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Dialog între două
e un panou în fața birourilor exploatării 
miniere Vulcan stă scris : „Nu te mul
țumi cu succesele tale personale, ci lă 
totul ca tovarășii tăi, colectivele altoi 
brigăzi să devină fruntașe".

Punem reportajul nostru de astăzi sub 
lumina acestei chemări și am vrea ca

prin Intermediul ziarului să facem panoul respectiv 
mai vizibil. Prin ceea ce vom relata mai jos veți 
vedea că locul acestui panou este cum nu se poate 
mai bine ales.

Vă vom vorbi despre două sectoare de producție 
ale minei Vulcan, ale căror fronturi de lucru sini 
despărțite doar de cîteva sute de metri, sectoare ai 
căror mineri, maiștri și ingineri trec în fiecare zi pe 
lingă panoul amintit.

SECTORUL III — pînă în 9 mai a dat 7 079 tone de 
cărbune peste plan.

SECTORUL IV — pînă la aceeași dată — un minus 
de 4 000 de tone față de plan.

Ni s.a spus că amîndouă sectoarele au aceleași 
condiții de exploatare. In amîndouă - sectoarele lu
crează și multi mineri tineri. Șefii celor două sectoa
re sînt și aici tineri (au fost, se pare, și colegi de 
facultate).

Cu fiecare dintre ei am stat de vorbă separat. Am 
vrea însă ca acum, să facem ceea ce era firesc să 
facă cele două sectoare : vrem să unim spusele lo~ 
într-un dialog, într-un schimb folositor de opinii și 
de experiență.

Așadar, un dialog.
SECTORUL IV : — Ce-aș putea să vă spun ? - 

se întreabă în fața noastră inginerul Ion Pătrașcu. 
șeful sectorului IV. Cei de la sectorul III au rezul
tate bune, foarte bune... Pe noi ne-a prins trimes
trul întîi mai puțin pregătiți...

SECTORUL III: — în 1963 — spune inginerul 
Petru Stoica — am depășit volumul lucrărilor de 
pregătiri cu 56 la sută. Asta înseamnă că am asigu
rat front de lucru pentru tot trimestrul I al anului 
in curs. Știam că sarcinile acestui an vor fi mai 
mari și ne-am încercat forțele încă din ultimul tri
mestru al anului trecut. Am realizat atunci randa
mentele cu care ne propusesem să lucrăm in tri
mestrul 1 1964.

SECTORUL IV - Am avut greutăți... Am avut 
stagnări... Din cauză că nu a fost bine întreținut, 
un suitor a trebuit să fie închis pentru mai mult 
timp... Pe urmă... aici brigăzile nu-s omogene, 
n-avem destui oameni calificați... Cu calificarea... 
am făcut cîte ceva... Am încadrat la cursurile de 
calificare circa zece mineri și ajutori mineri... 40 
sînt la cursurile de ridicare a calificării.

SECTORUL III: — Și pentru noi pregătirea pro
fesională a minerilor, mei ales a tinerilor, e o pro
blemă, Ce se intimplâ ? Cursurile de mineri nu pot 
să fie urmate decit de cei care au absolvit cursuri
le de ajutori de mineri. Ajutori mineri pot deveni 
numai cei care au terminat pe cele de vagonetari... 
Anul acesta ne-a ajutat mult faptul că in alți ani 
am privit chestiunea asta in perspectivă.- Am pu
tut să încadrăm acum la cursuri un mare număr de 
oameni: 140 de mineri și ajutori de mineri. Ne-am 
dat seama că asta nu-î destul și facem următorul 
lucru: înainte de pontaj, de două ori pe lună strin
gem cite o jumătate de oră toate brigăzile și prim- 
maistrul miner ține o instruire practică pe categorii 
de lucrări.- Instruirea are îa vedere lucrările de 
executat în etape ce rine- Oamenii pun atunci în
trebări, maistrul le răspunde, pe urmă întreabă

Primirea de către președintele Consiliului de Stat. 
Gheorghe Gheorghin-Dej. a ambasadorului Franței

în ziua de 13 mai, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romine, a primit în vizită 
protocolară, de rămas bun, în 
legătură cu plecarea definitivă 
din tara noastră, pe Pierre 
Paul Bouffanais, ambasador

extraordinar și plenipotențiar 
al Franței la București, cu 
care s-a întreținut cordial.

La primire a participat și 
Gcigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat.

(Agerpres)

Succese ale constructorilor hunedoreni
Constructorii hunedoreni ex

tind aplicarea unor metode a- 
vansate de muncă care permit 
reducerea termenelor de execu
ție a lucrărilor.

La oțelăria Martin nr. 2, de 
la Combinatul siderurgic, unde 
se lucrează la extinderea halei 
de lucru, s-a folosit procedeul 
de asamblare și sudare pe sol a 
fermelor și grinzilor metalice 
mari, care apoi au fost ridicate 
cu ajutorul macaralelor, redu- 
cîndu-se astfel cu mult volumul 
de muncă la montaj. La cons
trucția coșului de fum al unuia 
dintre cuptoare s-a aplicat me
toda de executare a zidăriei

refractare interioare paralel cu 
turnarea coșului propriu-zis. 
Astfel, timpul de executare a 
acestei lucrări a fost redus la 
jumătate.

La rîndul lor constructorii de 
locuințe din Hunedoara au ex
tins metoda lucrului în lanț și 
au aplicat pînă acum, la ridica
rea a 8 blocuri-turn de cîte 100 
apartamente, procedeul de tur
nare în cofraje glisante. De la 
începutul anului ei au predat 
siderurgiștilor 200 de aparta
mente, dintre care ultimele 50 
cu aproape o lună înainte de 
termen.

(Agerpres)
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sectoare
maistrul și minerii răspund ca au înțeles. E tot o 
școală, mai operativă.

SECTORUL IV : — O altă cauză că nu avem re
zultatele dorite e că multe brigăzi de la noi n-au 
atins vitezele de avansare planificate. Avem cîteva
— a lui Mihai Sima, a lui Nicolae Șerban și altele
— care au obținut viteze bune de avansare. Șerban 
a realizat și 196 metri liniari pe lună în abataj-ca- 
meră. Sima, cam la fel. Dar ele n-au putut să le 
tragă din urmă Și pe celelalte. Se întîmplă, să ve
deți, că vecine cu ei, cu Sima și cu Șerban, lucrează 
brigăzi cu rezultate slabe, a lui Szabo Arpad și a 
lui Rusu Gheorghe... Dar altfel lucrează unii și alt
fel ceilalți... O să întărim brigăzile slabe cu oameni 
mai buni....

SECTORUL III: — Noi am experimentat cu bri
gada lui Gheorghe Drob inițiativa: „DOUA C1M- 
PURI PE ARIPĂ ȘI SCHIMB". O lună n-am reușit. 
Pe urmă am luat totul de la capăt și în luna ur
mătoare am izbutit. In opt zile, brigada lui Drob a 
înaintat 96 de metri liniari, ceea ce însemna un 
record al sectorului... Bun, am zis, vasăzică merge! 
Am ciștigat o experiență. Am organizat în a noua 
zi o discuție cu toate brigăzile. Șeful de brigadă, 
Gheorghe Drob, a explicat celorlalți ortaci din sec
tor cum și-a organizat el munca, cum a distribuit 
forțele pe schimburi, a spus că fiecare om trebuie 
să se specializeze intr-o operație, a explicat datele 
tehnice, tot... Încă trei brigăzi au reușit in perioa
da următoare să aplice inițiativa. Ne-am dat seama 
că în minerit altfel nu se poate. Ce apare nou și

CONSTANTIN PRIESCU
MIHAI CAR ANFIL

(Continuare în pag. a II-a)

Noutăți de la Uzinele 
„Autobuzul"

Constructorii de autovehicule de 
la Uzinele „Autobuzul" din Capi
tală, au adus noi Îmbunătățiri pro
duselor pe care le realizează. Zgo
motul din interiorul autobuzelor și 
troleibuzelor a fost simțitor redus 
printr-o mai bună izolare fonică, 
realizată cu produse ale industriei 
noastre de mase plastice. De ase
menea, condițiile de călătorie au 
fost îmbunătățite prin folosirea la j 
plafonul autovehiculelor a geamu
rilor colorate, care contribuie la 
menținerea unei temperaturi mai 
constante în interior și asigură o 
luminozitate odihnitoare. Ele ur
mează să fie extinse și la pereții 
laterali. Prin adaptarea filtrului de 
aer umed etajat, sistemul de răcire 
a motorului a fost perfecționat, 
fapt care a înlăturat posibilitățile 
de uzură prematură a acestuia.

In urma folosirii unor procedee 
tehnologice moderne de lucru, 
greutatea autobuzelor și troleibu
zelor a fost redusă în ultimul an 
cu 42 de kg, iar a autoutilitarelor 
cu 28 de kg. Aceste economii de 
materiale s-au obținut și pe seama 
extinderii maselor plastice care în 
prezent se folosesc la 34 de repere 
ale autovehiculelor din uzină. In 
total constructorii întrebuințează 
anual 120 de tone de mase plastice 
ca înlocuitori de metal și de alte | 
materiale.

în curs de aplicare sînt și alte I 
măsuri care se referă la perfecțio
narea suspensiei, a amortizoarelor, 
ambreiajului, diferențialului și a ! 
altor mecanisme. De asemenea cu
loarul de circulație din autobuze și 
troleibuze va fi mărit printr-o am
plasare mai judicioasă a scaunelor. 
O serie de îmbunătățiri construc
tive prevăd modernizarea siluetei 
generale a autovehiculelor.

(Agerpres)

------•------

In podgorii
Cu noile plantări făcute în pri- > 

măvara aceasta, suprafața viilor | 
în unitățile agricole socialiste a ' 
crescut cu peste 16 ooo ha, cu ( 
5 ooo ha mai mult decît în pri- j 
măvara anului trecut. La noile I 
plantări — executate în masiv, I 
potrivit planului de concentrare și 
specializare a producției viticole | 
— au fost folosite mai mult de I 
40 la sută soiuri de viță pentru ' 
struguri de masă. Au fost extinse i 
soiurile Afuzali, Muscat-Ham- ' 
burg, Regina viilor și altele apre- I 
ciate de consumatori. Au fost, de ! 
asemenea, folosite soiuri valoroa
se și de mare producție pen
tru vin.

In podgorii continuă acum in
tens lucrările de îngrijire a viilor, 
iar unele unități agricole socialiste 
pregătesc terenul pentru plantă
rile din toamna acestui an și pri
măvara anului viitor.

(Agerpres)

în cartierul „Țiglma" din

Galați

Foto: V. STELOR1AN

ptîmismul, dra
gostea de viață, 
o mare sete de 
frumos și price
perea de a asocia 
frumosul vieții de 
toate zilele — iată

trăsături comune ale tineri
lor constructori de autoca

centrată, atentă, emoționată. 
Tinerii au urmărit cu atenție 
descrierea unor momente glo
rioase ale luptei pentru feri
cirea vieții lor de azi. Cuvin
tele comunistului au avut da
rul să-i ducă pe ei, care n-au 
decit douăzeci de primăveri — 
în miezul marilor evenimente

triva asupririi"... Astfel a în
ceput prezentarea serii (Viori
ca Chirianescu, membră in 
comitetul U.T.M. al Uzinelor 
„Steagul roșu") să dea cuvin- 
tul iubitorilor de poezie. Din 
difuzoare irumpe cîntecul de 
luptă.

Versurile lui sînt reluate de
mioane din puternica cetate 
industrială a Brașovului.

Eram recent, la o seară de 
poezie...

Tinerii constructori de auto
camioane sînt invitații fetelor 
de la „Partizanul roșu". La o 
reuniune ca atitea altele de 
pînă acum ? Intr-un fel, da. 
Dar de astă dată oaspeților le 
revine sarcina de a demon
stra „pe viu", cum este înțe
leasă poezia la ei acasă.

Am ales pentru această sea
ră: Poezia închinată Partidu
lui.

In prima parte a serii, ute- 
miștii l-au invitat în mijlocul 
lor pe directorul cabinetului 
regional de partid să le po
vestească aspecte din trecutul 
de luptă a partidului nostru. 
Timp de cîteva zeci de minu
te întreaga sală a stat con

numai simțirea poeților — ci 
Si a tinerilor recitatori, a tu
turor tinerilor prezenți mi 
sală.

