au acordat, de asemenea, 
numeroase premii I, II și III, 
mențiuni unor formații artis
tice și premii individuale.

(Agerpres)

Șl REPEDE Șl BINE!
Plecarea delegațiilor de partid si guvernamentale 

ale R. P. Române la Praga și Berlin
O delegație de partid și gu

vernamentală a R. P. Române 
condusă de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, membra 
al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., președintele Con
siliului de Miniștri, a pără
sit joi dimineață Capita
la plecînd la Praga, unde 
la invitația C.C. al Parti
dului Comunist din Ceho
slovacia și a guvernului R. S. 
Cehoslovace va participa la 
sărbătorirea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub jugul fascist. 
Din delegație fac parte tova
rășii Iosif Banc, membru al 
C.C. al P.M.R.. prim-secretar 
al Comitetului regional Mureș- 
Autonomă Maghiară al P.M.R.. 
general-locotenent în rezervă 
Mihail Corbuleanu și Gheor
ghe Nițescu, ambasadorul R.P 
Române la Praga.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost conduși de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Bîrlădeanu. 
Paul Niculescu-Mizil, Petre 
Blajovici. Gheorghe Gaston

Marin, Gheorghe Rădoi, mem
bri ai C.C. al P.M.R. și ai gu
vernului. activiști de partid.

Au fost de față șefii misi
unilor diplomatice acreditați 
in R. P. Română și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

*
In aceeași zi, delegația a so

sit în capitala R S. Ceho
slovace.

La aeroport, delegația a fost 
intîmpinată de J. Lenart, 
membru al Prezidiului C.C. al 
Partidului Comunist din Ce
hoslovacia. președintele gu
vernului R. S. Cehoslovace, 
O. Simunek, membru al Pre
zidiului C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, 
vicepreședinte al guvernu
lui, A. Krcek, prim-secretar 
al Comitetului de partid al 
orașului Praga și de alți re
prezentanți ai organizațiilor 
de partid și de stat.

Au fost prezenți, de aseme
nea, membrii Ambasadei R. P. 
Române la Praga.

Un grup de pionieri a oferit 
oaspeților buchete de flori.

(Agerpres)

Tot joi dimineața a părăsit 
Capitala plecînd la Berlin o 
delegație de partid si gu
vernamentală a R P Româ
ne condusă de tovarășul 
Alexandru Drăghici. membru 
al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care 
la invitația C.C. al P.S.U-G-, 
Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri al R. D. 
Germane va participa la săr
bătorirea celei de-a XX-a a- 
niversări a eliberării Germa
niei de sub jugul fascist. Din 
delegație fac parte tovarășii 
Matei Ștefan. prim-secretar 
al Comitetului regional Argeș 
al P.M.R., general-locotenent 
Petre Constantinescu și Ște
fan Cleja, ambasadorul R. P 
Române Ia Berlin.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa. membrii delegației 
au fost conduși de tovarășii 
Alexandru Moghioroș, Gogu 
Rădulescu, membri ai C.C. al 
P.M.R. și ai guvernului, acti
viști de partid.

Au fost de față Ewald

Moidt. a—sba adoral R D. 
Germane la București si 
membri ai ambasadei.

♦
In aceeași zi. delegația a 

sosit in capitala R D. Germa
ne. Pe aeroportul Schooefeki 
din Berlin de.egația a fost sa
lutată de Herbert Warnke. 
membru al Biroului Politic a! 
CjC. al PS.U.G. președintele 
Uniunii sindicatelor libere 
germane. Georg Ewald, mem
bru supleant al Biroului Poli
tic al CC al P.S.U.G.. pre
ședintele Consiliului pentru 
agricultură, Max Sefrin. vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, H. 
Wittig, prim-vicepreședinte 
al Consiliului economiei națio
nale al R.D. Germane, și alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți, de aseme
nea, membrii Ambasadei R. P. 
Române în R. D. Germană și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

n ultimele trei săptămîni, a- 
proape nu a fost zi în care 
să nu plouă. Cantitatea de 
apă pe metru pătrat a trecut 
în unele zile granița lui 40 
de litri. Din cele 33 000 hec
tare planificate pentru cultura

porumbului, în raionul Calafat pe mai 
bine de jumătate fusese pregătit patul 
germinativ*. Insămințatul era însă mereu 
intixziat din cauza precipitațiilor atmosfe
rice abundente.

In asemenea condiții. pentru consi
liu agricol raional, brigăzile de tractoare, 
cooperativele de producție folosirea cu ma
ximum de randament a fiecărui utilaj, în 
fiecare oră bună de lucru, a devenit impe
rativul zilei. Pe raion a fost modificat planul 
inițial de măsuri. Se indica acum specialiști
lor din fiecare cooperativă agricolă de pro
ducție : toate tractoarele și utilajele să fie 
gata în orice moment de lucru: să se folo
sească din plin ..ferestrele- dintre ploi , 
să se urmărească de la o oră Ia alta unde 
au fost predpitațule mai slabe. pe ce par
cele s-a zvintat terenul și se poate lucra ; 
să se treacă fără întirziere la semănatul 
parțial pe aceste sole.

Prin aplicarea acestor măsuri, s-a reușit 
ca pînă în seara zilei de 3 mai să fie în- 
sămintată cu porumb peste 90 la sută din 
suprafața planificată.

Ultimele zile fiind senine și calde au 
făcut posibilă folosirea tuturor celor 560 de 
tractoare aflate în dotarea celor trei S.M.T. 
din raion, care au lucrat fără întrerupere. 
Pe aproape 300 tractoare a fost asigurat 
scliimbul doi pentru lucrările de arat, gră- 
pat |i discuit, care puteau fi executate 
noaptea. S-a reușit, astfel, ca într-o ase

menea zi să fie semănate cu porumb peste 
3 000 de hectare, cu aproape 600 mai multe 
decît prevedea planul zilnic.

Am vizitat în aceste zile de intensă ac
tivitate în cîmp, cîteva cooperative agri
cole de producție din raionul Calafat. In 
comuna Seaca de Cîmp în zorii zilei de

In raionul Calafat

• 90 I<1 sută din suprafața

a tost insdmințaia

• 15 cooperative agricole

de producție au terminat

insămințatul culturilor

prăsitoare

S0 aprilie, pe tov. Ion Tudoncă, președin
tele cooperativei agricole, pe tov. ing. 
agronom Al. Foculescu și cîțiva briga
dieri i-am găsit la punctul „Musta“ 
supraveghind îndeaproape mersul lu
crărilor. Tractoriștii aveau la dispoziție tot 
ceea ce le era necesai : semințe în canti
tăți suficiente, la capul locului, un ateliei 
mobil de la S.M.T. Poiana Mare, hrană 
caldă etc. „în ultimele zile, ne relata to
varășul președinte, am lucrat din plin 
ziua și noaptea, fără întrerupere. Am obți

nut, astfel, o medie de 13 hectare pe semă
nătoare, iar noaptea, avînd asigurat schim
bul II, toate cele 17 tractoare din brigadă 
au lucrat la pregătirea patului germinativ". 
Seara, consiliul de conducere al cooperati
vei raporta terminarea însămînțării porum
bului pe întreaga suprafață planificată.

In vatra satului am avut prilejul să ve
dem la lucru peste 100 de membri coope
ratori din brigăzile de cîmp 1 și 2 executînd 
prașila întîi pe 40 de hectare cu sfeclă de 
zahăr. Alți 150 de țărani cooperatori se
mănau fasole intercalată între rînduri pe 
solele proaspăt semănate cu porumb.

Același ritm susținut de muncă intensă 
l-am întîlnit și în celelalte cooperative a- 
gricole de producție.

Pînă în seara zilei de 3 mai termina
seră semănatul porumbului 15 cooperative 
agricole de producție, printre care trei de 
la Poiana Mare, trei de la Maglavid, cele 
de la Tunari. Dobridoru, Ciupercenii Noi 
etc. „întreaga atenție a consiliului agricol 
raional, ne spunea tov. ing. Nicolae Păun, 
președintele consiliului agricol raional, este 
îndreptată spre dirijarea tuturor tractoare
lor rămase disponibile la brigăzile care au 
terminat de însămînțat către cooperativele 
rămase în urmă ca Orodel, Risipiți, Plenița. 
Cu tot ritmul intens al lucrărilor, nu a slă
bit nici o clipă atenția pentru calitate, ast
fel incit nu s-a înregistrat pînă acum nici 
un hectar respins la recepționare. Dacă 
vom avea timp frumos, bun de lucru, spe
răm să terminăm în maximum două zile 
semănatul porumbului".

MIHAIL DUMITRESCU 
corespondentul „Scinteii tineretului" 

pentru regiunea Oltenia



orizont"
cal turcei

Mic bilanț Poezia în reviste
„RAMURI"
Trecută de experiența numere

lor de început, revista Ra
muri a început să capete 

cu fiecare număr trăsături care o 
fac ușor de recunoscut între alte 
publicații. Este vorba de cîteva 
preocupări constant ilustrate prin 
materiale și semnături diferite.

Preocuparea de a oqlindi viața 
regiunii și a țării întregi este vi
zibilă în marele număr de repor
taje ori note reportericești, care 
se întîlnesc pe mai multe pagini 
ale numerelor. Comprimîndu-Ie în 
două rubrici : Oltenia de la o lună 
la alta și Documente pentru vii
tor, revista a găsit o soluție sin
tetică mai avantajoasă pentru 
chiar calitatea reportajelor, obli
gate astfel să se exercite și în 
adîncime. Literatura originală, pu
blicată cu regularitate, valorifică 
creații ale cercurilor literare re
gionale. Proza a adus semnăturile 
noi ale lui I. D. Sirbu, Mihai Pe
lin, George Cladova. Poeziile 
semnate de Șina Dănciulescu, Pe
tre Dragu, Ilarie Hinoveanu, Ma
rin Ceponea, Ion Minea, Romulus 
Cojocaru etc. sînt, în general, la 
un nivel care suscită o exigență 
sporită a redactorilor fată de ver
surile aduse spre publicare. Apari
ția surprinzătoarei pagini de poezie 
semnată de pictorul Ion Mirea e 
unul din meritele sectorului de 
poezie. Un domeniu bine informat 
este cel al liricii universale, prin 
remarcabile traduceri, datorate lui 
Ion Caraion, 
număr. Bune 
nează Aurora 
ceanu, Șt.
Jebeleanu. Revista nu rămîne la o 
poziție neutrală în probleme de 
artă. Creația plastică a pictorului 
I. Țuculescu, insuficient cunoscu
tă în cercuri mai largi, a fă
cut obiectul de discuție a unor 
articole care au semnalat specifi
cul și valoarea picturilor 
Asemenea luări de atitudine 
lipsite de sens polemic, de 
marea unui punct de vedere 
priu. Același sens polemic îl
cronica lui Paul Anahel, analizînd 
pozitiv filmul lui Jean Georgescu 
„Mofturi 1900". Receptivitatea re
vistei la chestiunile de actualita
te este confirmată de discuția
șupra metodelor și rezultatelor noi 
în socioloaie cu participarea lui 
C. C. Giurescu. Ion Donat. H. Pi
stolii. în aceeași serie de preocu
pări se află si recenta anchetă a- 
supra poeziei contemporane, orga
nizată de llie Purcaru, 
printr-un • interviu 
Miron Radu 
punsuri date 
Ui. Armand 
ze. Serb an
Revista a mai prilejuit și asigura
rea unor prezențe cu caracter per
manent. a unor condeie publicis
tice de prestigiu, ca acela al Iui 
Șerban Cioculescu, deținător al 
unei rubrici permanente de Ecua
ții critice. Ion Biberi, comentator 
activ al fenomenului cultural ro
mân sau străin etc. Paginile revis
tei au mai prilejuit, 
descoperirea unor 
Corneliu Baba este 
sugestive pagini de
ralistică, iar Ion Mirea al uneia de 
poezie. Reporterul Paul Anghel s-a 
dovedit un comentator competent 
de artă plastică. O mare atenție 
trebuie acordată în continuare însă 
afirmării tinerilor.

prezent în fiecare 
traduceri mai sem- 
Cornu, Dragoș Vrîn- 
Aug. Doinaș, Eugen

sale, 
nu-s 
afir- 
pro- 
are

a-

deschisă 
luat poetului 

Paraschivescu și răs- 
de Giancarlo Vigore- 
Lanoux, George Lin- 
Cioculescu, I. Biberi.

de asemenea, 
vocații noi. 

autorul unei 
proză memo-

M. COSTEA

Cîntecul a fost și va rămîne 
întotdeauna un prieten apro
piat al tineretului în cele mai 
diverse împrejurări ale vieții.