Printre ei i-am intilnit si pc 
ti nărui strungar Nicolae Cos
ma. „Munca și poezia se îm
pletesc strms — pentru că fac 
parte integrantă dm viața

ale luptei pline de abnegație 
și răspundere pentru soarta 
întregului popor dusă de partid 
de-a lungul a 43 de ani.

Apoi, tinerii au dat glas gîn- 
durilor și sentimentelor lor de 
recunoștință și dragoste față 
de partid recitind din versu
rile poeților noștri de frunte:

...„Ne întoarcem în urmă cu 
ani, cînd în țara noastră pro
letariatul condus de partid în
cepe să se ridice cu tot mai 
multă hotărîre la luptă împo-

recitatori care reconstituie și 
astfel drumul glorios de luptă 
al partidului. Pentru fiecare 
din momentele evocării iubi
torii de poezie de la „Steagul 
roșu" au găsit versurile cele 
mai potrivite: „Doftana", „Ba
lada tovarășului care a căzut 
împărțind „Scînteia" în ilega- 
litrte", „Se arată lumea", 
,.Stema țării", „Steagul parti
dului" „Era entuziasmului", 
„Republică iubită țară". Ver
suri in care este cuprinsă nu

noastră" — spunea el. In a- 
ceeași seară — ceva mai îna
inte, seralistul dintr-a X-a, Ni
colae Cosma, și-a ăat teza de 
romină. Subiectul: „Dragostea 
în poezia lui Coșbuc". A fost 
și elev la Școala populară de 
artă pe care a absolvit-o; par
ticipă la activitatea cercului 
literar și încearcă, timid încă, 
să spună în versuri proprii 
ce simte despre munca în u- 
zină, despre viața lui și a ce
lorlalți; e in formația de tea-

Hidrocentrala „Roznov-r

A1CTUALITĂȚII
Faza regională 

a celui de-al VH-lea concurs
In multe regiuni ale 

țării s-a desfășurat 
zilele acestea faza re
gională a celui de-al 
7-lea concurs al for
mațiilor artistice de 
amatori. Peste 70 de 
formații din raioanele 
R. Sărat și Buzău, re
giunea Ploiești, prin
tre care corul cămi
nului cultural din Cos- 
tești, taraful de copii 
al căminului cultural 
din Obidiți au prezen
tat programe mult a- 
preciate de spectatori. 
La această fază, in re
giunea Argeș partici

pă 145 de formații ar
tistice în care sînt cu
prinși aproape 7 500 de 
artiști amatori. Nu
meroși artiști amatori, 
muncitori din între
prinderi, colectiviști 
din regiunile Crișana, 
Hunedoara, Suceava, 
Banat, Iași, Cluj și 
Maramureș, au adus 
pe scenele concursului 
aspecte din munca lor, 
frumuseți din bogatul 
folclor al regiunilor. A- 
ceastă întrecere a 
scos în evidență ni
velul artistic tot mai 
ridicat al spectacole

lor, măiestria tot mai 
perfecționată în inter
pretare a artiștilor. 

. In programul mul
tor formații au fost 
\ncluse piese, cîntece 
și. dansuri noi închi
nate, celei de-a XX-a 
aniversări a Eliberă
rii patriei».

Faza regională a a- 
acestei tradiționale în
treceri continuă \în 
prezent în întreaga 
țară, urmînd să de A 
semneze pe cei mai 
buni artiști amatori 
care vor reprezenta 
regiunile în faza fi
nală pe țață.

Pregătiri pentru seceriș

Paralel cu lucrările de întreți
nere a culturilor, mecanizatorii 
dm S.NLT. și lucrătorii din gos
podăriile agricole de stat din rc- 
cornle Ploiești. Argeș, Galați, și 
Oltenia lucrează la revizuirea și 
repararea mașinilor agricole pen
tru campania de vară.

Pînă în prezent, în regiunea 
Ploiești au fost reparate și revi
zuite peste 40 la sută din combi
nele și celelalte mașini ce vor lu
cra in apropiata campanie agrico
lă. Mecanizatorii de la S.M.T. Cio- 
ranî au pes în stare de funcțio
nare toate combinele pentru cere
ale. presele mecanice de balotat 
paie, «i fac în prezent recepția 
batozelor.

Mecanizatorii din regiunea Ar
geș xa terminat reparațiile la 54 
Ia sură din numărul batozelor și 
la 25 la sută din cel al combine
lor. In toate unitățile se face tot-

tru. Pentru seara aceasta s-a 
străduit să învețe cele mai 
frumoase versuri închinate 
partidului. Așa cum au făcut 
Si Georgeta Filip sau Alexan
dru Homorodeanu, Iliada Do- 
garu ss« Constantin Gorgă- 
neanu. Toți ne-au vorbit des
pre preocuparea comitetului 
U.T34. de a organiza activi
tăți în sprijinul formării și 
dezvoltării pasiunii pentru 
poezie.

— Una, e cea de azi — ne 
spune Filip Augustin, secre
tarul comitetului U.tAî. Mon
tajul poetic-muzical tematic 
este atractiv. Și e folositor 
mai iutii prin antrenarea mai 
multora deodată; la realizarea 
textului, la alegerea poeziilor 
Si cintecelor reprezentative, la 
interpretare. Recitatorii din a- 
ceastă seară (și Gorgăneanu și 
Cosma) s-au evidențiat în ca
drul concursurilor „Cine re
cită mai frumos" sau „Recu
noașteți poezia ?" organizate 
la serile cultural-educative.

FLORICA POPA

(Continuare în pag. a Il-a)

odată aprovizionarea cu carbu
ranți și piesele de schimb nece
sare campaniei.

Numeroase mașini și utilaje au 
fost puse în stare de funcționare 
și de către mecanizatorii și lucră
torii gospodăriilor agricole de stat 
din regiunile Galați și Dobrogea. 
Pînă la începerea lucrărilor de re
coltare s-au luat măsuri în vede
rea instruirii mecanizatorilor care 
vor lucra în campania agricolă de 
vară.

(Agerpres)

Noi laboratoare 
studențești

La Institutul politehnic din 
Galați au fost amenajate șapte 
laboratoare noi, dotate cu apa
rate moderne, pentru chimia or
ganică și anorganică, teoria me
canismelor, electronică, auto
matică și alte discipline. Pentru 
studenții facultăților de fizică și 
chimie de la Institutul pedago
gic de 3 ani, științele naturii și 
științele agricole, au fost ame
najate, de asemenea, mai multe 
laboratoare.

(Agerpres)

încă o „poiană 
a narciselor"

In apropierea comunei Negrasi, 
raionul Costești, lingă pădurea 
Mozacu a fost declarată monument 
al naturii o suprafață de circa 
10 000 mp acoperită cu narcise. 
Specialiștii apreciază că aceste flori 
care cresc aici sînt din specia de
numită Narcissus Stallaris, prove
nită din era cualernară. Spre deo
sebire de narcisele din dumbrava 
Vadului de la Făgăraș, ele au în
velișul florar galben deschis, for
ma petalelor și sepalelor este a- 
lungită-eliptică, îngustată la bază 
și ușor ascuțită Ia vîrf, neacoperin
duse unele pe altele. La baza pe- 
rigonului se află un guleraș verde- 
gălbui, înalt de 2,5 mm, crestat pe 
margine și tivit cu un feston roșu, 
portocaliu.

(Agerpres)



Atmosferă de presesiune lntr-una din bibliotecile Universității din București

Foto: AGERPRES

O afirmare convingătoare 
a interesului studenților pentru

Cercetarea științifică

Lucrările celei de-a ll-a Conferințe Sindicale 
Internaționale cu privire la problemele 

femeilor muncitoare
Miercuri, au continuat lu

crările celei de-a Il-a Confe
rințe Sindicale Internaționale 
cu privire la problemele femei
lor muncitoare.

în ședința de dimineață, în 
cadrul discuțiilor pe marginea 
rapoartelor au luat cuvîntul 
delegate din Cuba. Indonezia, 
Norvegia, R. P. Polonă, Gui
neea. Izrael, precum și Helene 
Mabille, reprezentanta Uniunii 
Internaționale a Sindicatelor 
lucrătorilor din comerț.

în aplauzele asistenței, un 
grup de pionieri din Capitală 
a adus conferinței un călduros 
salut.

în ședința de după-amiază, 
Stana Drăgoi, secretar al Fede
rației Sindicale Mondiale, a 
prezentat o informare asupra 
componenței conferinței. Rele- 
vînd caracterul ei reprezenta
tiv, vorbitoarea a arătat că la 
lucrările conferinței participă

295 de delegați, invitați și ob
servatori din 52 de țări de pe 
toate continentele, reprezen- 
tînd sindicate afiliate la Fede
rația Sindicală Mondială, la 
Confederația Internațională a 
Sindicatelor Libere (C.I.S.L.), 
precum și organizații sindicale 
autonome.

La discuții pe marginea ra
poartelor au luat parte, în con
tinuare, delegate din Italia, 
R. P. Chineză. Austria, Brazi
lia, India, precum și Elisabeth 
Johnstone, reprezentanta Bi
roului Internațional al Muncii.

Louis Saillant, secretar ge
neral al Federației Sindicale 
Mondiale a dat citire mesaju
lui de salut transmis conferin
ței de Federația Sindicatelor 
din Vietnam.

Lucrările conferinței conti
nuă.

(Agerpres)

Cercetări științifice la Bicaz
Cercetătorii Stațiunii biologice 

și geografice „Stejaru" de Ia Pîn- 
gărați desfășoară o variată activi
tate științifică. Hidrologii au ur
mărit evoluția înghețării laculm 
Bicaz, în vederea stabilirii perioa
delor optime pentru navigație, 
precum și dinamica masei de apă. 
au cercetat rezistența mâhnii or 
lacului sub influența valurilor, rit
mul procesului de acumulare a se. 
dimestdor pe fundul apei. Orni
tologii au capturat exemplare de 
păsări din zona B’.cazalm, care

au existat aici pînă la apariția 
lacului de acumulare, printre care 
Cufundacul polar (din familia pes_ 
căluților), Rața mare, Fluerătorul, 
Prundărașul și altele. Pînă în pre
zent au fost identificate în zona 
lacului Bicaz peste 40 specii de 
păsări sălbatice, din care multe 
migratoare. La rîndul lor, geolo- 
gri au stabilit vîrsta unor depo
zite calcaroase de la gura Dănu- 
cuhn.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Miercuri dimineața au ple

cat în Rhodesia de sud Marin 
Stancu, președintele Comite
tului Național al R.P. Romîne 
pentru irigații și desecări, și 
Nicolae Hulpoi, specialist de 
la Institutul de cercetări pen
tru cereale și plante tehnice 
de la Fundulea, pentru a par
ticipa la cea de-a 15-a sesiune 
a Consiliului Executiv al Co
mitetului internațional de iri
gații și desecări.

*

Cunoscutul pianist american 
Shura Cherkassky, pentru în- 
tîia oară oaspetele țării noa
stre, a susținut miercuri seara 
în studioul de concerte al Ra- 
dioteleviziunii un recital. Pro
gramul a cuprins lucrări de 
Bach-Busoni, Beethoven, Rah- 
maninov, Bartok, Ceaikovski, 
Musorgski.

*

La Oradea s-a deschis o ex
poziție a centrului școlar din 
localitate în care sînt expuse 
mașini-unelte și machete, dife
rite tipuri de mobilă, confecții 
din textile și altele, realizate 
de elevi în atelierele școlii. O 
hartă a regiunii indică nume
roase localități în care elevii 
au contribuit la lucrările de 
electrificare, în perioada de 
practică. Din graficele expuse 
reiese că între anii 1960—1964 
centrul școlar a dat producției 
4 500 muncitori și 129 maiștri 
și tehnicieni calificați în 35 de 
meserii.

(Agerpres) Imagine de la Lacul Roșu

In legătură cu cea de a Vll-a 
conferință pe țară a cercurilor 
științifice studențești, care a avut 
loc de curînd, și cu perspectivele 
de dezvoltare a muncii de cerce
tare științifică, desfășurată de stu
denții celor 15 centre universitare 
din țară, prof. univ. Jean Livescu, 
adjunct al ministrului Invățămîn- 
tului, a declarat următoarele re
dactorului Agenției „Agerpres", 
Adina Constantinescu.