Cîntecul pentru tineret re
prezintă o categorie de piese 
muzicale mult mai largă de
cît ar părea la prima vedere. 
Independent de modul de 
clasificare intrat în obișnuin
ța vieții noastre muzicale, cîn
tecul pentru tineret nu poate 
fi redus nici la cîntecul 
masă, nici la piesele 
în exclusivitate unor 
corale, nici la piesele 
zică ușoară.

Cîntecul pentru 
cuprinde o sferă 
largă de producții artistice, de 
la cîntece izvorîte din vechile 
marșuri muncitorești și cîn
tece patriotice, pînă la piesele 
muzicale vesele, cîntece de pe
trecere, cîntece de excursie, 
de Ia cîntecul satiric pînă la 
piesele de muzică ușoară cu o 
cantilenă mai simplă, care poa
te fi intonată de orice tînăr 
fără pregătire muzicală.

De Ia „Tineret, mîndria ță
rii" a lui Alfred Mendelsohn, 
o piesă corală cu o linie melo
dică avîntată, captivantă, pli
nă de spontaneitate și „Cînte
cul vesel de brigadă" al lui 
Laurențiu Profeța, la piese de 
muzică ușoară cu o linie me
lodică mai bogată ca „Tu“ de 
V. Veselovschi sau „Două rîn- 
dunici" de Radu Șerban, și la 
piesele ritmice de dans — iată, 
după părerea mea, conturul 
perimetrului care înscrie vasta 
arie a muzicii pentru tineret.

Care ar fi trăsăturile de 
unire ale acestor cîntece ?

Indiferent de genul căruia 
îi aparțin, aceste cîntece de ti
neret, pentru a găsi într-ade
văr rezonanțe puternice în 
masa tineretului, trebuie să 
se caracterizeze prin profun-

de 
dedicate 
formații 
de mu-

tineret 
foarte

otărît lucru. Ion 
Gheorghe este un 
poet de mare a- 
cuitate dramatică 
și versurile lui. 
lipsite de fluidi
tate clasică. îm

bracă stări de spirit tulbură
toare. Poemele din „Luceafă
rul* (nr. 9 din 24 aprilie) sînt 
de fapt o artă poetică expli
cită, cuprinzînd datoriile poe- 
tului-cetățean Esențială e. in 
această artă poetică, atitudi
nea polemică față de ponci
furi, rutină, inerție. Inerția lîn- 
cedă e repudiată ascuțit in 
numele „necesarelor datorii ale 
omului", față de sine, fată de 
timpul și oamenii săi. Poetul 
are datorii de plătit („Trebuie 
să-mi plătesc datoriile pînă la 
capăt / sînt aproape vindut 
lucrurilor care tn-au ajutat*f. 
e adică un om activ, obligat 
la acțiune cu eficiență socială 
iar gravitatea cu care-și recu
noaște acest rol e însăși con
diția poeziei militante : „Vreau 
doar jumătate din această 
viată, / să robesc la ea. să dau 
mereu; / citi poeți sînt liniștiți 
cu lumea / după moarte mor 
curînd, mult mai curînd*- 
„Semnele", urmele poetului pe 
sol sînt reflexe ale tulburării 
sale interioare, ale polemicii 
cu sine însuși, din treaptă în 
treaptă. Neliniștea și nemulțu
mirea lui se constituie intr-o 
stare activă, opusă somniei ar
borilor care „nu mai lucrează* 
ci stau „între viață și-ntre 
moarte*. „Ideologia de dra
goste a poetului* e pusă sub 
semnul aceleiași dinamici inte
rioare, al ardentei violente care 
topește zăpada idealizantă dind 
în vileag „întreaga trecere 
spre lucruri*. Gestul de tan
drețe serafică e înlocuit cu de
clarația patetică, intilnirea e 
de fapt de fiecare dată o recu
cerire, poetul îngrămădește me
reu obstacole iubirii sale pen
tru a căpăta sentimentul înalt 
al învingătorilor antici Și tot 
ca anticii poetul năzuie să spe
rie „pasărea destinului, nesă
țioasă / pe cînd stă să-și ștear
gă pliscul de picior 
parte așteptîndu-te,

mai mult din viitor". In ciuda 
impresiei de neguros creată de 
o astfel de viziune, idealul poe
tic e plin de vigoare și patos 
cetățenesc conținut tocmai de 
lupta veșnică, fără spaimă. îm
potriva limitelor biologice si 
in numele creației nepieritoare, 
durabile, mărturie a omului și 
a forței Iui. Sensul optimist al 
tuturor poemelor trebuie cău
tat sub asprimea, uneori exce
siva duritate, a versurilor scri
se de un poet cu excepțional 
simț al realului.

/ de de- 
/ dar și

În „Gazeta literară*, Nichi- 
ta Stănescu, publică un 
excelent poem intitulat

Jntrare-n muncile de primăva
ră* Asimetria trupului cu inima 
e de fapt exacta intuire a unei 
stări de mare generozitate a- 
fectivă, dar nu numai atit 
Idee a poemului — urmărită 
concentric intr-o remarcabi
lă dezvoltarea lirică — e 
că inima aparține pămintu- 
lut. țării întregi care intră in 
primăvară. Inima e săminta 
roditoare a pămintului. incit 
ea e pretutindeni în lucruri, 
privindu-ne de aceea in ele ca 
intr-o oglindă (.jnă voi privi 
în toate lucrurile / voi îmbră
țișa cu mine însumi toate lu
crurile deodată. / și ele / mă 
vor azvîrli înapoi, după ce l 
tot ce era in mine lucru I va 
ti trecut de mult în lucruri*]. 
Saltul — de proporții cosmice 
prin intensitate — in alcătui
rea naturii rodnice se sprijină 
pe conștiința unei legături an- 
teice eu „propriul tău pămînt* 
căruia ii ești sâmință. Legătura 
intimă dintre iucrun e in iden
titatea umanului pe care-1 cu
prind sau, cu alte cuvinte, ce
rul și pămintul primesc distinc
țiile lundâmentale — stele, aer, 
vegetaue eta — ca semne ale 
„aducerii aminte*. Eternul e în 
creația pe care oamenii o să- 
virșesc asupra naturii, intr-un 
gest de profundă semnificație. 
Poemul e o ilustrare neiortatâ. 
limpede, a unor teze de mare 
umanism

C. STĂNESCU

Rînduri despre Ranetti
Cînd l-am cunoscut pe George Ranetti, de la el cărui sfirțit s-au 

împlinit de curînd 37 de ani, se întorsese abia, de la lași, 
unde fusese refugiat în timpul războiului din șaisprezece, du- 

cînd — acolo — mizeria colectivă a oamenilor de treabă.
N-avea un ban, umbla — în crucea iernii — cu un pardesiu dăruit 

de meșterul Nottara — și din puținul pe care îl area și el — ii 
aiutase „cu împrumut" pe actorul Niculescu Buzău-Nenea.

Atanasie, fratele lui Ranetti, gazetar și el sub pseudonimul Pic- 
$Mo, cum de altfel îi ziceam cu toții — orbise în timpul războiului 

căzuse pe capul fratelui valid, nemaiputind să-și continue meseria.
Ocupanții nemți îi devastaseră casa din București, luîndu-i pină 

și clanțele de alamă de la uși. Și totuși, Ranetti fidea. Iți reRjUte 
verva lui inegalabilă și memoria prodigioasă. Pasionat fumător ș» bă
utor de șvarțuri, la masa lui, unde — citeodată ocupam și eu o măr- 
gioară, — l-am auzit povestind (și Ghiță Ranetti povestea mai fnt- 
mos decît scria) uneori cu evlavie și întotdeauna cu haz, intiagMări 
cu Caragiale, Delavrancea, Liciu, frații Bacalbașa, Cindnat Paveies 
cu (și atîția alții, scriitori, actori, ziariști) sau cu unu oameni poli
tici (pe aceștia din urmă ridiculizîndu-ij.

Știa bine (și o spunea des) că — opera lui — în majoritatea ei, era 
tributară momentului și faptului divers. Și dacă nu regreta prea «rit 
acest lucru în ceea ce privea proza lui, îl regreta, in schimi, enorm, 
pentru poezie.

Oricum, dacă în letopiseții literaturii române, George Rcnetti 
va fi înveșnicit nici ca mare dramaturg, nici ca mare poet, nici 
un ilustru gazetar (deși — în toate— t_______ _
înscris, totuși, ca un mare umorist.

r . i ca
s-a remorcat deosebit) ca fi

Tudor Mufatescu

sr

Expoziția Aurel Ciupe: „ARMONIE

La redacție a sosit o scrisoa
re... Elevul Stoie Mthai din cla
sa a IX-a C a Școlii medii din 
comuna Melinești — regiunea 
Oltenia a simțit nevoia să des- 
tăinuie cuiva nemulțumirea sa în 
legătură cu viața colectivului 
clasei din care face parte. Voia 
un sfat, un ajutor, nu era sigur 
că are sau nu dreptate. S-a hotă- 
rit să scrie redacției:

„Bilanțul încheiat In sfirșiiul 
trimestrului II este îngrijorător. 
d,n cei 38 de elevi din clasa 
noastră, 9 au rămas corijenți la 
una sau mai multe materii, iar 
alții nu au reușit să obțină decît 
medii de 5 și 6—

Care sint cauzele acestei si
tuații ? In primul rind. este vor
ba de o atmosferă de delăsare, 
care domnește in dusa noastră : 
dezinteresul țață de învățătură 
se manifestă la cei mai mulți 
dintre deci. Iar comitetd U.TAl. 
d datei a pierdut din vedere o- 
biectscsd principal: dezvoltarea 
răspunderi» decilor față de is- 
că/ăturd. In schimb, s-a acordat 
o importanți mare formării gru
pelor de intrerulcrare- t'eâ ded 
au refuzat ea i'iff ecu enrtor, 
dții insă, r-au bucurat ei 
cor psaeu copia temele de la eo-

Za țedrittala de comitet 
»-eu trasat ți alte sortim: co- 
loborurea ca periafa aieaia*, ur
mărirea freccențai. prvgăilaaa 
anei adunări zenemia U-TJd. as 
tema Abacs — pstmi ~,s a *ac- 
cesului in orice ptufeaume*, la 
care si fie atestări aa madur, ws 
uuiner egțtmcs p aa osgxaer 

urmărit indepimiam acmtos sea- 
cmi. De asemenea, maodati — 
ia codrul j: Ț - l .Thl.
dm dam naesri — aa s-a dis
cutat atHrdmea uecarmpsatză- 
toare față de ianășacara a smor 
deci, pentru a se deuccperi cau
zala atăfadaaa far p a se hsa 
minai de iadrtpaert-

Qcotl nrrîaii—n pnmud *aâ 
a hat sâ saerptaa la sccmM. sâ

seumatarui risufaritar. sâ seosoa

r"

POȘTA REDACȚIE!
brAtianu nicoleta —

str. Buzăului nr. 47, Urziceni
Examenul de absolvire 

școlii generale de 8 ani se 
susține de către elevii care 
au urmat și promovat ultima 
clasă, a VIII-a, și constă din 
verificarea cunoștințelor în
sușite de elevi din materia 
claselor V—VIII la următoa
rele obiecte : Limba română 
— lectură literară și gramati
că (scris și oral). Matematică 
(oral). Istoria României (oral), 
Geografia R.P.R. (oral). Agri
cultura (oral la școlile de la 
sate). Elevii școlilor și secții
lor cu predarea în limbile 
minorităților naționale dau 
examen scris și oral și la lim
ba maternă.

a

raionul

comer- 
regio-

IONEL PROTOPOPESCU — 
comuna Bolintin Vale, 
Titu

Serviciul exploatare 
cială al întreprinderii
nale transporturi auto Bucu
rești ne-a comunicat că cir
culația autobuzelor pe traseul 
București — Bolintin Deal — 
Potlogi — Titu — Gura Șutii

ele-

ce se întîmplă în alte clase, da
că atitudinea relatată este o ex
cepție în școala respectivă. Și 
am aflat cele ce urmează.

★
Am văzut din scrisoarea

vului Stoie Mihai, cu ce rezul
tate la învățătură au încheiat e- 
levii clasei a IX-a C trimestrul 
II. Ne așteptam însă, ca acum, 
la jumătatea trimestrului III (ul
timul si cel mai important 
acest an școlar) să 
clasa a IX-a C se 
deosebite pentru a 
impas. Ne așteptam

din 
aflăm că îr, 
fac eforturi 

se ieși din 
să aflăm că

O

a fost întreruptă o perioadă 
datorită drumului impractica
bil. între timp s-au luat mă
suri de reparare 
și circulația 
acest traseu

a drumului 
autobuzelor pe 

a fost restabilită

T.IONESCU 
str. Anghelești 
de Argeș

într-adevăr, în Editura Ti
neretului a apărut o nouă edi
ție revăzută de G. Călinescu 
despre viața și opera marelui 
nostru povestitor Ion Crean
gă. De asemenea, veți găsi în 
librării, în colecția „Oameni 
de seamă“, sub semnătura lui 
Ion Roman, cartea „Caragia- 
le“. în care autorul prezintă 
pe marele dramaturg.

MARIANA — 
nr. 2, Curtea

RĂCEANU nicolae — 
Lunca Bîrzavei, Bloc 20, ap. 
2, Reșița

Vopsitorii nu beneficiază de 
recompensă de vechime. în 
lista funcțiunilor anexă, la 
regulamentul privind acorda
rea recompensei de vechime, 
sînt prevăzuți tehnicienii din 
serviciile tehnice sau tehnico- 
economice (tehnic, producție, 
planificare, investiții etc.).

AMĂRĂZEANU TEOFILIA 
— str. M. Kogălniceanu nr. 
3, Hațeg

La cursurile învățămîntu- 
lui seral sînt admiși tineri 
muncitori calificați în indus
trie, transporturi, construc
ții, silvicultură, întreprin
deri agricole de stat etc. La 
înscriere, elevii trebuie să 
prezinte o dovadă eliberată 
de întreprindere, din care să 
reiasă că lucrează în produc
ție în condițiile arătate mai 
sus.

în cazul dumneavoastră, vă 
sfătuim să luați legătura cu 
secția curs seral de la școala 
medie din localitate.

corijență sau repetenție, poți să 
nu te mai „omori" cu învățătu
ra, poți să iei 4, 5, 6. Iar notele 
acestea consemnează goluri în 
cunoștințe. Sînt elevi buni care 
s-au asigurat de medii de trecere, 
dar nu și de cunoștințe trainice 
pentru o viață. Vor trece în clasa 
a X-a cu capitole întregi neînsu
șite. Pe ce temelie vor clădi mai 
departe edificiul culturii genera
le ? Toate acestea sînt semne 
de întrebare care se cereau puse 
mai demult, de către comitetul 
U.T.M. Și se cerea dusă o inten
să acțiune educativă pentru a

rocire dacă slăbește și el ritmul 
învățăturii. Și colegii au făcut la 
fel. De ce ar fi el o excepție ? 
— și-a spus. Și iată că nu mai 
este o „excepție". Dar, această 
situație nouă, secretarul comite
tului U.T.M. n-o cunoștea (Și ar 
fi putut fi aflată simplu, răsfo
ind catalogul clasei 1). Și nu cu
noștea nici celelalte cazuri de 
delăsare din clasa respectivă.

Ce
tarea 
clasa 
cerea 
clasa

se cerea făcut pentru evi- 
situației în care se află 
a IX-a C ? în fond, nu se 
nimic extraordinar. Alături, 
a IX-a A, rezultatele aees-

scrisoare

legeau greșit noțiunea de cole
gialitate. Comitetul U.T.M. al 
clasei se sfătuiește întotdeauna 
cu tovarășa profesoară Gheor- 
ghița Popescu (diriginta clasei), 
în vederea acțiunilor ce urm^| ă 
a fi organizate ; de cele mai 
multe ori, se cere și sprijinul pă
rinților. Rezultatul ? La sfîrșitul 
trimestrului II, în această clasă 
a fost un singur corijent. Acum, 
în trimestrul III, lupta se duce 
pentru calitate : se obțin nu
mai note între 7 și 10. Poate că 
un schimb de experiență între 
elevii celor două clase a IX-a ar 
fi folositor. Organizarea unei a- 
Semenea acțiuni de către comite
tul U.T.M. al școlii ar fi, într- 
adevăr, un ajutor concret acor
dat utemiștiior din clasa a 
IX-a C.

așteaptă răspuns
membrii comitetului U.T.M. al 
clasei, cu sprijinul elevilor frun
tași, au analizat cu atenție cau
zele care au determinat rezulta
tele slabe din trimestrul II și au 
hiat măsurile cele mai eficiente. 
Ne așteptam sâ aflăm că ute- 
miștii din clasa a IX-a C sînt 
îndrumați — în organizarea unor 
acțiuni menite să dezvolte răs
punderea elevilor față de învăță
tură — de către membrii comite- 
tuhri U.T.M. din școală. Dar...

Rindurile celor care obțin note 
de 3 și 4 au început să se în
groașă — recrutindu-se și ele
mente dintre elevii pină acum 
considerați buni.

Na e vorba de o mentalitate 
oare ? Și ciad spunem asta ni se 
pare că atinașna rana cu bistu- 
rîaL Da. e sxrba de o concept®, 
de acea teorie mbvedâ că. dm 
-rmsot ee te-as aagarit de o 
aaethe bmi. care te ferește de

statornici în clasă o atmosferă 
propice unei munci serioase, 
harnice, continue. Se cerea. Dar 
nu s-a făcut nimic. Lucrurile se 
cunosc cu aproximație. Edifica
toare în acest sens este convor
birea noastră cu tovarășul Flo- 
rea Pîrvu, secretarul comitetului 
U.T.M. din școală. La întreba
rea : „Stoie Mihai, (semnatarul 
scrisorii redată mai sus) face par
te dintre elevii buni ai clasei ?“ 
— a răspuns :

— Da ! Sigur că da !...
Răspunsul corect însă ar fi 

fost acesta : Stoie Mihai a făcut 
parte dintre elevii buni ai cla
sei. A obținut în trimestrul II 
medii peste 7. Iată nsă acum, 
in trimestrul III. are note de 4, 
5. 6. chiar și 3. Stoie Mihai, ace
lași care ne-a scris, profund mîh- 
™*. ei în clasa hri trebu
rile merg prost, a ajuns la 
concluzia că nu-i nxi o neno-

An kd de dansuri al Casei de cultură a student! București in timpul unei repetiții.
Foto: AGERPRES

Opinii la dezbaterea „DIN NOI DESPRE CiNEEClL PENERE EINEREE r

zimea sentimentelor, sincerita
tea expresiei, frumusețea me
lodică. originalitatea realizării 
muzicale, prin lipsa, deci, a ori
căror banalități și facilități în 
construcția muzicală.

Sarcina noastră, a compozi
torilor, este să înțelegem ce
rințele, spiritul fiecărei 
generații de tineri, căreia 
dăruim cîntecul cerut

Există un mare număr 
lucrări care consemnează 
care, odată cu apariția 
momente din viața nouă a

„Hei. rup".porului nostru.

de 
Ce
lor, 
po-

chiar un început de atitu
dine conformistă față de cin- 
tecul de mase, ixvorîtă din pro
ducția de cîntece slabe, 'teins- 
pirate, șablonarde, lipsite de 
orice umbră de originalitate.

Trebuie sâ spunem, in ace
lași timp, că rmii dintre noi 
compozitorii, nu depunem în
totdeauna, (fie din comoditate 
iar în unele cazuri din lipsă de 
măiestrie) un efort creator 
susținut, nu privim în toate 
împrejurările cu aceeași pro
bitate misiunea noastră artis
tică.

Un imperativ - receptivitate

„Sub al păcii„Răsună valea".
stindard" — iată doar trei e- 
xemple din cîntecele care au 
fost ani în șir pe buzele tine
relor generații. Animate de 
patos revoluționar, realiza
te cu măiestrie artistică, aceste 
cîntece au fost îndrăgite și în
sușite de sute de mii de oa
meni ai muncii.

Deși ne mîndrim cu astfel de 
frumoase realizări, nu putem 
să nu arătăm că în ultima vre
me, creația de cîntece de mase 
lasă foarte mult de dorit, atit 
sub aspect cantitativ cît și ca
litativ.

Activitatea formațiilor 
tistice se resimte din plin 
de pe urma acestei rela
tive scăderi, manifestîndu-se 
— după impresia mea —

ar-

teia, slujesc ca argument. Colec
tivul de elevi de aici a hotărît 
să obțină numai note bune și 
foarte bune în trimestrul III. Or
ganizația U.T.M. a luat această 
hotărîre drept angajament so
lemn al clasei, și urmărește ca 
el să fie respectat. întreaga cla
să acționează ca atare. Săptămî- 
nal, elevii se întîlnesc pentru o 
scurtă discuție de bilanț, prilej 
de a analiza, gospodărește, cu 
exigența necesară, munca fiecă
rui elev. Cînd se simte nevoia, 
intervenția colectivului este 
promptă : cu un sfat, un îndemn, 
o critică aspră, un ajutor con
cret. Depinde de situație. Totul 
a pornit aici de la adunarea ge
nerală U.T.M. — pregătită din 
vreme — cu tema : „Adevăratul 
sens al colegialității". Organiza
rea acestei adunări a fost de
terminată de faptul că în clasă 
mai erau cîțiva elevi care înțe

I

★
situația din clasa a 
determinat să su- 

al

Nu numai 
IX-a C ne-a 
gerăm comitetului U.T.M. 
școlii o investigație largă în fie
care clasă pentru cunoașterea 
vieții colectivelor, a experiențe
lor bune, a rămînerilor în urmă, 
pentru a acționa susținut și, mai 
ales, diferențiat, potrivit cerințe
lor și nu unor jaloane general 
valabile, de cele mai multe ori 
formale.

Nici în clasa a X-a B situația 
nu-i deloc bună. Sînt mulți cori- 
jenți, multe note slabe. Deși cei 
dintr-a Xl-a sînt liniștiți, n-au 
nici un motiv să fie : au și ei 
corijenți, elevi cu note mediocre, 
elevi care nici acum nu și-au 
hotărît profesiunea viitoare.

Cum e firesc, semnatarul scri
sorii așteaptă un răspuns. Nu 
îl dăm noi. Ceea ce am consem
nat în articol 
decît completări 
Pentru

nu sînt, de fapt, 
la scrisoare, 

ca astfel, comitetul 
U.T.M. să aibă la îndemînă o 
situație mai completă, să-i poată 
răspunde elevului Stoia Mihai.

Așteptăm acest răspuns să-1 
publicăm ca ultim capitol la ar
ticolul de mai sus.

ADRIAN VAS1LESCU

CINEMATOGRAFE

realitățile vieții
Theodor Bratu

membru in Biroul Secției de muzică de masă 
a Uniunii Compozitorilor

Așa. de exemplu, George 
Grigoriu. compozitor de talent, 
bucurindu-se de multă popu
laritate, din dorința unei ma
xime accesibilități, după păre
rea mea, în unele piese, cade 
în simplism, cultivînd o frază 
melodică insuficient de expre
sivă, rezultată dintr-o banală 
frîngere a acordului de tonică 
și dominantă, cum se întîmplă 
în „Mărunțica* și „Serenada 
tinereții".

La polul opus, compozitorul 
Eugen Teger, urmărește în u- 
nele din piesele șale, dorind 
o construcție melodică mai

loacelor de expresie pentru a 
tine pasul cu cerințele, cu as
pirațiile. eu conceptul estetic 
muzical al tinerei generații.

Din acest punct de vedere 
cred că o serie de colegi bine 
cunoscuți in domeniul cintecu- 
lui de mase ca Gh. Bazavan, 
M. Neagu, V. Timiș și alții tre
buie să se oprească mai atenți 
asupra problemelor mijloacelor 
lor de expresie, să depășească, 
în procesul creator stadiul unor 
prejudecăți în care accesibili
tatea (neștiințific înțeleasă) 
este considerată singurul prin
cipiu călăuzitor.

unei specializări înguste, mai 
bine zis a unei optice inguste 
a unor compozitori ale căror 
preocupări se înscriu cu ex
clusivitate în limitele unui a- 
numit compartiment de crea
ție, ‘ 
tot ce se petrece în 
sectoare.

Există, desigur, o 
treagă de probleme 
pot aduce într-o discuție des
pre muzica pentru tineret. Am 
certitudinea că dezbaterile i- 
naugurate de „Scînteia tinere
tului" prin opiniile maeștrilor 
Ion Dumitrescu și Alfred Men
delsohn vor lămuri profund 
problemele creației muzicale 
pentru tineret.

Aș vrea, în sfîrșit, să mă o- 
presc asupra unui singur as-

ignorind cu desăvîrșire 
celelalte

serie în-
care se

pect al acestei probleme, după 
părerea mea eser.țial pentru 
eficiența oricăror dezbateri de 
acest gen: necesitatea unor 
legături permanente, profunde 
intre compozitori cu masele de 
tineret. în urmă cu ani. Uni
unea Compozitorilor avusese o 
serie întreagă de meritorii i- 
nițiative pe linia legării com
pozitorilor de viață. In ulti
mul timp, mai bine zis în ul
timii ani, s-a făcut foarte pu
țin în această direcție. Vizite
le în fabrici, pe șantiere, în 
cooperativele agricole de pro
ducție — și ele insuficiente 
pentru o legătură de profun
zime cu masele tinerilor — au 
încetat aproape cu desăvîrșire.

Nu au existat nici alte ini
țiative pentru stabilirea 
legături multilaterale cu 
sele tinerilor.