Conferința a prilejuit un rodnic 
schimb de experiență între cadrele 
didactice și studenții institutelor 
participante. Discuțiile, care s-au 
remarcat printr-un nivel științific 
mai ridicat în comparație cu cele 
din anii precedenți, au demon
strat interesul crescut al studen
ților cercetători față de proble
mele actuale ale științei și tehni
cii. Așa, de pildă, în Capitală a 
avut loc întîlnirea consacrată 
contribuției cercurilor științi
fice studențești la rezolvarea 
unor probleme practice ale chi
miei organice și anorganice, chi
miei fizice și electrochimiei, me
dicinii generale, stomatologiei și 
farmaciei. La Iași s-au întîlnit 
studenți care se preocupă de pro
bleme ale istoriei mișcării munci
torești, istoriei modeme și cor- 
temporane, istoriei vechi și medii, 
iar la Cluj s-ă desfășurat semina
rul consacrat unor probleme de 
botanică și fiziologie a plantelor, 
zoologie și fiziologie a animale
lor, genetica și ameliorarea plan
telor.

Conținutul celor aproape 250 
teme de care s-au ocupat studen

Dialog
între două sectoare
(Urmare din pag. I)

bufi într-un abataj trebuie 
*3. se răspândească repede în 
tot sectorul... Asta ne-a ajutat 
să ridicăm aproape toate bri
găzile la nivelul celor frun
tașe...

SECTORUL IV: - Vedeți, 
noi avem în sector și foarte 
mulți tineri, care n-au încă 
experiență, nu știu să se des
curce în unele privințe... Pînă 
cunosc bine munca, mineritul, 
mai trece timp...

SECTORUL III: — Peste 80 
la sută din minerii noștri sînt 
tineri... Au băieții ăștia ai noș
tri un neastîmpăr, o dorință 
să învețe, să știe bine meseria, 
să rezolve bine sarcinile de 
producție. Asta a și îndemnat 
organizația U.T.M. a sectoru
lui să preia de la Uricani o ac
țiune a utemiștilor de acolo, o 
acțiune foarte interesantă și 
utilă pentru noi. Se numește 
așa: „TINERII ÎNTREABĂ — 
ȘEFUL SECTORULUI RĂS
PUNDE". Intr-o adunare, 
numai într-o adunare a tre
buit să răspund la peste o 
sută de întrebări. Nici una 
fără rost, nici una în afara 
problemelor curente de pro
ducție. întrebări foarte serioa
se, cum ar fi, de exemplu „De 
ce productivitatea la abatajele 
frontale e mai mare decît la 
abatajele-cameră?“. „Cum să 
facem noi ca să alunece căr
bunele pe scocuri cu toate că 
stratul nu are înclinare?", 
întrebarea asta mi-a dat de 
gîndit. Era ceva la care nu ne 
gîndisem, o problemă tehnică 
mai complicată. Am stat și-am 
chibzuit. Am început să

PRIETENII POEZIEI
(Urmare din pag. I)

In uzină avem recitatori 
foarte buni și mulți. Cunoaș
tem peste 200. Dar sîntem pes
te 2 000 de tineri și prilej de 
afirmare trebuie să dăm tutu
ror. De aceea am început or
ganizarea serilor de poezie și 
in secții. Experiența organiza
țiilor U.T.M. din secțiile agre
gate, sculerie. uzina electrică, 
— concursurile pe teme poeti
ce de la serile distractive — 
constituie o garanție a posibi
lității creării cercurilor de re
citatori. Pentru o recitare-mo- 
del l-am invitat asta seară și 

ții noștri în acest an de învăță- 
mînt este izvorit din cunoașterea 
procesului de producție. Ele pre
conizează soluții pentru rezolvarea 
unor probleme importante ridicate 
de practica muncii din fabrici, u- 
zine și unități agricole. La secția 
de chimie au fost discutate lu
crări tratînd aspecte ale valorifi
cării izomerilor netoxici ai hexa- 
clorciclohexanului pentru obține-

Interviu cu

prof. univ.

JEAN LIVESCU,

adjunct al ministrului 

invățămintului
rea de noi substanțe utile indu
striei cauciucului și agriculturii, 
modificările produse de catecho- 
lomine în structura chimică celu
lară și altele. La secția de științe 
medicale și farmaceutice s-au pre
zentat studii in teresante a pri
vire la îmbunătățirea cor.dițnkr 
de muncă în unele medii indu
striale, întrucît s-a constatat că 
zgomotele mari determină crește
rea tensiunii arteriale a lucrători
lor din asemenea domenii, precum 
și rezultate ale încercărilor de se
parare între unii factori depresori 
în cursul șocurilor, în scopul di- 

fac schițe și calcule, acolo în 
adunare. Pînă la urmă s-a gă
sit și soluția tehnică: am mon- j 
tat, în partea de jos un crațer 1 
între trei scocuri, iar capul de 
întindere a fost introdus în
tr-un siloz. Rezultatul: o pro
ductivitate sporită.

★

Dialogul ar putea să conți, 
nue... Noi nu ne-am propus 
să-l epuizăm, ci doar să-i dăm 
impulsul inițial. Impuls care ar 
fi trebuit să existe și pe care 
ar fi trebuit să-1 canalizeze 
.spre scopul necesar — împăr
tășirea experienței înaintate — 
atît conducerea exploatării cît 
și organizația U.T.M.

în zilele următoare, vor veni 
mineri din toată Valea Jiului 
ca să cunoască experiența bună 
a sectorului III în privința vi
tezelor de înaintare, a produc
tivității muncii, a organizării 
producției. Vor veni mineri și 
din alte bazine carbonifere din 
țară.

Ne-am grăbit să publicăm 
dialogul de față ca nu cumva 
să se întîmple ca experiența 
bună a sectorului III să fie cu
noscută mai întîi de oameni de 
la zeci și zeci de kilometri de
părtare, în timp ce sectorul IV 
se află la cîteva sute de metri.

★
Viitorul reportaj, de la Ani- 

noasa — un nou dialog cu ex
periența înaintată. Veți afla 
despre relația dintre producti
vitate și frumos, despre emi
siunile pentru tinerii mineri 
ale stației de radioamplificare, 
despre o interesantă activitate 
a posturilor utemiste de con
trol, ca și despre un ecran care 
„vede, aude și spune tot“.

pe tînărul actor Ștefan Farca, 
de la Teatrul de Stat.

Contribuția cercului literar 
„M. Sadoveanu" din uzină, 
a zecilor de iubitori de poezie 
afirmați cu diverse prilejuri, 
concursurile pentru învățarea 
celor mai frumoase versuri — 
despre patrie și partid, despre 
viața nouă — ce se vor orga
niza în fiecare secție, reușita 
serii la care am participat — 
sînt cîteva din argumentele 
secretarului comitetului U.T.M. 
pe uzină. Alăturăm acestora 
dragostea și pasiunea tinerilor 
participanți, manifestate din 
plin în această seară. 

minuârii intensității acestora. 
Unde lucrări, deși nu pot fi deo
camdată aplicate în practică, cum 
sînt „Unde experiențe cu bob în 
rnrxhții de irigare in ZOOM soluhu 
brun-roșcat de pădure', ..Muce
gaiuri care atacă porumbul dm de
pozite și încercări de comb stere a 
lor-, „Valorificarea unor subpro
duse lactate* etc, constituie un 
valoros material documentar ce 
poate fi ușor folosit și adaptat la 
anumite condiții specifice. O serie 
de cercetări au dus la realizarea 
efectivă a unor aparate sau in
strumente de laborator, contribu
ind astfel la dezvoltarea barei 
materiale a institutelor respective.

Un rol deosebit în obținerea a- 
cestor rezultate l-au avut cele 
2 600 cadre didactice, care au în
drumat pe studenți în alcătuirea 
comunicărilor prezentate, printre 
care numeroși academicieni, pro
fesori și conferențiari. In același 
timp, studenții cercetători au a- | 
vut la îndemînă laboratoare mo- , 
derne, sere și terenuri experimen- I 
tale, legături permanente cu în- I 
treprinden industriale și unitari 
agricole, care constituie punctul de 
plecare al celor mai cxrru-
nicări.

Fer rrs a setau»ar șa auc |
hune iu «e -Tuma fcș»- »
pf.că a rraden<tkr. care ia aio- | 
mul timp — și, ia speoal aaal a- | 
cesta — a fost onentatâ spre so
luționarea unor probleme concrete 
ale procesului de producție, este 
necesară o mai strinsă colaborare 
între studenți, cadre didactice si 
specialiști din producție. Dat fi
indcă excursiile științifice ale stu
denților întreprinse în difente 
centre industriale și agrare ale 
țării sînt de o reală valoare în tra
tarea temelor alese, este recoman
dabil ca ele să fie mai mult folo
site, mai cu seamă că majoritatea 
subiectelor vor fi dezvoltate în 
cadrul viitoarelor proiecte de di
plomă.

Colectiviștii din Popești, raionul Focșani, lucrează Ia legatul și cercuitul viței de vie pe spalier și pregătirea terenului pen
tru plantarea a noi tupraiețe cu viță. Ei și-au propus să planteze cu viță. In acest an 40 de hectare de terenuri improprii 

altor culturi

Foto ! AGERPRES

Timp de trei ore un colectiv 
entuziast oferă vublicului, într-un 
concert-spectacoi — unit, în parte, 
prin pretextul anunțat de titlu, — 
un buchet de melodii, subliniate 
de interpretări coregrafice, între
rupte adesea cu umor și vervă de 
prezentări și mici scenete.

Desigur, in contextul unor ase
menea intenții este greu să găsești 
elementul unificator, firul roșu al 
spectacolului; iar provizoratul u- 
nitâții lui — resimțit pe alocuri 
— era un lucru de așteptat. Insă 
dincolo de aceasta se reține stră
dania colectivului de creatori 
(Angel Grigoriu, Romeo lorgules- 
cu, Cornel Constantinescu), de 
compozitori (George Grigoriu, Te- 
mistocle Popa, Mișu Iancu) de a 
circumscrie unei arii tematice cu
prinzătoare principalele aspecte pe 
care le oferă geografia spirituală 
și economică a regiunii căreia îi 
este, se înțelege, destinat — prin 
turnee numeroase — acest spec
tacol.

Critica „Navetiștilor" care fac 
totul pe fugă, nu sînt legați de 
locul de muncă decît prin sala
riu, într-un duet plin de haz, pan- 
tomima cu explicații „In delega
ție", prilej de satirizare a nesince- 
rității unor soți, ca și alte mo
mente întregesc un tablou al in
tențiilor educative scontate și, fără

.Cupa campionilor europeni* la rugbi 

Grivița Roșie în finală

'A HAXXOVa U (Agerpres). — Ciștigînd 
17—4 p—3| sectei «sites! ieri la Hannover
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Pi SCURT
Miercuri pe stadiacal RqptbL- 

di lotul olimpic de fotbal al țir_: 
noastre care se pregătește in ve
derea medului retur cu echipa 
olimpică a R. P. Bulgaria a sus
ținut un joc de antrenament cu 
echipa Rapid. Sdecționabilii au 
obținut victoria cu scorul de 
2—1 prin punctele marcate de 
Ion Ionescu și Jenei. Pentru Ra
pid a înscris Obiemenco. Locul 

îndoială, atinse în limitele posibi
lităților oferite de un asemenea 
gen de spectacol. Am enumerat 
părțile satirice nu pentru că în 
spectacol n-ar avea pondere — ca 
întindere — cupletele, melodiile 
destinate popularizării unor reali
zări (vezi „Orașul de la Dună
re" „Ucenicii", „Crescătoarea de 

„Sera melodiilor^
la Estrada Teatrului regional București

pui" etc.) ci pentru că pregnanța 
acestora, datorată atît textelor cît 
și îndrumărilor regizorale se im
pune prin particularizare. Alte nu
mere din program îngrijit puse în 
scenă rămîn totuși în zona corec
titudinii expresive pe jumătate, se 
rețin pe moment, se receptează cu 
bună dispoziție cel mai adesea, cu 
indulgență uneori, dar nu rămîn 
după... (așa cum se-ntîmplă cu 
„Dați un duș", „Premiul Ia, „Cres
cătoarea de pui"). Un exemplu fe
ricit în mare măsură de modul 
cum se pot impune spectatorului

> RO te < 
Cm*.

Iraa. Ztosn K<&te*e ■ txadași), 
AL VaaAc, Inaaix Jene [acîkx. 
cașcL husar. KăarBa. Con-
«arra. Vuqxkk L joneca. Scot- 
cescx .Ts—tirspj

JcQET-je simhăti
in Capn i da cadrai czzpioaa.

momente de o asemenea fartari 
îl constituie in cuprinsul acelu
iași program cupletele muzicale 
„Sora Nina* și ..Ciobănașul", m- 
terpretate cu gingășie fi vioiciune 
molipsitoare.

Judecat In ansamblu, concertul- 
spectacol al Estradei Teatrului re
gional București constituie evi

dent un pas înainte față de cele 
precedente, cunoscute. Mai întîi 
prin mai armonioasa îmbinare a 
momentelor, nemailăsînd locul u- 
nor decalaje prea mari între un 
punct și altul din program, atît 
prin conținutul textului cît și prin 
mijloacele de interpretare. Apoi, 
prin înțelegerea mai exactă a des
tinației acestui spectacol, ce pre
supune un anumit specific. De a- 
ceea ni se pare relevabil faptul 
că o parte din texte sînt concepu
te simplu, cu un umor pe linia 
tradițiilor populare (vezi prezența 

tului cat. A de fotbal se vor des
fășura pe stadionul Republicii și 
nu pe stadionul „23 August" cum 
s-a anunțat anterior. întîlnirile 
se vor disputa după cum urmea
ză : Dinamo București — Crișul 
Oradea (orele 15,15); Steaua — 
Petrolul Ploiești (orele 17).

• Ieri la Stockholm într-un
meci contînd pentru „Cupa Eu
ropei" interțări la fotbal Suedia 
a terminat la egalitate : 1—1
(0—0) cu U.R.S.S. Returul se va 
disputa la 27 mai la Moscova.

• In cadrul turneului 
preolimpic de fotbal 
care se desfășoară la 
Lima, cu partici
parea echipelor sud- 
americane. Brazilia a 
învins Chile cu 
2—o (1—ol iar Ar-

cest-na a ch-nga: in ti in. rea ca
Eeaadcr aa 1—c (1—-o).

• secs&r-e cl-behu Pro
gresai a-a Capita' i au cor.r.nuat 
■tercun îaaeaerile dintre echipe
le da tenis «tineret» ale R.P. Ro_ 
■une și RK Ungare. Iată rezul
tatele înregistrate : R.P.R. I—R.P. 
Ungară II 2—2; Xăstase — Czi- 
r2ghi 6—4; 6—4; Gadi—Dron 
0—3; 4—6; 7—5; Dron, Năstase 
—Varga, Gadi 6—2; 6—3; 2—6;
5— 7 întrerupt; R.P. Ungară I— 
R.P. Rominâ II 3—2; Varga— 
Boaghe 6—1; 6—2. Popovid— 
Kovacs 6—2 ; 6—3 ; Kovacs, 
Cnraki—Popovid, Boaghe 6—4;
6— 0; 6—4. Astăzi de la orele 
1530 sint programate noi întîl- 
niri dintre tinerii tenismani din 
cele două țâri.

hri Fisirili. dar mai ales cupletul 
,.Calea laptelui* ș. a.) in care ehn- 
pktafea și franchețea plină de în
țelegere și compasiunea de aceeași 
factură smintesc de felul hitru și 
subtil ironic el unor cunoscute 
personaie folclorice. Daci un ase
menea filon de aur sesizat de au
tori și regie ar fi fost mai mult 

solicitat de-a lungul întregului 
spectacol, el ar fi avut darul să-i 
confere mai multă originalitate și 
inedit, diferențiindu-l net de alte
le cunoscute. Asistăm în „Sera 
melodiilor" Ia un continuu badi- 
naj între o asemenea modalitate și 
cea cunoscută și dirr alte spectaco
le gen revistă. Și, nu lipsesc nici 
unele momente care îți lasă im
presia că au fost concepute pentru 
a da prilej unui interpret sau al
tuia să-și etaleze virtuozitatea in
terpretativă, urmărindu-se mai pu
țin ceea ce ar trebui să transmită

• Astăzi de la orele 16,45 pe 
noua pistă special amenajată în 
parcul sportiv Dinamo va avea 
loc concursul internațional de 
motociclism (dirt track) cu parti
ciparea celor mai valoroși aler
gători din U.R.S.S., R.P. Bulga
ria și R.P. Romînă. Concursul se 
anunță deosebit de spectaculos. 
Din echipa U.R.S.S. fac parte a- 
lergătorii care participă la fazele 
preliminarii ale campionatului 
mondial din R.P. Ungară.

în deschidere la ora 14,15 a- 
matorii de sport vor putea ur
mări meciul amical de fotbal : 
Dinamo Victoria—Dinamo Bacău.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE
LITURGHIA DE LA MIEZUL NOP

ȚII cinemascop : rulează la Repu- 
: blicn orele 10; 12; 15; 17; 19; 21 
1 pini la 15 mai. Flamura orele 10; 
! 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.

AVENTURILE UNUI TlNĂR — ci
nemascop : rulează la Patria orele 
9; 12; 15; 19; 21, Festival orele 9; 
12; 15; 18; 21, Grivița orele 9: 12; 
15; 18; 21. ANACONDA rulează la 
Capitol orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21. Excelsior orele 10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45, Melodia
orele 10; 12; 14,30-, 16,45; 19; 21, 
Adesgo orele 15; 17; 19; 21. DRA
GOSTE LUNGĂ DE-O SEARĂ ru
lează la Lumina orele 10-14 în con
tinuare 16; 18,15; 20,30; Giulești 
orele 10; 12,15; 15,30; 17,45; 20,15. 
Luceafărul orele 16; 18,15; 20,30. 
UN SURlS ÎN PLINĂ VARĂ rulea
ză la Doina orele 11,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30. Program pentru 
copii ora 10; Vitan orele 16; 18,15;
20,30. NU PLECA rulează la Vic
toria orele 10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30. UN OM CARE NU EXISTĂ 
rulează Ia București orele 10; 12; 
15; 17; 19; 21, Carpați orele 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30, Modem orele 
10: 12; 16; 18,30; 20,30. TOTUL
DESPRE EVA rulează la Cultural 
orele 10; 14,30; 17,30; 20,30, Arta 
orele 15; 17,45; 20,30, Cotroceni 
orele 15: 18; 20,45. KALOIAN ru
lează la Feroviar orele 9,15-, 11,30-, 
12.45; 16,15; 18.15; 20,30. RUDE DE 
SÎNGE rulează la Central orele 
10.30; 12^0; 14,30; 16,30; 18.30;
20.30 Volga orale : 16; 18,15; 20,30 
(matineu orele 9,30; 11,30; 13,30; 
FRAȚII CORSICANI). CELE TREI 
LUMI ALE LUI GULLIVER 
rulează la Flacăra orele 14; 16,15;
18.30 : 20,45, Viitorul orele
14.15; 16,30; 18,45; 21. DOM
NIȘOARA... BARBĂ ALBASTRĂ 
rulează la Union orele 14,30; 16,30; 
18,30; 2030. ZILE DE FIOR ȘI RÎS 
rulează la Tomis orele 9,15; 11,30; 
13.45; 16; 18.15; 20,30; Aurora
orele 9,30; 11.45; 14; 16,15; 1830; 
20,45; Lira orele 15; 17; 19: 21. 
FRAȚII CORSICANI cinemascop 
rulează la Ferentari orele 930; 
11.45; 14; 16,15; 1830; 20,45; Dru
mul Serii orele 10,45; 15.15» 17,30» 
19,45, Floreasca orele 10,30 ; 
16; 18,15» 2030. LIMUZINA NEA
GRA — cinemascop rulează la 
Buzești orele 16» 18,15; 20,30.
DEZRĂDĂCINAȚII rulează la Crîn- 

prin ele. Dar toate acestea sînt 
totuși puține în raport cu mo
mentele izbutite.

Spectacolul în ansamblu s-a 
bucurat de o îndrumar? regizora
lă (H. Negrin) atentă, costumele 
și decorurile (George Voinescu) 
ingenios și simplu concepute au 
punctat intențiile textelor iar mu
zica — fără a aduce noutăți sur
prinzătoare — este pe linia reu
șitelor semnatarilor ei. Din corpul 
mare al interpreților (și fiecare 
și-a adus contribuția după talent 
și posibilitățile oferite de momen
tul interpretat, cu dăruire care a 
trădat uneori diletantismul) am 
reținut pe Ion Duțu, Rodica Pa- 
liu, Teodor Jeleascov, Țacki Ho
gea, Veronica Strugaru, Marieta 
Ionescu, Noapteș Valanty, Nicu 
Stoenescu. Cuvinte bune pentru 
corpul de balet (deși unele mo
mente ca „Dansul rațelor" ni s-au 
părut lungite, iar în altele grația 
a fost înlocuită cu vivacitatea în 
scenă) și pentru orchestra corectă 
și discretă.

Aplauzele de la premiera spec
tacolului „Sera melodiilor" se vor 
completa fără îndoială mereu prin 
itinerariile turneelor entuziastei 
formații de estradă în regiune și 
prin alte premiere ce-i vor urma.

NICOLAE DRAGOȘ

Primirea de către 
ministrul afacerilor 

externe al R. P. Romîne 
a trimisului 

extraordinar și ministru 
plenipotențiar 

al Olandei
Miercuri, ministrul afaceri

lor externe al R. P. Romîne, 
Corneliu Mănescu, a primit în 
audiență pe trimisul extra
ordinar și ministru plenipo
tențiar al Olandei la Bucu
rești, Joost Bernard Haver- 
korn van Rijsewijk, în legă
tură cu apropiata prezentare 
a scrisorilor de acreditare.

(Agerpres)

gași orele 16? 18,15; 20,30. PRI
VEȘTE ÎNAPOI CU MINTE rulează 
la Bucegi orele 10; 12» 16; 18,15;
20,30. TOTUL RĂMÎNE OAMENI
LOR rulează la Unirea orele 16; 181 
20. PĂPUȘILE RID rulează la Pro
gresul orele 15; 17; 19; 21, DOUĂ
SPREZECE SCAUNE rulează la 
Moșilor orele 15: 17; 19; 21. ÎN
DRĂGOSTITUL rulează la Cos
mos orele 16; 18; 20; Popular orela 
15; 17; 19; 21. GERMANIE, STE
LUȚELE TALE rulează la Colentina 
orele 16; 18,15; 20,30; Pacea orele 
16; 18; 20. NU SE POATE FĂRĂ 
DRAGOSTE rulează la Miorița 
orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30. 
CUM STĂM, TINERE? rulează la 
Munca orele 15; 17; 19; 21; Înfră
țirea între popoare, orele 14; 16; 
18; 20. Timpuri Noi. O LECȚIE 
PENTRU FEMEI — O POVESTE 
FOARTE SIMPLĂ — U.N.E.S.C.O. — 
LUMEA MINUNATĂ A LUI KA
REL ZEMAN — FOTOGRAFIA 
CU BUCLUC — PENTRU CĂ 
SINT TÎNĂRĂ — SPORT NR. 
2 1964 — ÎNTOARCEREA PIRAȚI
LOR — rulează de la orele 10—21 
în continuare.Televiziune

19,00 Jurnalul televiziunii ; 19,10 
Peria de dinți ; 19,30 Clubul tine
reții ; 20,30 „Sfatul medicului" i 
20,45 Parașutiștii — film ; In în
cheiere : Poșta televiziunii. Buletin 
de știri. Buletin meteorologic.