Uniunea ar trebui să 
bilească un plan concret 
legătură a compozitorilor 
masele tineretului. Se impune, 
cu alte cuvinte, ca activitatea 
Uniunii Compozitorilor de cu
noașterea directă a vieții și 
realizărilor oamenilor muncii, 
a frumuseților patriei să fie 
mai dinamică, mai plină de 
inițiativă, mai bine planifi
cată.

Organizațiile de tineret tre
buie să aibă mai multă iniția
tivă în stabilirea unei legături 
permanente cu compozitorii și 
poeții.

în același timp, așteptăm din 
partea tinerilor mai multă re
ceptivitate, pentru însușirea 
cîntecelor într-adevăr valoroa
se. înțelegînd că fenomenul 
artistic, muzical impune o ati
tudine activă, un anumit efort 
perceptiv din partea „consu
matorului".

nec

unor 
ma-

sta- 
de 
cu

*) Vezi „Scînteia tineretului" nr. 
4958,

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — 
cinemascop (ambele serii) — ȘO- 
PÎRLE rulează la Patria (orele 9; 
12; 15; 18; 21); București 
9.30;
CASA 
blica 
18,45;
11; 13,30; 
CHETELE
COLEZE — cinemascop — NOI Șl 
SOARELE rulează la Luceafărul 
(orele 10. 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Feroviar (orele 10; 12; 14; 16,15; 
18.30. 20.45). ȚĂRMUL OSPITA
LIER — cinemascop rulează la Au
rora (orele 10, 12| 14; 16t 18.15; 
20,30). CRONICA UNUI BUFON — 
cinemascop rulează
(orele 9,45: 
18.45;
JOE
Modern (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18.45; 21). SENTINȚA — ALBI
NELE ȘI OAMENII rulează la
Victoria (orele 10; 12-, 14; 16; 
18.15; 20,30). GAUDEAMUS IG1- 
TUR rulează la Central (orele
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 20,30; 
la orele 18,30 rulează FURTUNA). 
GLUMĂ NOUĂ CU FIER VECI-IT 
rulează 
1430; . . ...........
GHEPARDUL — cinemascop (ambe
le serii) rulează la Lumina (orele 
10; 13,15; 16,45; 20,15). LEGEA 
ȘI FORȚA. CUM AM CRESCUT 
SĂNĂTOS rulează la Union (orele 
14,15; 16.30; 18,45; 21). PROGRAM 
PEN 1RU COPII — dimineața. 
UCIGAȘII DE FEMEI — după- 
amiază rulează la Doina (orele 
11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30),
Floreasca (orele 16,30; 18,30; 20,30). 
MOFTURI 1900 — ULTIMUL ROL 
rulează la Cotroceni (orele 16; 
18,15; 20,30), Cultural (orele 15,30; 
18; 20,30). ANIMALELE —
DELTA, RAIUL ALBINELOR — 
rulează la înfrățirea între popoare 
(orele 10,30; 15,45; 18; 20,15).
Volga (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30;

(orele
12,30 16,30; 19,30).

RICORD1 rulează la Repu- 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 

21,15); Capitol (orele 8,30;
i; 16; 18,45; 21,15). RA- 

NU TREBUIE SĂ DE-

21; la orele 18,45 rulează CERUL 
N-ARE GRATII). DOI BĂIEȚI CA 
PÎINEA CALDĂ — CELULELE 
AMEȚITE rulează la Excelsior (o- 
rele 10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30). LOGODNICELE VĂDUVE 
— GURA LUMII rulează la Dacia 
(orele 9,30; 11,15; 13; 15; 17; 19; 
21). CELULE AMEȚITE 
la Giulești 
17,30; 20).
DUVE rulează la Tomis (orele 10; 
12; 14; 16,30; 20,30; la orele 18,30

rulează
(orele 10; 12,30; 15;
LOGODNICELE VĂ-

12;
21). (Pînă 

LIMONADA

la Festival 
14,15; 16,30;
la 6 mai), 
rulează la

la Flacăra (orele 10; 
16,30-, 18,30; 20,30).

PARISUL VESEL - rulează la Cul
tural (orele 16; 18.15, 20,30), Dru
mul Sării (orele 16; 18,15;
20.30) . CU BICICLETA SPRE
LUNĂ - PETRICĂ SI ÎNCĂ CI
NEVA rulează la Bucegi (orele 
10; 12,15; 16, 18; 20.30). VIEȚI 
USCATE rulează la Buzești (orele 
15.30, 17,45; 20,15) VREMEA PA
GINILOR - PALMIRA 
la Unirea (orele 16, 
SOȚII ‘ 
lează
20.30) ,
20.30) .
rnascop rulează 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Fla
mura (orele ............................  "
20,30). DJURA 
lează la Munca (orele 14; 
18,30; 20,45).
cinemascop rulează la Popular (o- 
rele 16; 18,15; 20,30). REGINA CÎN
TECELOR — rulează la Arta (orele 
11; 16; 18,15; 20,30). CEI TREI 
MUȘCHETARI — cinemascop (am
bele serii) — rulează la Moșilor 
(orele 16; 19,45).

rulează 
18,15; 20,30). 

IN ORAȘ - CALATIS ru
la Vitan (orele 16; 18,15; 
Colentina (orele 16; 18,15; 
SCARAMOUCHE — cine- 

la Miorița (lirele

10; 12; 16; 18,15;
— cinemascop ru- 

..... 16,15; 
SPĂRGĂTORUL —

TELEVIZIUNE
VINERI 7 MAI 1965

18,30 — Universitatea tehnică la 
televiziune: Linie automată în con
strucția de mașini, de inginer Radu 
Manoliu, de la Institutul de cerce
tări tehnologice pentru procese teh
nologice specifice industriei con
strucțiilor de mașini: 19,00 — Jur-

SlMBĂTĂ 8 MAI 1965

Recital de versuri; 21,15 — Muzică 
pentru toți. Cîntă o formație in. 
strumentală condusă de Ludovic 
Uiți; 21,45 — Șah; 22,00 — Emi
siune de artă plastică — Muzeul 
Louvru (III) de Dan Grigorescu; 
22,15 — 30 de minute cu Costache 
Antoniu, artist al poporului; 22,45 
— filmul „fraga de sîmbăță seara 
pînă duminică dimineața"; 23,10 — 
Filmul muzical „Cîntă Trio Enzo"; 
în încheiere: buletin de știri, bu. 
letin meteorologic.

naiul televiziunii 
tineretul școlar: 
ca ? 1“ Prezintă 
sohn, maestru

19,20 — Pentru 
„Vă place muzi- 

Alfred Mend.el- 
emerit al artei. 

Exemplificările susținute de orche
stra de studio a radioteleviziunii. 
Dirijor Ludovic Baci; 20,00 — Săp- 
tămîna; 21,00 — De ziua victoriei.

,00 — Jurnalul televiziunii;
19,20 — Pentru copii; Aventurile 
lui Tom Sawyer (IV): Tom dispa
re; 19,55 — „Locuri și clipe de 
neuitat"; 20,15 — Teatru în stu
dio; „Perla și Stridia" de W. Sa
royan; 21,45 — Cîntă orchestra 
Casei de discuri Electrecord con
dusă de Alexandru Imre-. în înche
iere: Buletin de știri. Sport. Bu
letin meteorologic.



Primirea de către tovarășul Chivu Stoica
a ministrului agriculturii și silviculturii al Austriei
Președintele Consiliului de 

Stat al R. P. Române, Chivu 
Stoica, a primit joi pe minis
trul agriculturii și silviculturii 
al Austriei, ing. dr. Karl 
Schleinzer, care se află în vi
zită în țara noastră.

Au luat parte Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului 
de Stat, și Mihai Dalea, pre- 
ședintele Consiliului Superior 
al Agriculturii.

A asistat dr. Johann Manz, 
ambasadorul Austriei în R. P. 
Română,

In timpul întrevederii, care 
a decurs într-o atmosferă 
cordială, a avut loc un schimb 
de păreri asupra 
de interes comun 
agriculturii și 
precum și asupra posibilități
lor de dezvoltare a colaborării 
între cele două țări.

(Agerpres)

problemelor 
în domeniul 
silviculturii,

Alexandru Moghioroș, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, a primit joi pe ing. 
dr. Karl Schleinzer, ministrul 
agriculturii și silviculturii al 
Austriei, care a fost însoțit de 
colaboratorii săi.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă 
cordială, au luat parte Mihai 
Dalea, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, Mihai 
Suder, ministrul economiei fo
restiere, Bucur Șchiopu, prim- 
vieepreședinte al Consiliului 
Superior al Agricutlurii.

A fost de față dr. Johann

Manz, ambasadorul Austriei 
la București.

★
Gogu Rădulescu, vicepre

ședinte al Consiliului de Mi
niștri, a primit joi în audiență 
pe ing. Rudolf Sallinger, pre
ședintele Camerei federale 
pentru comerț și industrie a 
Austriei, și dr. Mayer Gunthof, 
președintele Uniunii industria
șilor austrieci. Oaspeții au fost 
însoțiți de Gerhard Loschnigg, 
atașat comercial al Ambasadei 
Austriei la București.

A luat parte ministrul co
merțului exterior al R. P. Ro- 
mîne, Mihail Petri.

(Agerpres)

Cupa uriașă a excavatorului 
dislocă incă un strat de steril, 
pentru a ajunge 
In acest tel, 
nou front de 
Exploatarea

la cărbune, 
se pregătește un 
lucru „Ia zi' la 
minieră Rovinari INFORMAȚII

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări

a eliberării Cehoslovaciei

Adunarea festivă din

SPORT.SPORT Lucrările unor comisii 
permanente ale 

Marii Adunări Naționale

per-

„Cursa
Cea de-a 18-a 

ediție a tradițio
nalei 
cicliste 
Păcii" 1 
Praga 
via, < 
mare 
de 
lume, 
cu diputarea pri-

competiții 
„Cursa 

Berlin — 
— Varșo- 
cea mai 

întrecere 
amatori din 

va începe
sîmbătă, o dată
mei etape : circuitul orașului Ber
lin (110 km). Aproape 100 de ru
tieri de valoare, reprezentînd 19 
țări, sînt angajați în pasionanta 
întrecere, care măsoară 2 304 ki
lometri, împărțiți în 15 etape. 
Competiția se va încheia la 23 
mai la Varșovia. Pentru prima oa
ră în istoria cursei se vor desfă
șura într-o singură zi, două eta
pe. Acest lucru se va petrece la 
19 mai, cînd participant» vor avea 
de parcurs etapele Tatranska Lom- 
nica — Bielsko Biala (178 km) și 
Bielsko Biala — Krakowia (88 km). 
Etapa a 2-a, Wusterhausen — 
Cottbus, se va desfășura 100 km 
contracronometrului pe echipe, 
iar etapa a 6-a, Hlumec — Par
dubice, se va disputa tot contra
cronometrului, însă individual, și 
va măsura 54 km.

La actuala ediție echipa țării noa
stre are următoarea componență : 
C. Dumitrescu, G. Moiceanu, I. 
Ardeleanu, I. Stoica, W. Ziegler 
și L. Zanoni.

Zilele trecute, a 
fost inaugurat în Ca
pitală noul sezon ci- 
cloturistic. în organi
zarea comisiei orășe
nești de cicloturism 
s-a desfășurat o re
ușită excursie la Mo- 
goșoaia. Numeroși 
iubitori ai drumeției 
pe biciclete au fost 
prezenți în Piața U- 
niversității, de unde 
s-a dat... „startul" 
spre pădurea din a- 
propierea Capitalei.

Majoritatea parti- 
cipanților, tineri e- 
levi, muncitori sau 
studenți. O primă 
cunoștință : Vasile
Simion, elev la Școa
la profesională a U- 
zinei 
Intr-o 
ție, ne-a 
că nu se 
la prima excursie cu 
bicideta. 
cut, împreună cu alți 
colegi, a străbătut 
Valea Prahovei și a 
călătorit chiar ceva 
mai departe, 
monumentele 
ce ale Moldovei.

Cei mai mulți par-

ticipanți 
excursie 
că au fost 
Școlii de 8 ani 
81. Victor 
unul dintre 
ne spunea

„Autobuzul” 
scurtă discu- 

mărtarisit 
află acum

Anul tre-

spre 
istori-

la această 
cicloturisti- 

elevii
nr.

Ionescu, 
aceștia, 
că la 

școala lor cicloturis
mul este o activitate 
sportivă îndrăgită și 
că în vara acestui 
an vor organiza nu
meroase asemenea ex
cursii.

Cicloturismul ofe
ră atît tinerilor dt 
și vârstnicilor satis
facții deosebite. Iată 
de ce numărul celor 
ce practică ciclotu
rismul este mereu 
mai mare. în anul a- 
cesta sînt prevăzute 
excursii pentru a- 
proape fiecare sfîrșit 
de săptămină. Pădu
rile din jurul Capita
lei și chiar obiective
le turistice mai în
depărtate. vor con
stitui puncte de 
tracție pentru mii de 
ciclotariști. Aceasta, 
cu atît mai mult cu 
cît în lunile de vară 
vor fi organizate ser- 

cîmpenești

a-

In ziua de 6 mai. Comisia 
administrativă și Comisia ju
ridică ale Marii Adunări Na
ționale au examinat și avizat 
in ședință comună unele pro
iecte de decrete ce le-au fost 
trimise in acest scop de pre
ședintele Consiliului de Stal

fe- 
in- 

Ru- 
joi

ing. 
oferit 
Casei Cen- 
recepție cu 
industriale

numeroase con
cursuri de orientare 
turistică. Asemenea 
acțiuni nu se bucură 
încă din partea unor 
asociații sau cluburi 
Irucureștere de aten
ția cuvenită. Unii ac
tiviști 
deră

sportivi consî- 
cicloturismul 

„frate vitreg” al ci
clismului și turismu
lui și din acest mo
tiv, sute de posesori 
de biciclete pornesc 
neorganizat în ex
cursii. nu aleg trasee
le cele mai potrivite, 
aglomerează șoselele 
și nu se pot bucura 
pe deplin de practi
carea 
lui. Iată de ce, se 
vine mai multă 
tenție drumeției 
biciclete...

Cicloturismul, 
ceasta activitate spor
tivă recreativă, plă
cută. și instructivă 
merită să preocupe 
mai mult atît organe
le sportive, cît și or
ganizațiile U.T.M. !

cidotansmu- 
cu- 

a- 
pe

a-

(Agerpres) CONSTANTIN

Școala medie 
cercului

Va amintiți f De curind am scris despre certul de mașini de calcul
„Unirea" din Brașov. Iată-i in fotografie pe cițiva pasionați membri ai

Cu aceleași agregate - 

produse mai multe,
URMĂRI DIN

■ie
Ambasadorul Austriei în 

R. P. Română. dr. Johann 
Manz, a oferit joi o masă cu 
prilejul vizitei in țara noastră 
a ing. dr. Karl Schleinzer.

Au participat Mihai Dalea, 
președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii. Mihai 
Suder, ministrul economiei fo
restiere. Nicolae Giosan și 
Bucur Șchiopu. prim-vicepre- 
ședinți ai Consiliului Superior 
al Agriculturii Pompiliu Ma- 

ministruluicovei, adjunct al

•
Joi seara s-a înapoiat in Ca

pitală. venind din Republica 
Arabă Unită, ministrul aface
rilor externe al R. P. Româ
ne. Corneliu Mănescu, care a 
făcut o vizită de bunăvoință 
la invitația ministrului aface
rilor externe. Mahmud Riad.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa. au fost prezenți Grigore 
Geamăna, secretarul Consiliu
lui de Stat, miniștri. precum 
și șefii unor misiuni diploma
tice acreditați la București.

(Agerpres)

20 de ani de la

în sala Teatrului C.C.S. din 
Capitală a avut loc joi o adu
nare festivă organizată cu pri
lejul celei de-a 20-a aniver
sări a eliberării Cehoslovaciei.

Au participat tovarășii Ște
fan Voitec, Petre* Blajovici, 
membri ai C.C. al P.M.R.. ai 
guvernului reprezentanți ai 
conducerii unor instituții cen
trale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, 
ziariști români și străini.

Au fost prezenți șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Română și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Vasile Drăgoiescu, 
secretar al Comitetului execu
tiv al Sfatului popular al Ca
pitalei

Luind cuvântul, ministrul în- 
vățămîntuluL Ștefan Bălan, a 
subliniat că eliberarea Ceho
slovaciei de sub jugul fascist 
a constituit un moment de 
mare însemnătate în istoria 
Cehoslovaciei. Umăr la umăr 
cu armata sovietică poporul 
cehoslovac, sub conducerea 
Partidului Comunist din Ce
hoslovacia. și-a adus contribu
ția la slăbirea și zdrobirea ma
șinii de război hitleriste. Îm
preună cu armata sovietică și 
patrioții cehoslovaci — pentru 
libertatea poporului frate ce
hoslovac — s-au jertfit mii de 
ostași și ofițeri ai armatei 
mâne.

Vorbitorul a subliniat 
continuare că in cei 20 de
care au trecut de la eliberare, 
prin munca, talentul și hăr
nicia poporului s-au produs 
transformări radicale in viața 
economică și social-politicâ a 
Cehoslovaciei Poporul român 
se bucură de 
nilor muncii 
slovacă.

între R. P.
Cehoslovacă.
munității 
socialiste,
strînse relații

ro-

în 
ani

colaborare și întrajutorare to
vărășească. Popoarele noastre 
sînt pe deplin conștiente că 
fiecare dintre succesele pe 
care le dobîndesc în construc
ția .societății socialiste consti
tuie aportul lor cel mai de 
preț la consolidarea și dezvol
tarea sistemului mondial șoT 
cialist, factor principal al pro
gresului și păcii în lume.

O neliniște îndreptățită tre
zește în opinia publică mon
dială ' ~ ‘
Unite 
nam 
cană, 
cercurilor agresive imperialis
te ' de a atenta la pacea și 
securitatea popoarelor sînt ne
cesare eforturi sporite pentru 
întărirea unității și coeziunii 
forțelor progresului și păcii. 
Partidul nostru, profund devo
tat principiilor internaționa
lismului proletar, militează 
consecvent și cu perseverență 
pentru unitatea și coeziunea 
țărilor sistemului mondial so
cialist și a mișcării comuniste 
mondiale.

In continuare, a luat cuvîn- 
tul ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București, Jaroslav 
Sykora.

După ce a transmis poporu
lui român frate cele mai cor
diale salutări din partea 
menilor muncii din patria 
vorbitorul a spus : Pentru 
porul cehoslovac * ziua 
9 Mai 1945, ziua eliberării ora
șului Praga, ziua înfrîngerii 
totale a fascismului german, â 
devenit o sărbătoare naționa-

intervenția Statelor 
ale Americii în-, Viet- 

și Republica Domini- 
Față de încercările

oa-
sa, 
po-
de

lă. Cînd privim azi în trecut 
ne amintim cu dragoste și cu 
stimă de toți cei care au parti
cipat cu noi la lupta împotri
va fascismului și la croirea 
căii spre O viață nouă. în is
toria și în inimile poporului 
cehoslovac va rămîne înscris 
în veci rolul eliberator al ar
matei sovietice care în cel 
de-al doilea război mondial a 
dus sarcina hotărîtoare a lup
tei în coaliția antihitleristă. 
Alături de ea au participat la 
luptele duse pe teritoriul nos
tru și unități ale armatei ro
mânești. Sîngele vărsat în 
comun a pecetluit și a sfințit 
prietenia și frăția noastră. Vor
bitorul a trecut apoi în re
vistă succesele obținute de po
porul cehoslovac în cei.2Q.de 
ani de construire a socialismu
lui, subliniind că în cadrul 
unei strînse colaborări cu ță
rile socialiste, care se dezvoltă 
pe baza marxism-leninismului 
și pe principiile internaționa
lismului proletar, un loc im
portant îl ocupă colaborarea 
româno-cehoslovacă.

Ambasadorul R. S. Ceho
slovace a subliniat în încheiere 
că poporul său se bucură sin
cer de succesele obținute de 
poporul român frate sub con
ducerea Partidului Muncito
resc Român.

Cuvîntările au fost subli
niate de aplauze.

După adunare a fost pre
zentat un program artistic.

(Agerpres)

succesele oame- 
din R S. Ceho- Spectacol de gală
Română și R. S. 
membre ale co- 

frățești a statelor 
s-au statornicit 

de prietenie.

victoria asupra

Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub jugul fascist, 
Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă a organizat, 
joi seara, la cinematograful

spectacol de 
„Cronica unui

„Republica" un 
gală cu filmul 
bufon" — producție a studiou
rilor cehoslovace.

Germaniei naziste

Eliberarea Viglasului

(Agerpres)

februarie șin luna
începutul lunii mar
tie 1945, ostașii 
Diviziei 21 infanterie 
au luat parte, alături 
de alte mari unități 
române și sovietice, 

la acțiunile ce s-au desfășurat 
pentru eliberarea orașului Zvolen.

Din această perioadă, îmi stă
ruie în minte cîteva episoade din 
luptele duse pentru eliberarea lo
calității Viglas și a castelului cu 
același nume — care constituiau 
o poziție-cheie pe drumul de ac
ces către Zvolen.

In scopul opririi înaintării tru
pelor române către sat și castel, 
trupele germane plantaseră peste 
tot câmpuri de mine. In afară de 
aceasta, natura terenului, pădurile 
precum și zidurile groase din 
care era construit castelul pe 
o înălțime dominantă, constituiau 
pentru hitleriști o fortăreață pu
ternică și un obstacol serios în ca
lea trupelor noastre.

Comandantul diviziei a hotărî t 
să atace cu toate forțele cele două 
obiective și să cucerească mai 
întîi satul Viglas și apoi castelul. 
La 17 februarie 1945, orele 9,00, 
cele trei regimente din compune
rea diviziei : Regimentele 24. 11 
și 35 infanterie au reînceput a- 
tacul.

Către ora 12,00 Regimentul 24 
infanterie a reușit să se apropie, 
cu un batalion, de liziera pădurii 
Roky, situată la vest de satul Vi
glas, unde a fost oprit de focul 
puternic al inamicului, executat 
din direcția localității Ocsova. 
Regimentul 11 dorobanți a reușit, 
pînă la ora 17,00, să cu-

cerească încrucișarea de căi de 
comunicații situată Ia est de pă
durea Roky, după care, pînă în 
seara aceleiași zile, a cooperat cu 
Regimentul 35 infanterie la cură
țirea pădurii de pe pantele de est 
ale înălțimii de la sud-est de satul 
Pstrusa.

Atacurile unităților diviziei au 
continuat și-n cursul nopții de 17 
spre 18 februarie, în urma cărora. 
Batalionul 2 dfn Regimentul 'II 
dorobanți a reușit să se apropie 
pînă la aproximativ 300 metri de 
castelul Viglas. Din cauza focului 
reperat tras din castel, precum și 
datorită zăpezii mari și a gerului 
puternic, subunitățile române nu 
și-au mai putut continua înain
tarea în cursul nopții. în ziua de 
18 februarie, la orele 10,00, după 
un ciocan de foc de artilerie, di
vizia a pornit din nou la atac.

Pînă la ora 12,30, Regimentul 
•35 infanterie și Batalionul 1 din 
Regimentul 11 dorobanți au cuce
rit satul Pstrusa din imediata a- 
propiere a Viglasului, iar Regi
mentul 24 infanterie a progresat 
600—700 m„ fiind continuu bă
tut de foc de artilerie și aruncă
toare de mine din direcția Oc- 
sova. In cursul după-amiezii, Re
gimentul 35 infanterie a început 
să cucerească și înălțimea împă
durită Vel Korcin, dar înaintarea 
sa a fost stînjenită de un contra
atac inamic executat de pe liziera 
satului Viglas, cu o subunitate de 
infanterie germană sprijinită de 
tancuri.

Deși în cursul nopții s-au făcut 
încercări repetate cu Batalionul 2 
din Regimentul 24 infanterie pen
tru a se cuceri colțul de nord-est 
al satului Viglas, din cauza puter-

Colonel în

Costachi
retervă
Mîndru

nicelor rezistențe inamice, acesta 
nu a putut fi cucerit.

în ziua de 19 februarie s-a 
ordonat Regimentului 24 infante
rie să atace la nord de Viglas, 
înălțimea Kopolna.

Iii urma acestor măsuri luate de 
comandamentul Diviziei 21 infan
terie și în urma luptelor ce s-au 
dus în tot cursul zilei de 19 fe
bruarie, unitățile diviziei s-au a- 
propiat pînă la 150 metri de lizi
era de est a satului Viglas. . Ata
cul a continuat în tot cursul nop
ții. Ostașii Regimentului 24 infan
terie, reușind să pătrundă în sat, 
au început curățirea lui de ina
mic.

De un prețios ajutor în desfă
șurarea atacului ne-au fost infor
mațiile furnizate de locuitorii sa
tului, care ne-au indicat puncte
le de rezistență ale hitleriștilor.

După cucerirea primului obiec
tiv, ostașii diviziei au trecut la 
asaltarea castelului. Pentru nimi
cirea inamicului din castel trebu
iau însă mai întîi zdrobite rezis
tențele din imediata apropiere a 
acestuia. La 20 februarie, Compa
nia 6 din Regimentul 35 infante
rie a primit ordin de a ocupa o 
creastă împădurită din apropie
rea castelului. Cînd ostașii aces
tei companii au ajuns la aproxi
mativ 100 metri de obiectiv, un

cuib de foc fascist a oprit atacul 
companiei. Atunci, soldatul Ma- 
mendula Geabet, și după el și 
alți ostași, au țîșnit din adăpost 
și, prin salturi scurte și repezi, 
s-au apropiat de cuibul de armă 
automată aflat lingă castel. A- 
runcînd grenade ei au nimicit 
trei servanți de la mitralieră și 
i-au obligat pe ceilalți să se re
tragă.