COMBINATUL 
SIDERURGIC

HUNEDOARA

ANGAJEAZĂ
imediat și în condiții 
legale de pregătire, 
vechime și salarizare, 
după cum urmează:

— ingineri metalurgiști
— ingineri siderurgiști
— ingineri mecanici
— ingineri electromeca

nici
— ingineri oțelari
— ingineri furnaliști
— ingineri diriginți de 

șantier
— ingineri proiectanți
— ingineri de exploat. 

căi ferate
— maiștri mecanici
— maiștri lăcătuși
— maiștri electricieni
— maiștri strungari
— maiștri apaducteri
— maiștri oțelari
— maiștri furnaliști
— maiștri repararea va

goanelor
— tehnicieni I.
— tehnicieni I proiec- 

tanți
— tehnicieni II proiec- 

tanți
— șef de stație
— subșef stație
— șef serv, exploat. căi 

ferate
— picheri
— economiști principali
— merceologi principali

Informații suplimentare se 
primesc de la Combinatul 
Siderurgic Hunedoara — 
Serv. Personal, telefon nr. 
25 31, 25 32, 25 33, interior 
nr. 42, unde se pot adresa 
cererile și autobiografia so- 
licitanților.
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FILE
DIN AGENDA 

ȘCOLARĂ
In sprijinul școlii

Scurta analiză a luat sfîrșit. Rînd pe rînd, membrii comitetului 
U.T.M., ca și secretarii pe ani de studiu invitați la această ședință 
își spuneau părerea cu privire la măsurile ce trebuie luate, făceau 
propuneri cu seriozitate, răspundere și chibzuință:

— La clasele a VIII-a mai multă preocupare pentru antrenarea 
elevilor la orele de recapitulare

— Urmărirea mai îndeaproape a frecvenței și disciplinei la ore
— Și la consultații...
— La clasele a Xl-a — valorificarea la maximum a timpului des

tinat pregătirii pentru maturitate
— Mai mult accent asupra studiului individual
...Legate de specificul fiecărui an de studiu, de situația din fiecare 

clasă, propunerile s-au concretizat într-un plan de măsuri, in a 
cărui realizare, fiecăruia îi reveneau sarcini concrete, precise.

Pentru că a contribui la încheierea cu succes a anului școlar este 
o sarcină actuală a organizației U.T.M. Și utemiștii de la Școala 
medie nr. 2 au înțeles pe deplin acest lucru.

Cei dintr-a VIII-a B
Primul trimestru a însemnat și primul lor succes : promovarea 

sută la sută. S-a spus atunci despre ei că „au pășit cu dreptul-. Dar 
în privința rezultatelor de viitor se simțea oarecare rezervă : „De, 
sînt la început... Entuziasmul, curiozitatea... și apoi, in primul tri
mestru nici materia nu-i chiar atît de grea... Să-i vedem mai 
departe...**

Așa gîndeau toți. Toți în afară de cei dintr-a VIII-a B. Cei 40 de 
băieți și fete știau doar că procentul de sută la sută nu fusese ob
ținut chiar atît de ușor. Cîte eforturi n-au trebuit să cepună. Mai 
întîi, nu se cunoșteau. (Doar 5—6 mai fuseseră colegi și pină 
atunci). Tovarășii profesori erau pentru ei, de asemenea, necunos- 
cuți... Și firește, la școala medie e cu totul altfeL Un alt stil de 
muncă. Unii ca Eugenia Vatmanu, Petru Bontaș, Fînaru Mioara și
I- au însușit mai repede ; altora, însă, le venea mai greu. Le-au venit 
însă în ajutor tovarășii profesori și, mai ales, tovarășul diriginte al 
clasei. Cei 10 de utemiști din clasă s-au arătat buni organizatori. Ei 
au fost sufletul în toate acțiunile clasei. Adunările deschise în care 
s-a discutat despre învățătură, despre ce înseamnă a fi elev, ca și 
cele în care, la invitația organizației U.T.M., tovarășii profesori, 
elevi din clasele mari, au vorbit despre metodele bune de studiu — 
au avut un cuvînt hotărîtor.

Trebuia, însă, dovedit că rezultatele de pe trimestrul I nu au fost 
întîmplătoare. Și elevii clasei a VIII-a B au ales cel mai bun argu
ment. Lucrînd cu și mai multă sîrguință, la sfîrșitul trimestrului al
II- lea s-au situat din nou în frunte. (Chiar și un elev, mutat din 
altă clasă, la mijlocul trimestrului II, cu două corijențe, la fizică și 
chimie, și cu multe alte note slabe a fost determinat să se schimbe). 
Colectivul clasei a VIII-a B s-a arătat puternic și priceput. Din nou 
sută la sută ! 6 elevi au obținut și medii de 5. Restul de la 7 în 
sus.

In trimestrul al III-lea ascensiunea a continuat, notele reflectînd 
fidel sporul calității muncii, al sîrguinței, perseverenței. Catalogul 
arată că elevii clasei a VIII-a B de la Școala medie nr. 1 vor în
cheia anul școlar cu un frumos succes : toată clasa promovată, cu 
note bune și foarte bune.

Fără îndoială, renumele de clasă fruntașă îl vor purta cu cinste în 
anul viitor ei cei din... a IX-a B.

Lecții de „aritmetică**
La numai o săptămînă de la începutul trimestrului al III-lea a 

primit un 4. Faptul a trecut aproape neobservat. Se poate întîmpla 
oricui. Dai iată că „întîmplarea" începe să se repete. în catalogul 
clasei a IX-a B, în dreptul numelui lui Dan Carp, se string tot mai 
multe note proaste. Frămîntarea elevilor, surprinși de această că
dere din ultimul trimestru a colegului lor, n-a întîrziat să devină 
evidentă. Sincer mîhniți, i s-au adresat prietenește :

— Ce faci Dane, ce-i cu tine ?
N-au primit un răspuns clar, deschis, așa cum se așteptau. Au 

simțit însă că Dan îi ocolește, că întrebările lor îl deranjează, că 
vrea să le ascundă ceva. Ar fi putut să dezarmeze așa ușor ? Firește 
că nu. Au început să-1 urmărească îndeaproape : la școală, acasă, în 
timpul liber. Citeva zile, și lucrurile s-au limpezit. Dan nu era 
n;ci bolnav, nici obosit, nu i se întîmplase absolut nimic. Pur și 
simp'u nu învăța. La școală venea așa, ca să n-aibă absențe. La 
lecții se arăta plictisit, își lua notițe de mîntuială. După ore, cum 
ajungea acasă. își azvîrlea mapa cu cărți într-un colț și o apuca

- Raid prin școlile din Bacău -

0 etapă hotăritoare
e-am propus să 
cuprindem în rai
dul nostru prin șco
lile din Bacău cîle
va din numeroasele 
aspecte pe care 1? 
prezintă activitatea 
și preocupările co

lectivelor didactice, elevilor, în 
apropierea sfîrșitului de an 
școlar. Primul popas în orașul 
Bacău l-am făcut la Școala me
die nr. 4.

In activitatea colectivului 
acestei școli — ca și în cele
lalte pe care le-an] vizitat — 
se face tot mai mult simțită 
preocuparea intensă pentru în
cheierea cu succes a anului 
școlar. In această direcție își 
îndreaptă eforturile toți facto
rii : conducerea școlii, cadrele 
didactice, organizația U.T.M. 
Privind această preocupare, re
dăm mai Jos cîteva aspecte re
latate de tovarășul CONSTAN
TIN VLAD, directorul școlii:

„Un accent deosebit punem 
pe pregătirea cit mai temeinică 
a lecțiilor, pe îmbunătățirea 
necontenită a calității lor. în 
ultimul timp, conducerea școlii 
și-a intensificat numărul de a- 
sistențe. Ca o concluzie a aces
tei acțiuni am recomandat to
varășilor profesori să antreneze 
la verificarea cunoștințelor 
(chiar și la predare, atunci cînd 
e cazul) cit mai mulți elevi.

în urma sondajelor făcute la 
fiecare clasă în parte (prin 
scurte lucrări de control) am 
descoperit o parte din golurile 
elevilor. Aceștia au fost reco
mandați în mod deosebit tova
rășilor profesori, pentru ca prin 
intermediul temelor individuale 
și al consultațiilor speciale să 
fie ajutați să recupereze cunoș
tințele neînsușite la vreme. 
Consultațiile se fac diferențiat, 
pe capitole și grupuri de elevi, 
ținîndu-se seama de particula
ritățile fiecăruia.

Tezele, atît de importante în 
acest ultim trimestru, au fost 
programate mai judicios decît 
pină acum, și anume, maximum 
două pe săptămînă pentru fie
care clasă, oferindu-le elevilor

timp suficient de pregătire. Ele 
sînt precedate, de obicei, de 
ore recapitulative.

O mare atenție am acordat 
recapitulării finale. Aceasta se 
va face pe teme largi, de sin
teză, punîndu-se accent pe ca
pitolele cele mai importante, 
dar prezentate în așa fel, incit

• Grijă pentru recapitularea 
finală

• Sprijin celor rămași
in urmă

• Părinții—un ajutor 
prețios

elevii să capete o privire de 
ansamblu asupra conținutului 
fiecărei discipline. Pentru a- 
ceasta, comisiile metodice au 
trecut deja la întocmirea pla
nurilor de recapitulare. Lecțiile 
deschise care r vor ține cu a- 
cest prilej vo. permite popu
larizarea celor mai bune forme

și procedee de sistematizare și 
consolidare a cunoștințelor.

In perioada care a mai ră
mas vom stimula elevii la un 
studiu individual mai susținut, 
mai perseverent. La realizarea 
acestui deziderat o contribuție 
importantă o aduc diriginții și 
organizația U.T.M. Fiecare diri
ginte și-a prevăzut un număr 
sporit de vizite acasă la elevi, 
unde stau de vorbă cu părinții 
acestora, controlează modul în 
care elevii se pregătesc, cum 
își drămuiesc timpul dedicat 
studiului. La aceasta ne ajută 
și familia, pe care școala noa
stră s-a bizuit întotdeauna. La 
ultima consfătuire cu părinții, 
ținută la fiecare clasă în parte, 
am discutat toate problemele 
care stau atît în fața școlii, cit 
și a părinților. I-am rugat pe 
părinți să-i controleze pe elevi 
mai îndeaproape, să-i îndemne 
la folosirea din plin a fiecărui 
minut. Nu sîntem nicidecum a- 
depții proverbului „Nu aduce 
anul ce aduce ceasul", dar ne 
străduim să-i convingem pe e- 
levl că fiecare ceas folosit cît 
mai chibzuit acum, în această 
etapă finală de muncă, consti
tuie un bun cîștigat pentru tot
deauna".

Imagine obișnuită în ȘCpala medie nr. 2. Elevii claselor nț Xl-a se pregătesc cu sîrguinfă pen
tru maturitate.

i a 26 mai elevii cla- 
; selor a Xl-a vor în

cheia anul școlar. 
Pină Ia maturitate, 

j insă, mai rămîn 20 
. de zile, timp dedicat 

continuării pregătiri
lor pentru acest im

portant examen. Și această perioa
dă este împărțită în două etape : 
jumătate va fi consacrată pregăti
rii în cadrul școlii, iar cealaltă 
parte de timp va fi în exclusivita
te dedicată studiului individual. 
Pentru primele 10 zile, conducerea 
fiecărei școli a făcut un orar al re
capitulării și consolidării cunoștin
țelor Ia toate obiectele prevăzute 
pentru examenul de maturitate. Am 
consultat un asemenea orar la 
Școala medie nr. 2. Grija pentru 
cit mai buna prezentare a elevilor 
dintr-a Xl-a la examene, pentru 
sistematizarea și generalizarea cu
noștințelor însușite constituie tră
sătura fundamentală a orarului. In 
fiecare zi elevii vor recapitula, cu 
ajutorul tovarășilor profesori, capi
tolele mari ale obiectelor indicate. 
Pentru cei de la secția reală sînt 
prevăzute mai multe ore de mate
matică și fizică. După reîmprospă
tarea unor formule teoretice funda
mentale, de algebră, trigonometrie 
șl geometrie, elevii vor trece la

rezolvarea unui număr cît mai 
mare de probleme. Umaniștii vor 
revedea materia la romînă pe epoci 
istorice și curente literare, vor co
menta bibliografia obligatorie, după 
care vor face exerciții la limba la
tină, rusă, franceză și engleză. Și 
unii și ceilalți vor acorda egală 
importanță chimiei, istoriei, socia
lismului științific și bazelor darwi-

--------------------------------------- 1
jutorul pe care școala îl ofer/ă ele
vilor în vederea susținerii e5rame- 
nului de maturitate. Pin# fc exa
men, însă, lor le mai rămîfn încă 
10 zile la dispoziția Cum vot folosi 
acest timp ? — am adresat această 
întrebare cîtorva dintre elevii șco
lii. Iată răspunsurile lor :

Henteș Angela : ...„Bineînțeles, 
studiind. Mă atrage foarte mult li

școaîă. în zil«fle care îmi 4-ămîn la 
dispoziție voi face o trecere în re
vista a măriilor epoci literare, a 
curentelor și Scriitorilor de seamă 
— totul în contextul lor istoric. 
Voi accentua Sn special pe biogra
fiile scriitorilor, care se rețin mai 
greu.