Fiind lichidată această rezisten
ță, s-a luat măsura ca tunurile 
antitanc ale unităților Diviziei 21 
infanterie să fie împinse către pri
mele linii de luptă, urmind să 
sprijine acțiunea infanteriei prin 
focul lor executat asupra laturilor 
de sud și de nord ale casteltilui. 
De asemenea, s-a constituit un 
detașament de asalt în care au in
trat ostașii Grupului 21 cercetare 
și ai Companiei 21 pionieri. Ac- 
ționînd în fruntea detașamentului 
de asalt, pionierii au dat dovadă 
de mult curaj și sînge rece. Prin
tre aceștia se aflau caporalul Ma
nea loan, soldatul Lepădata Ene, 
caporalul Căpătan Badin și alții. 
Ei au înlăturat pas cu pas minele 
întâlnite în cale și, sub protecția 
focului intens ai tunurilor anti
tanc. s-aii avîntat cu curaj îna
inte, adăpostindu-se după trun
chiurile arborilor doborîți. Reu
șind să ajungă lingă zidul caste
lului, la intrarea principală, pio
nierii și cercetașii români au pă
truns în interior și au ocupat cas
telul. Drumul spre Zvolen a fost 
astfel deschis.

Atacul diviziei nu s-a oprit aici, 
el a continuat cu aceeași forță 
spre vest. în seara aceleiași zile, 
către orele 18,00, Regimentul 24 
infanterie a ajuns la liziera satului 

’Zvol-Slatina, unde a fost contra
atacat de o subunitate de infan
terie germană sprijinită de auto- 
tunuri. Contraatacul a fost respins 
și numai după o oră regimentul 
a pătruns în localitate, elib»- 
rînd-o.

Pentru succesele obținute de 
Divizia 21 infanterie în luptele de 
la Viglas, Comandamentul sovie
tic a adresat mulțumiri atît co
mandantului de divizie, cît și 
ofițerilor, subofițerilor și soldați- 
lor din această mare unitate.

La rindul său, comandantul 
Diviziei 21 infanterie, în ordinul 
de zi nr. 141 din 27 februarie 
1945, elogiind luptele victorioase 
din această zonă Sublinia : ..Ur
mașii voștri, viteji ofițeri, subofi
țeri și ostași ai Diviziei 21 infan
terie, vor fi pătrunși de mîndrie 
cînd li se va povesti despre Vi
glas”...

La Viglas, ca de-a lungul între
gului drum de luptă al armatei 
române pe frontul antihitlerist, 
trupele noastre au săvîrșit noii 
fapte de vitejie și eroism, aducîn-, 
du-și contribuția la înfrângerea 
definitivă a Germaniei fasciste și 
înscriind pagini de neuitat în, 
cartea tradițiilor glorioase ale; 
luptei poporului român pentru 
libertate.

PAQ. I
de calitate

sară aplicarea altei măsuri me
nite să ducă la creșterea capaci
tății de încărcare a compresoa- 
relor. A fost rîndid tinărului 
maistru de întreținere, Constantin 
Croitoru și al mecanicilor din 
echipa lui să arate ce știu. In 
circa 4 zile acest harnic colecția 
a pus la punct îmbunătățirea 
răcirii gazului la aspirația com- 
presoarelor. Ca urmare, tempera
tura gazului a coborît de la 
35—40 grade, la 22—35 grade ți 
prin aceasta a fost obținut un 
spor, zilnic la producția de amo
niac de circa 30—40 tone. In 
prezent, este în curs de definiti
vare aplicarea altui obiectiv im
portant inclus de curînd în pla
nul de măsuri tehnice și organi
zatorice : funcționarea instalației 
de amoniac cu două blocuri de 
separare-aer, ceea ce va duce la 
folosirea capacității maxime a a- 
gregatelor respective".

Măsurile aplicate, conjugate cu 
efortul zilnic spre mai mult și 
mai bine al întregului colectiv 
al secției din care fac parte 
peste 250 de tineri, vor duce în 
mod sigur la îndeplinirea la ter
men a angajamentului secției.

Urmărind mai departe drumul 
amoniacului, ajungem la secția 
azotat-uree. Și aici se muncește 
cu însuflețire pentru îndeplini
rea angajamentului luat în cin
stea Congresului partidului: din 
angajamentul anual, se vor pro

duce pînă la 1 iulie, 2 000 tone 
de azotat de amoniu, și 300 tone 
de uree tehnică peste plan. 
După ce au trecut patru zile 
din luna mai, pe panoul între
cerii erau consemnate primele 
produse peste plan : 82 tone azo
tat de amoniu și 16 tone uree 
tehnică. Aici discuția cu tovară
șul Aurel Bigă, secretarul orga
nizației de partid de la instala
ția de fabricare a ureei, a avut 
ca subiect calitatea:

— „De calitate sînt legate, de 
altfel, angajamentele secției noas
tre — ne spunea dînsul. 98,3 la 
sută din producția de uree teh
nică realizată pe primul trimestru 
a avut culoarea perfect albă, ma
joritatea loturilor nedepășind 
procentul de umiditate de 0,3 la 
sută. Conținutul de biuret: sub 
1 la sută la un volum de 80,7 
la sută din producția planificată. 
Acesta este, in mare parte, 
rodul unor importante măsuri 
tehnice și organizatorice aplicate.

Foarte importantă este însă și 
contribuția pe care o aduce or
ganizația U.T.M. prin mobiliza
rea și îndrumarea permanentă a 
tinerilor operatori chimiști în ce 
privește menținerea instalației în 
parametrii optimi — factor ho- 
tărîtor în îmbunătățirea indice
lui calității. Iar activitatea organi
zației U.T.M. nu a rămas fără 
rezultate. Tinerii — la noi, mai 
toți operatorii sînt sub 30 de ani 
— dar mai ales utemiștii Gheor- 
ghe Urzică de la coloana de dis
tilare și Ion Mareș de la evapo

rare, sînt tot timpul atenți la re
glarea corectă a parametrilor, asi- 
gurînd o bună dirijare a proce
sului tehnologic. Un alt aspect: 
grija manifestată de muncitorii cu 
mai multă experiență față de 
proaspeții absolvenți ai școlilor 
profesionale, repartizați la noi. 
Astfel, operatorul Constantin Ma
tei a fost ajutat de operatorul 
Ion Ignat, compresoristul Gheor- 
ghe Munteanu de tovarășul său, 
care are mai multă experiență, 
Vuță Ion etc. După părerea mea, 
această formă de întrajutorare 
este una din principalele rezerve 
ale colectivului nostru".

Obiectivul nr. 1: 

aplicarea noilor 

tehnologii
tare, în virtutea unei tradiții, 
deja preocupă întregul colectiv 
de muncă. S-au studiat toate 
posibilitățile de creștere a pro
ducției, de îmbunătățire a cali
tății produselor. La fiecare loc 
de muncă se analizează orice 
resursă nefolosită pînă acum 
întrecerea socialistă continuă să 
mobilizeze într-o măsură și mai 
mare spiritul creator, pasiunea, 
energia și hărnicia oamenilor.

Pentru fabricarea noilor sor
timente de încălțăminte se

vor introduce tehnologii noi. 
Activitatea febrilă de Ia sec
ția de proiectare are drept 
scop să conceapă piesele 
componente ale încălțămintei 
și dispozitivele necesare, in 
așa fel Incit să existe in pro
ducție o identitate perfectă 
între piesele etalon și cele pro
duse în serii. Se creează, astfel, 
posibilitatea de a se folosi pre
fabricate, la unele sortimente u- 
tilizîndu-se mașinile existente. 
Unele ateliere vor fi reorga
nizate. La atelierul de finisat I 
din cadrul secției minerale, se 
introduc uscătoare cu vid și us- 
cătoare cu plăci perforate. Au 
început să se folosească pe o

scară mai largă materiale au
xiliare noi (tananți, ingredienți, 
adezivi, mase plastice etc.), 
atît la fabricarea pieilor pentru 
fețe, cît și la confecționarea în
călțămintei. Introducerea în flu
xul tehnologic a materialelor 
auxiliare, este condiționată de 
transportul acestora. Această 
problemă se rezolvă prin rațio
nalizarea transportului și depo
zitării tananților sintetici și ve
getali cu ajutorul pompelor și 
benzilor transportoare. A înce
put să se producă un nou sis
tem de încălțăminte cu talpa 
injectată din policlorură de vi
nii Prin folosirea noului proce
deu (injectarea) se elimină mai 
bine de 20—25 de operațiuni, 
încălțămintea este mult mai as
pectuoasă și mai durabilă. Nu 
peste mult timp vor fi produse 
zilnic 1 000 perechi pantofi prin 
acest procedeu.

Școala superioară și producția

Recomandăm această experiență
potrivită. Ea poate fi extinsă. Pentru aceasta trebuie stu
diate, desigur, condițiile pe care le oferă fiecare specialitate 
și disciplină de învățămînt, pe de o parte, iar pe de altă 
parte, necesitățile de proiectare și preocupările serviciilor 
de concepție ale întreprinderilor. în orice caz. insă, iniția
tiva propunerilor de colaborare trebuie să pornească și din 
partea întreprinderilor. Mai ales întreprinderile mici, cu pro
bleme de modernizare și de extindere a activității, pot bene
ficia cu prisosință de o astfel de colaborare cu studenții din 
ultimii ani de studii. Și chiar dacă utilitatea practică a unei 
asemenea colaborări este redusă în anumite cazuri (nu tre
buie uitat că lucrările studenților sînt datoare să răspundă 
și unor considerente didactice !) aplicarea unor proiecte ce- 
rînd adaptări, refaceri, satisfacția de a contribui la o bună 
pregătire a inginerilor, legată mai strîns de cerințele actuale 
ale uzinelor, este o răsplată suficient de valoroasă.

1
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Patrula din Divizia 2 munte pătrunzind intr-o localitate din Cehoslovacia, incendiată de ina
mic in retragere

Sesiune de comunicări consacrată Zilei victoriei
In sala de festivități a Mu

zeului de istorie a partidului 
din Capitală a avut loc joi se
siunea de comunicări a Acade
miei R. P. Române, Institutu
lui de istorie a partidului de 
pe lîngă C.C. al P.M.R., Aca
demiei Militare Generale și 
Comitetului organizatoric al 
veteranilor de război, consa
crată aniversării a 20 de ani 
de la victoria asupra Germa
niei hitleriste.

Au luat parte generali și ofi
țeri, veterani ai luptelor împo
triva Germaniei hitleriste, aca
demicieni și alți oameni de 
știință, cercetători ai institu
telor de științe sociale ale A- 
cademiei R. P. Române și ai 
Institutului de istorie a parti
dului de pe lîngă C.C. al

P.M.R., reprezentanți ai A- 
cademiei Militare Generale, 
cadre didactice și studenți ai 
Școlii superioare de partid 
..Ștefan Gheorghiu".

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Andrei O- 
țetea. directorul Institutului de 
istorie al Academiei R. P. Ro
mâne. Au prezentat comuni
cări prof. univ. Vasile Maciu, 
membru corespondent al Aca
demiei R. P. Române, despre 
..însemnătatea istorică a vic
toriei asupra Germaniei hitle
riste". Ion Popescu-Puțuri, di
rectorul Institutului de istorie 
a partidului de pe lîngă C.C. 
al P.M.R., — „Insurecția ar
mată de la 23 August 1944 — 
punct culminant al luptei an

tifasciste, moment de cotitură 
în viața poporului român", ge-', 
neral-maior Constantin Popa' 
—_ „Participarea armatei ro-1 
mâne la războiul antihitlerist,, 
umăr la umăr cu armata so-, 
vietică", prof. univ. Nicolae 
N. Constantinescu — „Efortul 
economic al României în răz
boiul antihitlerist". Paraschiva 
Nichita, șef de sector la Insti
tutul de istorie a partidului de. 
pe lîngă C.C. al P.M.R., — 
„Mișcarea de rezistență a po
poarelor împotriva fascismului 
și a agresorilor hitleriști", iar 
prof. univ. Valter Roman co
municarea .Istoriografia bur
gheză despre cel de-al doilea 
război mondial".

(Agerpres)
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Vizita delegației de partid Comentariul zilei

și guvernamentale

a R. P. Române la Zvolen
PRAGA 6. — Coresponden

tul Agerpres, Al. Liță, trans
mite : Delegația de partid și 
guvernamentală a R. P. Ro
mâne, condusă de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., președintele Consi
liului de Miniștri, care parti
cipă la sărbătorirea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei, însoțită de
O. Simunek. membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, vicepreședinte al gu
vernului, a vizitat joi orașul 
Zvolen din Slovacia Centrală.

Pe aeroportul din Zvolen, 
pavoazat cu drapelele de stat 
ale R. P. Române și R. S. Ce
hoslovace, delegația a fost în- 
tîmpinată de R. Cvik, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal din Slovacia Centrală al
P. C. din Slovacia, J. Belo- 
vicky. președintele Comitetului 
national al regiunii Slovacia

Centrală, și de alti reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat, muncitori de 
la întreprinderile din Zvolen.

Un grup de pionieri a oferit 
membrilor delegației române 
buchete de flori.

Delegația română a depus o 
coroană de flori la cimitirul 
eroilor din Zvo-len, unde sînt 
înmormântați 11000 de mili
tari români, căzuți în luptele 
pentru eliberarea Cehoslova
ciei. O Simunek a depus o co
roană de flori din partea C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia și a 
guvernului cehoslovac.

în seara aceleiași zile, dele
gația de partid și guverna
mentală a R. P. Române s-a 
înapoiat la Praga.
La plecarea și sosirea delega

ției, pe aeroportul din Praga a 
fost prezent V. David, minis
trul afacerilor externe al 
R. S. Cehoslovace, și funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Pupă dezbateri agitate

în Camera Comunelor

Adoptarea

„Cărții Albe//

privind naționalizarea

industriei otelului

LONDRA. — Joi au avut loc 
în Camera Comunelor dezba
teri cu privire la proiectul de 
lege pentru naționalizarea in
dustriei oțelului a Angliei. 
Dezbaterile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă agitată. Minis
trul energiei, Fred Lee, care a 
prezentat argumentele guver
nului în favoarea naționaliză
rii a fost întrerupt în repe
tate rînduri de deputății con
servatori. în intervenția sa, 
unul din liderii conservatori. 
Ian Macleod, a lansat un atac 
vehement împotriva guvernu
lui.

Dezbaterile s-au prelungit 
pînă aproape de miezul nopții. 
Pusă la vot. Cartea Albă cu 
privire la naționalizarea in
dustriei oțelului a fost adop
tată cu 310 voturi pentru și 
306 contra. Deputății partide
lor conservator și liberal au 
votat împotriva proiectului de 
lege.

PE SCURT

După reuniunea
S. [. 1. T. 0.

intern virtual de acord asupra 
principiilor comunicatului"; „A- 
cordul asupra comunicatului nu 
a putut fi realizat, îl corn dis
cuta din nou după masă" 
Aceste două declarații au fost 
făcute ziariștilor la Londra,

înaintea ultimei ședințe a consiliului 
S.E.A.T.O.. de către subsecretarul de stat 
american George Ball și de către ministrul 
de externe al Pakistanului, Zulfitar Bhutbo. 
Două optici diferite care reflectă în modul 
cel mai precis întreaga desfășurare și rezul
tatele întrunirii miniștrilor țărilor membre în 
S.E.A.T.O.

Comunicatul adoptat la Londra reprezintă 
un text voluminos, în 29 de puncte, referin
du-se la majoritatea problemelor ridicate in 
cursul sesiunii de diferiții reprezentanți. Co
municatul urma, in concepția anwrir—a w»i- 
tială, să constituie o raliere a pozițiilor tu
turor statelor membre la pchbca agresivă a- 
mericană în sud-estul asiatic. Toate cdela?.- 
probleme, fie că era vorba de Malaysia 
Tailanda sau Laos, au fost, de fapt, inserate 
în comunicat de complezență penti

trage atenția de la scopul principal al sesi
unii.

Care este bilanțul discuțiilor în problema 
Vietnamului ? Reprezentantul american a 
susținut cu multă vehemență „justețea" po
ziției americane, și din ultimele telegrams 
rezultă că diplomații americani au făcut to
tul pentru ca „termenii comunicatului să fie 
cit se poate de fermi..." (FRANCE PRESSE).

Delegația engleză, după cum era de aștep
tat, și-a pledat propria cauză și anume a 
implicațiilor politicii britanice în Malayezia. 
Discursul primului ministru Wilson, ca și al 
ministrului de externe Stewart, pot fi carac
terizate ca pledoarii pentru justificarea „po
liticii poliției" promovată de Anglia în Asia 
de sud-est.

Iată, de pildă, declarația lui Stewart: „în 
Vietnam, Statele Unite și-au asumat misi
unea rezistenței... în Malayezia poziția este 
inversă. Marea Bntanie suportă partea cea 
mai grea a poverii militare...". Ideea este 
foarte simplă. Marea Britanie sprijină politi
ca americană din motivele amintite și în a- 
celași timp nu-și pot asuma „noi obligații" 
in sensul trimiterii unor contingente militare 
în Vietnam. Presa britanică continuă să pri
vească cu multă suspiciune perspectiva poli
ticii britanice in acest context. „Guvernul 
iți pierde creditul in restul lumii — scrie 
..Guardian". Cit timp iși mai poate permite 
să procedeze astfel. $i la ce punct ar putea 
hotărî că acțiunea S.U A. a devenit prea re
voltătoare pentru a putea fi tolerata ?".

Dar, evident particularitatea conferinței 
SRA.T.O. de la Londra constă exact în 
gradul de nealiniere pe care comunicatul 
final îl consemnează în două fraze scurte, și 
anume: ..Guvernul francez nu se consideră 
angajat față de comnuart" și punctul 15, 
care sună in Cehi uimitor: ..Delegația Pa- 
kâtanuhu a exprimat consiliului îngrijora
rea sa specială m legătură cu consecințele 
continuării conflictului armat in Vietnam și 
speranța ci se cor depune eforturi hotărite 
pentru rrștzv păcu in această regiune

prin tratative pe baza acordurilor de la Ge
neva".

La un an de la conferința S.E.A.T.O. în 
care Franța și-a exprimat rezerve față de 
punctul din comunicat referitor la Vietnam, 
două țări adoptă o poziție în multe privințe 
mult mai categorică. Corespondenții străini 
la Londra interpretează comunicatul final în 
ceea ce privește Pakistanul ca o dovadă 
netă de desolidarizare, fapt care, se afirmă, 
ar putea evolua.

Corespondenții americani sînt și ei nemul
țumiți de poziția adoptată de Pakistan. Tha
ler, corespondentul agenției U.P.I. la Londra, 
scria despre poziția ostilă a Pakistanului față 
de perspectiva unei „soluții militare" a con
flictului.

Vocile acelora care sprijină poziția ameri
cană n-au reușit să dea tonul. Conferința 
S.E.A.T.O. a înregistrat opinia Franței care 
declara: „Franța continuă să insiste pentru 
o reglementare pașnică, respectiv negociată 
a problemelor Vietnamului și ale vechii In- 
dochine în ansamblul lor, pe baza acordu
rilor de la Geneva din 1954 și 1962". Pers
pectiva contravine orientării americane, dar 
declarația a fost făcută în acel organism mi
litar creat în 1954, pentru a contracara acor
durile de la Geneva.

Disensiunile în S.E.A.T.O. nu s-au limitat 
numai la cele de pînă acum. Anglia nu poate 
afirma că sprijinul pe care l-a solicitat l-a 
obținut. Comunicatul final este foarte zgîrcit 
în referiri cu privire la Malayezia, iar dife- 
riții comentatori occidentali vorbeau despre 
rezervele unor țări cum ar fi, de pildă, Fi- 
lipinele, în ceea ce privește o eventuală a- 
sociere la politica britanică.

Prin urmare, țările din sud-estul asiatic au 
prilejul să constate, o dată în plus, scopurile 
adevărate ale existenței blocului S.E.A.T.O. 
Aceste țeluri n-au nimic comun cu pacea și 
securitatea internațională, cu stabilitatea în 
regiunea asupra căreia, neinvitat de nimeni, 
S.E.A.T.O. și-a întins „umbrela protectoare".

S. V.

Situația se menține încordată
-> ->

in Republica Dominicană
SANTO DOMINGO 6 (A-

gerpres). — Situația din capi
tala Republicii Dominicane 
continuă să rămînă încordată. 
Un violent incident s-a pro
dus miercuri noaptea între 
trupele insurgenților și mili
tarii americani, care au încăl
cat zona de demarcație. Cinci 
insurgenți au fost omorîți, 
iar patru militari americani 
au fost răniți. Ciocniri arma
te au avut loc în cursul zilei 
de joi, în diverse puncte ale 
zonei de demarcație, stabilită 
după încheierea acordului în
tre insurgenți și trupele răma
se credincioase fostului regim.

Tensiunea dintre forțele in
surgente și trupele america
ne continuă să crească. Pre
ședintele provizoriu, colonelul 
Francisco Caamano, a dat or
din să se tragă în orice mili
tar american care pătrunde 
în zona controlată de insur
genți. In cursul nopții de 
miercuri spre joi, Statele 
Unite au debarcat la Santo 
Domingo alți 700 de militari, 
un mare număr de care blin
date și de tunuri.

în același timp, în cartiere
le controlate de insurgenți si
tuația revine treptat la nor
mal. Postul de radio și de te
leviziune aflat în mîinile in-

surgenților a început să func
ționeze și difuzează necontenit 
apelul pentru retragerea tru
pelor americane din țară. 
S-au redeschis magazinele și 
a fost restabilită circulația.

Observatorii din capitala 
dominicană urmăresc cu a- 
tenție evoluția evenimente
lor care, după cum apreciază 
agenția France Presse, s-ar 
putea să aibă consecințe se
rioase asupra viitorului rela
țiilor interamericane. Aceeași 
agenție menționează că „si
tuația din capitala Republicii 
Dominicane rămîne compli
cată, datorită prezenței for
țelor americane în țară, care 
nu sînt incluse în acordul de 
încetare a focului".

★

WASHINGTON 6 (Agerpres).
— După dezbateri, care au du
rat peste 12 ore, reuniunea con
sultativă ministerială a Organiza
ției Statelor Americane a adop
tat miercuri noaptea un proiect 
de rezoluție, care prevede crea
rea unei forțe armate interameri
cane, staționată I în Republica 
Dominicană. în favoarea rezolu
ției au votat 14 țări, împotriva ei
— 5 (Mexic, Chile, Peru, Ecua
dor și Uruguay), iar Venezuela 
s-a abținut de la vot.

Rezoluția aprobată se bazează 
pe proiectul inițial prezentat de 
Statele Unite la care s-a adău
gat un amendament elaborat de 
delegațiile a cinci țări (Argenti
na, Brazilia, Columbia, Costa Ri
ca și Venezuela), care este apre
ciat de agenția France Presse 
ca reprezentând „o reacție la tri
miterea unilaterală de forțe ar
mate ale S.U.A. în Republica Do
minicană". Amendamentul preve
de că forța interamericană tre
buie să aibă ca obiectiv „resta
bilirea unei situații normale în 
Republica Dominicană" și cuprin
de o serie de clauze care elimină 
orice caracter unilateral al acțiu
nilor militare întreprinse în Re
publica Dominicană.
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In acest timp, intr-un 
teatru pe jumătate pustiu. rec 
torul Paulo Cunha ținea stu
denților un discurs moraliza 
tor In final, anunță destitui
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nute de cei căzuți in dizgi 
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orientare politico-soc 
âsă*. „Precizia' Hint

Lucrările Comisiei economice

Dezbaterile din
Consiliul de Securitate

dorința de a lua cunoștință de 
textul rezoluției O.S.A. și de a se 
consulta cu guvernul său, Consi
liul de Securitate și-a amînat vo
tul asupra rezoluției sovietice. 
Reprezentantul Iordaniei, Abdul 
Monem Rifai, a insistat ca dez
baterile asupra problemei inter
venției americane în Republica 
Dominicană să continue.

Consiliul de Securitate își va 
relua dezbaterile asupra acestei 
probleme, vineri.

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate al O.N.U. 
și-a reluat joi dezbaterile în le
gătură cu situația creată în Re
publica Dominicană ca urmare a 
intervenției armate a Statelor 
Unite în această țară. Consiliului 
îi sînt prezentate un proiect de 
rezoluție sovietic condamnînd 
intervenția S.U.A. în treburile 
interne ale Republicii Dominica
ne și ceri nd retragerea ime
diată a trupelor americane, 
precum și o cerere verbală a Sta
telor Unite ca această problemă 
să fie lăsată de Consiliul de Se
curitate în sarcina Organizației 
Statelor Americane.