în aceasta constă, în mare, și 
pregătirea pentru concursul de li

Orar special 
pentru maturitate

nlsmulul. Cea mai mare parte din 
tovarășii profesori care vdr face 
pregătire cu elevii pentru maturi
tate (și numărul acestora trece de 
15) au început deja să grupeze 
materia pe capitole largi, înlăn
țuite, pentru ca elevii să rămînă 
cu o imagine unitară, de ansamblu, 
asupra obiectului predat.

★
Am văzut, deci, în ce constă a-

teratura. De aceea am hotărît să 
mă pregătesc cît mai bine la acest 
examen. Am citit pină acum volu
mele importante ale scriitorilor 
clasici și contemporani, precum si 
recomandările criticii de speciali
tate.

In cadrul orelor de recapitulară 
din acest an -am revăzut cu ajuto
rul tovarășilor profesori toată ma
teria predată în cei patru ani da

teratură pi» țară, fază pentru care 
am fost «selecționată să mă pre
zint'.

Negrea 'Violeta : „Aș vrea să mă 
opresc asjapra programului zilnic. 
Cred că de modul cum ne vom or
ganiza timpul care ne-a mai rămas 
depinde o parte din succesul la 
examen. E drept, recapitularea de 
pînă acum a fost un sprijin pre
țios pentru noi toți, dar o ultimă

privire de ansamblu asupra întregii 
materii, o revedere a unor chesti
uni mai dificile sînt de strictă ne
cesitate. De a&2ea eu mi-am pla
nificat cîte 8—10 ore de studiu pe 
zi, în. așa fel îneît să-mi ajungă să 
revăjfi întreaga materie. în cele 10 
zile voi merge de cîteva ori și la 
consultații, pentru lămurirea unor 
p'robleme de fizică atomică, obiect 
care este pentru noi mai dificil".

Sîrbu Ștefan : „Sînt la secția 
reala și, bineînțeles, voi acorda 
mai multă atenție matematicii, fizi
cii și chimiei. Voi căuta să rezolv 
Sn această perioadă cît mai multe 
probleme. Culegerea lui Sahter 
îmi este de un real folos în acest 
sens. O dată cu rezolvarea lor îmi 
voi pune la punct și unele noțiuni 
teoretice mai pretențioase, căci 
niciodată formulele nu se rețin mai 
bine decît atunci cînd Ie aplici în 
probleme. Voi revedea cu această 
ocazie demonstrațiile trigonometri
ce, geometria în spațiu din clasa 
a X-a și geometria analitică dintr-a 
Xl-a.

Nu voi neglija nici celelalte o- 
biecte, pentru care am repartizat 
în programul meu zilnic timp co
respunzător.

Gafta Maria din clasa a X-a și Micu Anton dintr-a Xl-a au o trăsătură comună : pasiunea 
pentru studiu, care se manifestă fie în laborator, fie în fața tablei

spre stadion. Se întorcea tîrziu, se culca fără a fi apucat măcar să 
se gindească la temele și lecțiile de a doua zi.

întrebările erau acum severe, ca un clește.
— Ia, lăsați-mă în pace. Am 7 pe primul trimestru, îmi ie9« 

media...
Asta era vasăzică I Media e „asigurată-. Părerea lui Dan s-a izbit 

de reacția imediată a colectivului. Prin discuții în pauze, în drum 
spre casă, prietenii lui buni, îndeosebi Secăreș Vasile, la orele de 
dirigenție, chiar într-o adunare generală U.T.M., în care s-a discutat 
despre îndatoririle elevului, colegii i-au arătat cît de greșită e pă
rerea lui. I-au demonstrat că rostul învățăturii este nu obținerea 
unei note, ci pregătirea temeinică pentru viață. Și l-au convins.

...Răsfoind zilele acestea catalogul clasei a IX-a B de la Școala 
medie nr. 4 am reținut și alte nume : Dabija Eugen, Zlăbuț Traian 
și alții. Elevi buni în primele două trimestre, acum ei vin deseori cu 
lecțiile nepregătite, obținînd note slabe. Socotelile lor conțin aceeași 
greșită părere că media...

Firește, colegii îi pot scăpa de pagubele care-i amenință, oferin
du-le și lor cîteva lecții de adevărată „aritmetică".

...Tot despre maturitate
„încă de mic am îndrăgit științele exacte. Paralel cu studiul ma

tematicilor și al fizicii, încă de cînd eram pionier am devenit și 
„puțin"... radioamator. Așa că-i ușor de bănuit ce carieră îmi voi 
alege. Sper ca peste un an și ceva să mă număr printre studenții 
Facultății de electronică sau de fizică atomică".

Pentru colegii săi, care-1 știau bine, vorbele lui Opriș Paul nu 
comunicau o noutate. Le ascultau, însă, cu atenție, fiindcă în ele 
descifrau hotărîre, voință, explicația rezultatelor bune obținute de 
colegul lor.

Cu cîtă însuflețire ne-au vorbit și ceilalți elevi despre gîndurile 
lor. Avădani Nicolae vrea să devină constructor, Gina Munteanu se 
gîndește la chimie alimentară, Vieru Emil s-a hotărît pentru agro
nomie...

Dezbaterile din această oră de 
dirigenție nu s-au oprit aici. Răs" 
punzînd la întrebarea „Ce profe
siune îmi aleg", elevii clasei a 
X-a B au discutat și despre mo
dul cum pot să-și realizeze do
rințele, despre ceea ce trebuie să 
facă pentru împlinirea lor.

Asemenea ore de dirigenție 
•-au ținut și la celelalte două cla
se a X-a de la Școala medie nr. 1. 
Cei peste o sută de elevi din cele 
3 clase au ajuns la concluzia că 
examenul de maturitate poate fi 
pregătit încă din clasa a X-a. Au

hotărît să înceapă cu toții această 
muncă în mod organizat.

Tovarășii profesori le-au venit 
In ajutor.-

Duminică dimineața, pe elevii 
claselor a X-a i-am găsit într-o 
sală de clasă. Timp de 4 ore, sub 
îndrumarea tovarășilor profesori, 
au terminat deja algebra și geo
metria din clasa a VIII-a, iar la 
romînă mai au puțin de revăzut 
din teoria literaturii.

Cu fiecare oră, noi capitole re
petate și sistematizate se aștern 
trainic în memorie, ca și în ca
ietele pe care elevii claselor a X-a 
au scris: „Pregătiri pentru ma
turitate-.

Prima promoție
în octombrie i960 Școala me

die nr. 3 își sărbătorea inaugu
rarea. (O nouă clădire modernă, 
cu săli spațioase și mobilier ele
gant, era pusă la dispoziția celor 
doritori să învețe). Dar adevărata 
inaugurare și-o sărbătorește acum, 
o dată cu prima promoție de ab
solvenți. E o sărbătoare colectivă, 
un prilej de legitimă mîndrie 
pentru fiecare.

Peste o sută de elevi vor păși la 
sfîrșitul acestui an școlar dincolo 
de pragul școlii. Peste o sută de 
elevi vor trimite în curînd șco
lii, profesorilor îndrăgiți și cole
gilor noile adrese: Institutul po
litehnic, facultatea de medicină, 
institutul agronomic etc.

Pînă atunci, însă, cei o sută și 
ceva de elevi ai claselor a Xl-a 
se pregătesc intens în vederea ul
timei verificări — examenul de 
maturitate. Toți sînt hotărîți să-1 
ia cu note bune, așa cum au mers 
de-a lungul tuturor celor patru 
ani de învățătură.

Rezultatele lor frumoase vor fi 
puse la temelia noii școli, ca un 
adevărat simbol de tradiție, iar 
„Cartea de onoare" va păstra, 
numele celor mai buni elevi ai 
promoției.

Pe adresa gospodăriei colective
Cînd fusese ultima dată acasă, într-o duminică, Silvia se mirase 

cum de tot satul știa ce face ea la școală. Ba tovarășul președinte 
«1 gospodăriei colective o bătuse bărbătește pe umăr :

— Bravo, Silvio. Așa da. Și să te faci agronomă, auzi, că avem 
nevoie de oameni.

Silvia nu mai știa cum să-și ascundă emoția. Era fericită și in
timidată în același timp. Toți oamenii, toate prietenele cu care sa 
întîlnea îi spuneau : „Așa da. Avem cu ce ne mîndri".

De unde știau, oare ?
...Nu cu mult timp în urmă, într-o seară, cînd brigăzile se în

torceau de la muncă, președintele colectivei îi ieșise lui Eugen O- 
chean în întîmpinare cu o scrisoare în mînă :

— Să trăiești nea Eugene, și să-ți trăiască fata I Uite, scrie aici, 
de la școală. Ne felicită pe toți, dar mai ales pe dumneata.

Eugen Ochean aproape că smulse plicul din mîna președintelui, 
Alte capete se plecară atunci spre scrisoare.

„Către gospodăria agricolă colectivă
comuna Sascut-sat, raionul Adjud 

Tovarășului EUGEN OCHEAN

Vă aducem la cunoștință că fiica dv, Ochean Silvia, din clasa a 
X-a A la Școala medie nr. 2 se numără printre elevii fruntași la în
vățătură din școala noastră. Pentru rezultatele frumoase obținute 
an de an, pentru comportarea corectă, atît în școală și în afara școlii, 
precum și pentru bogata activitate desfășurată în cadrul organiza
ției U.T.M. vă felicităm și vă mulțumim pentru grija cu care vă 
ocupați de educația ei".

Scrisoarea era semnată de directorul școlii si secretarul comite
tului U.T.M.

Numai 10

Cu cîți elevi fruntași nu se pot mîndri școlile băcăoane ! Cîți din 
ei n-au purtat tradițiile frumoase ale școlii la concursuri și olimpia- 
de, în institutele de învățămînt superior I

Numărul unor asemenea elevi este foarte mare. Am ales dintre 
aceștia doar patru, care au terminat primele două trimestre cu me
dia 10 la toate disciplinele. Notele din cataloage, trecute în dreptul 
numelor lor, prevăd și pentru acest trimestru aceeași situație. Ei vor 
încheia, astfel, anul școlar cu media generală 10 :

1. Dogaru Angela, clasa a IX-a D
2. Țarălungă Lucian, clasa a VIII-a D
Școala medie nr. 1.
3. Panaitescu Doina, clasa a VIII-a D
4. Barbu Gheorghe, clasa a IX-a B
Școala medie nr. 2.

Pagină realizată de : 
CONSTANȚA NASTAC, 
secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. — Bacău

ION ANDREIȚA 
N. ARSENIE 

Fotografiile : V. BOGDĂNEȚ



în Cipru situația 
se menține încordată

NICOSIA ij (Agerpres). — 
După incidentele din ultimele zile 
din Famagusta, mediatorul O.N.U., 
Tuomioja, a avut întrevederi cu 
ministrul de externe cipriot, Kipri- 
anu, iar consilierul politic al ge
neralului Gyani, Flores, a fost pri
mit în audientă de președintele 
Makarios. Vicepreședintele Cipru
lui, Kuciuk, a adresat note secre
tarului general al O.N.U., președin
telui Consiliului de Securitate și 
secretarului general al N.A.T.O. în 
care aruncă vina pentru cele pe
trecute la Famagusta asupra ci- 
prioților greci.

Din Atena se anunți că în urma 
uciderii la Famagusta ( a doi ofi
țeri greci au fost luate o serie de 
măsuri menite să întărească po
tențialul militar al Greciei. In 
cadrul dezbaterilor din Parlamen
tul grec, primul ministru t Papan- 
dreu a făcut declarații în legă
tură cm situația din Cipru.. El a 
apreciat că tratatele de la Londra 
și Zurich s-au dovedit inaplica
bile și de aceea a fost necesară 
intervenția O.N.U. Premierul gțec 
a spus că guvernul cipriot a ac
ceptat măsurile luate de forța 
O.N.U., procedînd la înlăturarea 
fortificațiilor și proclamînd am
nistia.

NICOSIA 13 (Agerpres). — 
Intr-o declarație făcută co
respondenților de presă la 
Nicosia, după reîntoarcerea 
sa din vizita făcută la Fama
gusta, generalul Gyani, co
mandantul forțelor din Ci
pru, a sublimat că forțele 
O.N.U. au preluat controlul 
asupra orașului Famagusta. 
Gyani a menționat că în 
timpul vizitei sale, a avut o 
serie de discuții cu șefii po
liției ciprioților greci și turci 
tn legătură cu normalizarea 
situației în oraș.