S-a anunțat, de asemenea, că 
reprezentantul Iugoslaviei a a- 

secretaru- 
U Thant.
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Stjteie sânt acuzaft* pentru
pofebca Iar -de foiosăre
txâ a forței*. Nota $prii pnă ce~
mea piveniuhii sovietic adresați
Coc&Luhii de Securitate privind

Poziția Franței in legătură cu evenimentele
din Republica Dominicană

PARIS. — La sediu! 
U.N.E.S.C.O din Paris a avut 
loc o seară comemorativă în
chinată lui George Enescu

Au participat Mohammed El 
Fasi, președintele Consiliului 
executiv al U.N.E.S.C.O., acad. 
Athanase Joja și B. Tuncel 
(Turcia), vicepreședinți ai Con
siliului executiv. Al. Petrov 
(U.R.S.S.), Otilia de Tejeira (Pa
nama), Magda Jeboru (R. P. 
Ungară), membri ai Consiliului 
executiv, precum și funcționari 
superiori din Secretariatul 
U.N.E.S.C.O.

Radiodifuziunea franceză a 
prezentat la 4 mai o emisiune 
de 75 minute închinată lui 
George Enescu, cu ocazia co
memorării a 10 ani de la 
moartea sa.

ROMA. — Miercuri a avut loc 
la Opera Scala din Milano un 
spectacol cu opera „Aida" de 
Verdi, sub bagheta dirijorului 
Gian Andrea Gavazzeni. Rolul lui 
Amneris a fost interpretat de mez- 
zosoprana Elena Cemei de la Tea
trul de Operă și Balet din Bucu
rești, artistă emerită a R. P. Ro
mâne. Spectacolul s-a bucurat de 
succes, solista română fiind căl
duros aplaudată.

PEKIN 6. — In ziua de 6 
mai, forțele aeriene america
ne au violat din nou spațiu! 

-aerian al R.P. Chineze. Avioane 
militare americane au pătruns în 
spațiul aerian, deasupra insulelor 
Iunsin și Ciaoșu și deasupra insu
lelor Sișa din provincia Guandun.

BRUXELLES. — La Bruxelles s-a 
anunțat că la 17 mai vor fi reluate 
tratativele dintre Piața comună și 
Austria. Cu acest prilej vor fi 
examinate aspectele agricole și 
instituționale ale proiectatului a- 
cord de asociere.

VIENTIANE. — Un purtător de 
cuvînt al guvernului de Ia Vien
tiane a anunțat Ia 6 mai că șe
ful forțelor rebele care acționau în 
delta fluviului Mecong, colonelul 
Kapkeo, a fost omorît în cursul 
unui atac al unităților armatei gu
vernamentale. Potrivit unor alte 
știri din Vientiane. în aceeași lup
tă în care a căzut colonelul Kap
keo și-a găsit moartea un alt 
ofițer superior, comandantul Boud- 
dahvong.
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Sile studentesti au 
Formate în oficii g 
tale în interiorul ui 
Reacția studenților poare 
zumato prin două mentiu

a) este prima oară fn 
ria acestei facultăți cind r 
torul se vede silit să iacă 
comunicare sub protecția poli
tiei ;

b) cind noii conducălori și-au 
făcut apariția, toți studenții 
care populau amfiteatrul s-au 
grăbit, demonstrativ, să pără
sească sala.

de datoria noastră să subli
niem efortul depus de autorii 
raportului pentru o cercetare 
multilaterală, chiar dacă a- 
vem impresia că acest

lui Makarios la Atena

avea convorbiri cu

u-

oi a sosit 
vizită 
zile președintele Cipru

lui, Makarios. In cursul șede
rii sale în capitala Greciei, Ma
karios va
premierul Papandreu și cu alte 
oficialități ale guvernului grec 
asupra următoarelor probleme : 
stabilirea pozițiilor celor două 
țări fată de punclele cuprinse 
în raportul mediatorului 
O.N.U., Galo Piaza, sarcinile 
forței O.N.U. în Cipru și pre
siunile ce se exercită asupra 
Greciei pentru acceptarea
nor convorbiri cu Turcia fără 
participarea reprezentanților 
Ciprului, precum și organiza
rea alegerilor prezidențiale în 
insulă.

într-o declarație făcută pe 
aeroportul din Atena, Makarios 
a subliniat că „situația din 
insulă s-a îmbunătățit în ulti
mele luni". El a menționat că 
problema cipriotă „poate fi re
zolvată în cadrul O.N.U. numai 
pe baza principiului autodeter
minării".

Presa greacă acordă 
spațiu larg acestei vizi 
tionînd că discuțiile dintre Pa
pandreu și Makarios sint cele 
mai importante si mai critice 
dintre toate convorbirile care 
au avut loc pînă acum Intre 
cele două țări, datorită poziției 
diferite pe care se situează cele 
două guverne în uneie proble
me. Ziarul „Avghi* scrie că 
„guvernul grec dorește ca Ma
karios să-și dea consimtămin- 
tul pentru începerea unui dia
log intre Grecia și Turcia. Gu
vernul cipriot, arată ziarul, este 
de părere că un asemenea 
dialog trebuie să se refere nu
mai la unele probleme care să 
intereseze exclusiv relațiile 
dintre Grecia și Turcia și că 
nu pot fi abordate problemele 
de competenta exclusivă a gu
vernului cipriot.

C. ALEXANDROAIE 
corespondentul Agerpres 

la Atena

pe baza 
reci* 

proce a suveranității și inde
pendenței naționale, al egali
tății in drepturi și avantaju
lui mutual. în 1964. volumul 
comerțului exterior a fost de 
două ori mai mare ca acela 
din anul 1959. în continuare, 
vorbitorul s-a ocupat de pro
blemele comerțului interna
țional.

Reprezentantul român a ce
rut ca studiile anuale asu
pra situației economice în Eu
ropa să acorde în permanen
ță întreaga atenție analizei 
dezvoltării relațiilor între ță
rile membre ale Comisiei, a- 
vînd sisteme economice dife
rite.

în încheiere, reprezentantul 
R. P. Române a făcut propu
neri pentru îmbunătățirea în 
viitor a indicatorilor și meto
delor de analiză folosite în 
raport.
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PARIS 6 (Agerpres). — La Pa
ris a avut loc joi o ședință a 
Consdiuiui de Miniștri al Frân
te.. prezidată de generalul de 
Gaulle, in cursul căreia au fost 
abordate o serie de probleme in
ternaționale actuale.

La o 
nută la 
Dumas, 
cinat cu 
și Alain 
formațiilor, au declarat ziariști
lor că, în cu viatul său, președin
tele de Gaulle a dezaprobat in
tervenția trupelor americane în 
Republica Dominicană, expri- 
mîndu-și dorința ca aceste trupe 
să fie retrase. Franța ar fi fost 
de acord cu acțiunea Statelor 
Unite dacă se punea problema 
protecției cetățenilor americani 
din Republica Dominicană, dar 
ea se opune prezenței trupelor 
americane, atît timp cit ele 
constituie un obstacol în calea 
reglementării situației din aceas
tă țară de către forțele politice 
interne.

Referindu-se la proiectul de 
rezoluție adoptat miercuri noap
tea de reuniunea consultativă 
ministerială a Organizației State
lor Americane, vizând crearea 
unei forte armate interamerica- 
ne în Republica Dominicană, 
Pietre Dumas a menționat 
Franța nu și-a fixat încă o 
riție în această problemă. în

conferință de presă, ți- 
sfirșitul ședinței, Pierre 
secretar de stat însăr- 
relațiile cu Parlamentul, 
Peyrefitte, ministrul in-

că
po-

debarcați 100 ostași în Blue- 
fieids. Citeva luni mai tîrziu a 
fost ocupat portul Cortez din 

cu scopul „de a 
Uni- 
pînă

JORNAL 
BRASIL, a p< 
an articol intitulat 

Statele Unite au 
intervenit de 65 de 
ori in emisieră*.

Din 1806 pină in prezent. Sta
tele Unite au întreprins 65 de 
operațiuni militare in America 
Latină. In acest secol interven
țiile nord-americane au fost ur
mătoarele :

1901 — In aprilie, marinari 
au debarcat în Columbia la 
Boca del Toro, și în noiembrie 
în Panama și în Colon „pentru 
a proteja siguranța căilor ferate 
din timpul războiului civil*.

1902 — Marinari nord-ameri
cani au debarcat în Puerto 
Cortes, Panama și Colon, sub 
același pretext.

1903 — Din navele „Maneta* 
și „Olimpia" au debarcat în 
Honduras pentru a „proteja 
consulatul nord-american* și 
au rămas...

1904 — In ianuarie, pușcași 
din Columbia au debarcat la 
San Domingo pentru a „proteja 
consulul Germaniei", iar în ia
nuarie și februarie au debarcat 
pușcași în Puerto Plata și 
Souza, din Republica Dominica-

Honduras, 
ocroti interesele Statelor 
te*, trapele râmînind 
in 1911.

1912 — Debarcare în 
c_ras pentru „a opri ocuparea 
de către guvernul acestei țări a 
unei căi ferate pretinsă ca 
proprietate a unei întreprinderi 
nord-americane*. In mai. forțele 
americane au debarcat în 
Guantanamo-Cuba. In august 
an fost debarcate trupe la Ma
nagua. Nicaragua, unde au ră
mas pină în 1926.

„Jornal do Brasil66:

Hon-

65 intervenții
1906 — Nord-americanii au 

intervenit în Cuba, unde au 
rămas pînă în 1907.

1907 — Pușcașii de pe „Ma
neta* au fost debarcați în Hon
duras, în scopul de a interveni 
în conflictul dintre Honduras 
și Nicaragua.

1910 — în februarie nava 
„Buffalo" a debarcat forte de 
recunoaștere la Corinto în 
Nicaragua, iar în mai au fost

1913 — Marinarii de pe 
„Buffalo" au debarcat în Mexic.

1914 — Ianuarie, debarcare în 
Haiti, apoi în lunile iunie-iulie 
in Republica Dominicană, iar 
în aprilie nord-americanii au 
ocupat portul Vera Cruz, din 
Mexic, unde au rămas pînă în 
noiembrie.

1915 — Forțele nord-ameri- 
cane au ocupat Haiti, unde au 
rămas pînă în 1934.
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continuare, el a arătat că, 
timpul ședinței, ministrul 
externe, Couve de Murville, 
precizat că ambasadorul 
ței la Santo Domingo a 
contact cu autoritățile dominica
ne actuale care, după părerea 
ambasadorului, par să se bucure 
de sprijinul Parlamentului. Re
cunoașterea de către Franța a 
guvernului provizoriu din Repu
blica Dominicană, a adăugat 
Pierre Dumas, este în studiu, 
dar o hotărâre definitivă n-a fost 
încă adoptată. în sfîrșit, Pierre 
Dumas a precizat că în timpul 
evenimentelor din Santo Domin
go, nici un cetățean francez n-a 
fost omorît, rănit sau molestat și 
că numai 50 din cei 200 de fran
cezi care se află în capitala do
minicană au fost evacuați.

Consiliul de Miniștri a ascul
tat, de asemenea, un raport pre
zentat de Couve de Murville cu 
privire la comunicatul final a- 
doptat la Londra de Consiliul 
Ministerial al S.E.A.T.O. Minis
trul francez a apreciat că acest 
comunicat nu face altceva decit 
să reafirme politica americană 
în Vietnam și politica britanică 
în Malayezia. După cum s-a 
mai anunțat, în comunicat a fost 
inserat un paragraf în care se 
arată că „observatorul francez a 
precizat că, deoarece el nu a luat 
parte la redactarea comunicatu
lui, guvernul francez nu se con
sideră legat de acest document".

in 
de 

a 
Fran- 

luat

1916 — . Forțele maritime 
nord-americane au ocupat Re
publica Dominicană, care a fost 
administrată pînă în 1922 de 
către un guvernator militar 
nord-american.

1917 
ricani 
unde

1918 
cane au invadat teritoriul mexi
can de 3 oii.

1919 — în Mexic — nord- 
americanii au întreprins 6 in
cursiuni militare. Au debarcat 
trupe în Honduras pentru „a 
înlătura dezordinea* ; în același 
an au debarcat în Panama în 
vederea „supravegherii alege
rilor*.

1920 — Trupe nord-america
ne au ocupat Ciudad de Guate
mala în scopul „apărării inte
reselor nord-americane din 
timpul războiului civil".

1924 — în februarie și apri
lie au debarcat din nou în 
Guatemala.

1925 — De pe „Denwer" s-au 
debarcat iarăși trupe ale S.U.A. 
în Guatemala; în aprilie tru
pele nord-americane ocupă ora
șul Panama în scopul „prestării 
serviciilor de politie din timpul 
unei greve".

1926 — Marinari nord-ameri- 
cani s-au reîntors în Nicara
gua, puține luni după ce s-au 
retras și au ocupat tara pînă 
în 1933.

1965 — Debarcare de trupe 
în Republica Dominicană în 
scopul „apărării cetățenilor 
nord-americani*.

— Marinari nord-ame- 
au debarcat în Cuba,

au rămas pînă în 1919.
— Trupele nord-ameri-
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