DE TOATE
• mare poliglot

Anul trecut, la un congres al 
lingviștilor ținut la New 
York, prof. dr. Carlo Taglia

vini a produs senzație cînd urcîn- 
du-se la tribună a rostit mia cu- 
vîntăii de salut în nu mai puțin 
de 50 de limbi.

Dr. Tagliavini este membru a 
55 academii de știință. De mic 
a manifestat o deosebită ușurință 
în asimilarea limbilor străine, la 
12 ani cunoscînd 7 limbi. La vîr- 
sta de 22 de ani a obținut diploma 
de doctor în filozofie, pe atunci

• „Examen medical" după 2800 
de ani de la moarte

După aproape 3 000 de ani de 
la moarte, una din sluji
toarele celebrului templu 

din Teba va fj supusă unui „exa
men medical" în cursul zilelor ur
mătoare.

Profesorul C. E. Dent, de la Fa
cultatea de medicină din Londra,

• „Chibrituri antivint"

Cercetătorii Institutului ge
neral de cercetări pentru 
industria forestieră au rea

lizat chibrituri care ard nu numai 
în bătaia vîntului dar chiar și pe 
ploaie. Gămălia acestor chibri
turi este mult mai mare decît la 
chibriturile obișnuite; ea se întin
de aproape 3 pătrimi din lungi

• Descoperirea unor tablouri furate

Poliția italiană a descoperit 
marți în apartamentul 
colecționarului Giancarlo 

Chiolerio, situat într-un cartier 
mărginaș al Romei, o colecție de 
tablouri, furate, datînd din seco
lele al XVI-lea și XVII-lea, în va
loarea de 160 000 dolari. Giancar
lo Chiolerio a fost arestat împre

• Cel mai important furnizor 
de azot

Oamenii de știință au ajuns la 
concluzia că fulgerul este 
cel mai important furnizor 

de azot. La fiecare furtună, Pămîn- 
tul primește o uriașă cantitate de 
azot extr . de necestră pentru

• Si totuși e adevărat...

Pentru a lichida lipsa acută 
de sînge conservat, cîteva 
spitale din Rhodesia de 

sud care tratează în general nu
mai albi s-au decis pînă la 
urmă, călcîndu-și pe inima, să in

• După o nouă erupție a vulcanului Etna

După o nouă erupție a vulca
nului Etna, de marți seara, 
se revarsă din crater un 

val de lavă de 500 metri lărgime 
în direcție orașului Bronte, cu 
20 000 locuitori situat la poalele 
vulcanului. Valurile de lavă au și

Prezențe românești

LA BRUXELLES
BRUXELLES 13 (Agerpres). 

— „Zilele romînești' — impor
tantă manifestare culturală — 
care s-au desfășurat la Bruxel
les între 28 aprilie și 9 mai 
s-au bucurat de un deosebit 
succes. In cadrul acestor „zile" 
au fost deschise în capitala 
Belgiei expoziția de pictură, 
reprezentînd o parte din lucră
rile pictorului Corneliu Baba, 
și o expoziție de artă folclorică 
și de artizanat romînesc. De a- 
semenea, a fost organizat un 
spectacol de gală cu filmul 
„Codin“. Publicul din Capitala 
Belgiei a făcut o primire căldu
roasă baritonului Dan Iordă- 
chescu, care a reapărut într-o 
serie de concerte radiotelevi-

LA PARIS
PARIS 13 — Corespondentul A- 

gerpres, George Dascal, trans
mite :

In fața unei săli arhipline 
și entuziaste, ansamblul folcloric 
romîn „Rapsodia romînă" a pre
zentat marți seara la Teatrul Al
hambra din Paris ultimul său 
spectacol în cursul turneului de 
trei săptămîni întreprins în Fran
ța. Dansatorii, soliștii, orchestra și 
dirijorul Ionel Budișteanu au fost 
apalaudați la scenă deschisă și re
chemați de mai multe ori la ram
pă. La încheierea spectacolului, 
timp de cîteva minute în șir, pu-

LA ROMA
ROMA 13 Corespondentul A- 

gerpres, Giorgio Pastore, trans
mite :

„Un spectacol minunat, artiști 
foarte talentați", asemenea apre
cieri s-au putut auzi în rîndurile 
publicului care a asistat marți 

cunoscînd „numai" 15 Lzbi. Doi 
ani mai tîrziu a devenit car.cica: 
în științe, continuîndu-și sistema
tic studiul limbilor străine.

Profesorul a declarat câ vorbește 
curent toate limbile europene îm
preună cu toate dialectele respec
tive și că ține cursuri in 25 <Je 
limbi. El consideră că din grupa 
limbilor cele mai dificile he pane 
turca, japoneza, armeana, hindu
sa, egipteana veche și aTzaneza 
(care are multe dialecte și îi lip
sește o gramatică precisă).

intenționează să stabilească boala 
care a pus capăt vieții acestei fe
mei acum 2 800 de ani.

Potrivit unor păreri, moarte* 
s-ar fi datorat unei boli foarte 
rare, denumită Alkaptonuria, care 
afectează ligamentele și cardlagi- 
ile corpului uman.

mea bețișorului. Pentru ca sub
stanța inflamabilă să nu se ume
zească, ea a fost acoperită cs un 
lac de bachelită.

Primele 200 mii de cutii âe chi
brituri pe a căror etichete stî 
scris „Chibrituri antivint" au pă
răsit de curind fabrica de ch-lri- 
turi din Balabanovsk (UJLSS.).

ună cu alte trei persoane și de
ferit justiției pentru tăinuire de 
bunuri furate.

Printre tablouri se numără și 
unele lucrări de mare valoare ale 
pictorilor Palma il Vecchio și 
Pietro Longhi, furate în martie 
a.c. din casa lui Filippo Barto!a- 
mi, directorul unui ziar.

hrănirea plantelor. Potrivit datelor 
statistice, pe globul pamintesc au 
loc zilnic 44 000 de furtuni. S-a 
calculat că de pe urma lor se ob
țin anual în medie 100 milioane 
tone de azot.

vite și africani să doneze sînge. 
Condițiile sînt cit se poate de „ge
neroase' : pentru 1/2 litru de 
sînge, negrii primesc în schimb 
1/2 litru de bere.

pătruns cu peste 350 de metri în
tr-o pădure de pini care separă 
craterul de Bronte. Dacă erupția 
continuă există pericolul ca valul 
de lavă fierbinte să pătrundă în 
oraș. 

zale, actorilor Alexandru Vir
gil Platon și Grațiela Albini, 
doi din interpreții filmului „Co
din', și formației de muzică 
populară romînească condusa 
de Nicu Stănescu. Intr-o cro
nică dedicată expoziției de artă 
folclorică și de artizanat romî
nesc, ziarul „Le Soir" scria : 
„Această remarcabilă manife
stare culturală pune în valoare 
frumusețea costumelor folclo
rice, a țesăturilor, ceramicii, 
sculpturilor realizate de artiza
nii din Romînia'. La rîndul său, 
ziarul „La derniere heure' 
sublinia că expoziția romî
nească constituie „un mijloc de 
a contribui la apropierea oame
nilor și a ideilor".

blicul a ovaționat pe artiștii ro- 
mtni adunați în scenă.

După spectacol am solicitat pă
rerea mai multor spectatori. „Nu 
se poate uita un asemenea spec
tacol. Ce antren, ce dinamism, ce 
bucurie de a trăi exprimă dansu
rile populare!", a declarat arhi
tectul Paul Rollin.

După spectacol, Agenția litera- 
ră și artistică franceză a oferit o I 
recepție în cinstea ansamblului 
„Rapsodia romînă".

După turneul de trei săptămîni • 
întreprins în Franța, Ansamblul 1 
folcloric „Rapsodia romină" va | 
prezenta spectacole în Belgia și I 
Olanda.

seara la Roma la spectacolul dat I 
în sala teatrului „Eliseo" de so
liștii corpului de balet al Teatru
lui de Operă și Balet din Bucu
rești, care se află în prezent în 
turneu în Italia. După fiecare 
dans au răsunat aplauze îndelun
gate și au fost chemări repetate Ia 
rampă.

Ziarele de miercuri acordă spa
ții largi cronicilor spectacolului 
prezentat de balerinii rocnini la • 
Teatrul „Eliseo*. JZ Tempo" pu
blică un articol irtitulat ^acce
sai bederixlsr rcxxz la JESsto". 
In cried se scene: hec zzt
STTrixrzl iesses^ errtCT • c®- 

c r*-d~e £3 re-
yerigf j : isaxri <3 rtf’ e clx- 
sue. âzs bszeîe ie crtxțzt 
fi cxzsr xs rirts rsspirzj <3 fci- 
dor".

fosf n certxnr.’ 
de zkUtzsxxș fi ezxi des xrtx 
rr-ri", acrie Mewațgerc'. ,
Jicg.'a—J rrzzxîz* « stsenDexf 
sse saczes țzța xzx:

Reeeat la Se:̂ l au avut Ioc aoi demonstrații studențești antiguvernanaeziaăe. pe caie derașav de represiune le-au îm
prăștiat cu brutalitate

pe scurt
STOCKHOLM. — în capitala 

Suediei s-a deschis un birou 
de informații al Oficiului Na
țional de Turism ..Carpațr, 
pentru țările nordice. A luat 
cuvintul di. Petru Mânu, am
basadorul R. P. Romîne în Sue
dia. La iestivitate au participat 
directori ai oiiciilor de turism 
suedeze și numeroși ziariști.

Agenția de turism „Nordisk" 
a organizat cu acest prilej o 
gală de filme. S-au prezentat 
iUrnele „Mamaia^ și „Călăto
rind cu vasul „Transilvania'.

SAN JOSE. — Unități ale 
forțelor armate costaricane 
au fost trimise în regiunea 
plantațiilor de banane apar 
ținînd societății „United Fruit 
Company- de pe coasta Paci
ficului a Republicii Costa 
Rica într-o încercare de a-i 
sili pe muncitorii agricoli să 
înceteze greva declarată în 
urmă cu cîteva zile.

SEUL. — Autoritățile sud-co- 
reene au arestat pe redactorul 
șef și alți trei redactori ai ziaru
lui „Kyunghyang Sinmum', care

După cum se știe, cu aproape 
trei săptămîni în urmă, o parte 
a muntelui Suhto (RS-S. Uzbe
că) s-a prăbușit în apele rlului 
Zeravșan, bar indii-i calea. Ast
fel s-a format un imens lac de 
acumulare reprezentînd un se
rios pericol pentru regiunile în
vecinate, pe care le-ar fi patsî 
inunda. Pentru a împiedica o 
astfel de catastrofă, s-au Fzz: 
imediat măsuri de evacuare c 
apelor acumulate și de îndrep
tare a lor pe vechea alb:e. In 
fotografie : în timpul unei ex
plozii pentru siărimarea rete

zului apelor rîului Zeravșan

Festivitățile incepe< 
stăvilirii Nilului la Assjan

ASSUAN 13 (A^erpre — 
N. S. Hrușciov, izxprezzâ ca 
Gamal Abdel Nasser R As 
Sallal. președinte7.* RepatCxr; 
Yemen, au sosit rmer-cuari -» 
Assuan penzrz a parzerpa La 
fesrintâtrie oețar-rat* ra pri
lejul încheierii prczer rape a 
lacrărfjcr de corsri'-rrie a io
tajotn de pe N_ EL s-a. fe- 
rizrțxzt ser* Nri s- J-ac —— 
bircat pe orra «Jtamses* aez- 
tru a b banc.

Prejed±zz»L» Nasser a ist 
apei ispccrie să Tropi Ki- 
vriirea speuzr NTrifzr. Areaszl 
opexa^âe Ta don W de are. 
Timp de trei zile aâri vor la
cra 3 OOO de eoostraesrel f rza- 
șmrie necesare penriu a arar
ea zrirric in NU cite 11«X m c 
de roci

Au fost vizitat* apei canale
le. galenrie marelu: tunel 
fundația dădzrri ’ridrocesttra-

apare la SeuL Ei sînt acuzați de 
a fi publicat părerea unui mun
citor care s-a pronunțat pentru 
colaborare între R.P.D. Coreeană 
și Coreea de sud. Ei urmează să 
fie judecați in baza unei legi care 
interzice promovarea ideii cola
borării între nordul și sudul Co
reei.

LEOPOLDVILLE — Șeful gu
vernului provincial din Katanga 
de nord, Sendwe, a anunțat că 
apele lacului Tanganica s-au re
vărsat, inundînd arterele comer
ciale ale orașului Albertville. 
Crocodilii aduși de ape atacă per
soanele care le ies în cale. Doi 
copii au fost uciși de crocodili. 
Sendwe a adăugat că autoritățile 
nu pot face nimic pentru a opri 
creșterea apelor lacului și că 
există pericolul unei catastrofe, 
deoarece apele revărsate din lac 
se unesc cu apele fluviului Con
go, care au ieșit, de asemenea, 
din albia lor în regiunile situate 
între Bukama și Kongolo. Nu
meroase sate inundate au trebuit 
să fie evacuate.

WASHINGTON. — Comisia 
specială pentru cercetarea îm-

LAOS

Un mesaj al lui Sufanuvong
VIENTIANE 13 (Agerpres). — 

’.-.r.tul Sufanuvong, președintele 
pctubhn Neo Lao Haksat și 
’.:cepremier în guvernul laoțian, a 
adresat ambasadorilor sovietic și 
englez in Laos, precum și membri, 
’.rr Comisiei internaționale de su- 
przveghere și control invitația de 
a reni la Khang Khai pentru a 
drscuta situația actuală din Laos 
î. pentru a găsi o cale de soluțio
nare a crizei.

Un purtător de cuvînt al pârti
ei. Neo Lao Haksat a declarat 
:i rmalitățile invitate au stabi- 
1: că vineri vor veni la Khang

'nrcul Sufanuvong a adresat, 
’• acr'rri mp, prințului Suvanna 
: rrmra un mesaj în care îi rea- 
rmrreste că partidul său se opune 
rc ilrrr schimbări în coaliția gu- 
it mi araU. De aceea, el îi pro- 
cure Mg—ijaiia xmej noi întilniri 
« sehScc crier trei grupări politice

VIENTIANE r» 'Arr-r-sJ. — 
Le x« s» »-x grn.Tr.xe rc-^n:-

mmriiF Âe irtxTtx und-zlisce
Ian Se sOjf d eatîrzm ie < 

cnttret trie £ruj c-r-xfe c fast 
nari 3s xtJ cb âtez-z zile le 

Esar sesEEpceh? ci 
ârt at zz rueruri O-
vumĂcnenc sz âf gtxerxt ie 
crezrzt acre ta. ■** Irrihra
ie sâtf inaiscriztt cxzt ■■eilx: 
r.rma ie za. ~t, xtpn: rt^e-

prevurirG^ asasixiri- yrejeirt- 
telui Keuec/, ie Ler'
Warren, reșeiă&eie Cnrța su
preme s SdJ-A, x zzxxtxt ci za 
audia pe zzgzr Hooorer, izrez- 
torul Bzronix: rderzl ie t^zesri- 
gații, fi pe țohx MzCone. i^tz- 
torul Agenției Cestnle ie In
vestigații.

PARIS. — La ^Cinematheque 
Francois*- de Ja PaiaîuJ Chari- 
lol din Paris a avut loc miercuri 
o seară ce filme romînești, în 
cadrul câreia a iost prezentat 
ii Imul „Tudor", precum și 
cîteva filme de scurt metraj și 
documentare romînești. Au iost 
prezențj ambasadorul R. P. Ro
mîne la Paris, Dr. Victor Dimi- 
triu, și președintele Consilhiiui 
Cinematografiei Romîne, Mih- 
nea Gheorghiu.

STOCKHOLSL — La Stockhoba. 
s-au încheiat lucrările celui de-ai 
XVII-lea Congres al Uniunii tinere
tului social-democrat din Suedia. 
Delegații la congres au adoptat o 
rezoluție în care salută încheierea 
Tratatului de la Moscova cu pri- 
”ire la interzicerea experiențelor 
nucleare în cele tr-i medii. 

zentant al părții neutraliste în a- 
ccst comandament este generalul 
Amkha Soukhavong, fost consilier 
militar al prințului Suvanna 
Fumma. Nici unul din comandan
ții trupelor neutraliste nu a fost 
inclus în comandament.

Rezultatele 
alegerilor 

din Panama
CIUDAD DE PANAMA. — 

Consiliul electoral din Pana
ma a anunțat miercuri că 
Marco Robles, candidat din 
partea partidelor de guver- 
nămînt, a obținut victoria în 
alegerile prezidențiale care 
au avut loc duminica trecută 
în această țară. Rezultatele 
sosite din 1068 localuri de 
vot din totalul celor 1141 au 
arătat că Robles conduce cu 
un avans de 11000 voturi 
•Kjpra principalului său ad
versar — candidatul parti
dului pana mist, dr. Arnulfo 
Arias. Consiliul electoral a 
declarat că Arias, care a ob
ținut 117 055 voturi nu mai 
are sanse de a întrece Pe Ro
bles cace a întrunit 128 529 
voturi.

Imediat după comunicatul 
Consiliului electoral, Aroulfo 
Arias a declarat că alegerile 
au constituit „o fraudă” și va 
face o plîngere în acest sens 
Consiliului electoral.

N*-.s' YORK. — La baza de ra
chete White Sinds cm New Mexi
co a fost lansată o rachetă „Little 
Joe* portind o capsulă care con- 
Z aparatele de salvare ce vor 
n mstalate *pe racheta ..Apollo", 

cată explorării T mu»»
-Adrr-r-strati 3 națională pentru 

probimele ce aeronautică și cer
cetarea spațiului cosmic a anunțat 
ci Lansarea a reușit și la aftitnd’- 
nea de 7 000 metri aparatele de sal
vare s-au desprins de rachetă îe- 
cepind să coboare încet cu trei pa- ' 
rasute Una dm parașute s-a defec
tat. dar acest lacra nu a dus ia 
eșaol experiențeL

BAMAKO. — Comisia pentru 
supravegherea încetării focului 
de la frontier a dintre Algeria s: ■ 
Maioc, creată în urma tratative- ’ 
lor Ja nivel înalt de la Bamako 
în Iurta octombrie anul trecut. 
a hotârit sâ viziteze zona de 
frontieră.

Comisia, care și-a început iu- . 
crârile Ia 30 aprilie, va părăsi I 
joi Bamako, urmînd să stea 
cite o sâptamină la Rabat. Al
ger și în zona de frontieră cu
prinsă între munții Atlas și Sa-, 
hara.
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Peste încercata Asturie s-a pro
iectat din nou imaginea brațelor 
încrucișate ale minerilor ce refuză 
să coboare în măruntaiele pămîn- 
tului. Galeriile din adîncuri sînt 
pustii. O atmosferă apăsătoare de 
frămîntare, a cuprins așezările să
race ale Asturiei. „40 000 de mi
neri — aproape numărul total al 
minerilor din Asturia — și 500 
de metalurgiști se mențin în gre
vă în acest bazin minier" — in- 

, 1 „FRANCE PRESSE". 
grevistă s-a amplificat. 

Pe tabelele întocmite în grabă de 
’ .1 sînt înscrise 

—.—_________ nume de între
prinderi — unele în care lucrul a 
încetat, altele în care agitația se 
intensifică. Probabil, la Madrid 
situația a fost socotită drept în
grijorătoare din moment ce însuși 
ministrul de interne, generalul 
Camilo Alonso Vega, s-a depla
sat în Asturia. Turneul fulger al 
generalului indică o neliniște ge
nerată de amintiri deloc plăcute 
pentru oficialități. Deși ziarul 
britanic „ECONOMIST" încerca 
să demonstreze că „minerii alcă
tuiesc o lume deosebită iar Astu
ria, oricît de importantă ar fi ca 
regiune, este situată la periferia 
țării", autoritățile spaniole nu își 
permit luxul de a ignora o situa
ție cu destule elemente explozive.

In editorialele ziarelor franchi- 
ste se face încă reclamă „hniștei" 
ce ar domni în Spania .Este liniș
tea din comunicatele oficiale ce 
trec sub tăcere demonstrațiile stu
dențești, acțiunile greviste, nemul
țumirea populară ce răbufnește în
tr-o măsură crescîndă. Liniștea, în 
fapt, este cea din uzinele în care 
muncitorii au oprit lucrul, din am
fiteatrele universitare pe care stu
denții le-au părăsit pentru a mani
festa pe străzi, din satele depopu
late din care țăranii sînt goniți 
de mizerie. Autoritățile pretind 
insistent a urma „o prudentă li
nie de liberalizare" („FRANKFUR
TER ALLGEMEINE"). Dar ceea ce 
este etichetat drept „liberalizare" 
nu reprezintă decît minore modifi
cări ce nu afectează structura poli
tică a regimului de la Madrid. 
Franco promitea recent o delimi
tare a funcțiilor șefului de stat și 
șefului de guvern și se pronunța 
pentru „o monarhie reprezenta
tivă, populară și sodală“ (pe hîr
tie, încă din 1946 Spania este o 
monarhie). In plus, se mai vor
bește de o constituție care să sin
tetizeze actuala legislație. înseam
nă aceasta o pagină nouă/în is
toria zbuciumată a Spaniei ? Zia
rul „LA TRIBUNE DES NATI
ONS" constata : „Este clar pentru 
toata lumea că chestiunea nu este 
de a Ști dacă va exista un șef de 
guvern pe lingă un șef de stat, ci 
mult mai mult de a ști dacă Spa- 

va păși în cele din urmă pe 
1 unui adevărat stat de drept, 

dacă va exista un minimum de li
bertăți garantate, sindicate libere 
și reprezentative, măsuri legisla
tive urmărind să atenueze cu ade
vărat repartiția prea nedreaptă a

Un domn conte de Motrico aș- 
hîrtie afirmația că în ul- 

’î veac situația Spa
niei ar fi caracterizată pe plan 
intern prin „stabilitate'. Hîrtia 
este răbdătoare. Numai că realita
tea spaniolă demonstrează cu to
tul altceva decît afirmă domnul 
conte. Să amintim, fugar, cîteva 
secvențe. De 1 Mai, 10000 mun- 
atori din Bilbao au manifestat 
pe străzi timp de io ore. Ei au 
scandat lozinca : „libertate !". 

i maselor muncitoare 
adincește. Chiar Herrera, epi

scopul de Malaga, declara că

Răsfoind presa străină

„New Statesman" despre situația 
din Federația Arabiei de sud

Evenimentele din Federația
Arabiei ce sad continuă să 
preocupe crrcuriie poli

tice engleze. Crize surse bine 
itrioCTa», agenția France Presse 
relatează ci ministru! britanic 
pentru probleme!* Common- 
wealrinri— și cokxmlor, Dun
can Sandys. a avut o convor
bire cu o delegație a Partidului 
«xxaLst popular din Aden, con
dos! de Abdo Khali! Suleiman, 
vicepreședintele partidului. Acesta 
a cerut din nou guvernului brita

nic să acorde independența pro
tectoratului Aden.

Acțiunile militare ale trupelor 
engleze din Aden împotriva tri
burilor răsculate au atras atenția 
prese, britanice care consideră că 
acțiunile militare nu constituie o 
măsură indicată pentru a pune 
capăt răscoalei. „Poporul din Ara
bia de sud, sene influentul ziar 
..New Statesman-, dorește hrană, 
libertate, știință de carte, precum 
și posibilitatea de a crea și a se 
bucura de propria sa bogăție... 
Pînă na se produce această schim
bare, politica noastră în Orientul 
Mijlociu va continua sâ fie con
siderau de restul lumii ca fiind 
lipsită de orice speranțe, iar sol- 
dații britanici vor continua să 
moară pentru o cauză pe cit dc 
sordidă, pe atît de lipsita de sens".

Referindu-se la politica autori
tăților britanice de sprijinire a 
unor șefi de triburi repudiau* de

„scandalul cel mai grav pentru 
suflete și pentru biserică este cel 
al greșelilor imense și foarte gra
ve comise împotriva dreptății în 
organizarea noastră socială". Un 
adevărat semna) de alarmă l-au 
dat sondajele în lumea satului. 
„DIE TAT" vorbea de concluziile 
unei anchete în regiunile agrare 
ale Andaluziei, Castiliei și Arago- 
niei, din care rezulta „o stare de 
subdezvoltare și decadență insu
portabilă". Iar dacă revenim la 
„stabilitatea" pe care o lăuda con
tele de Motrico este util să adău
găm faptul menționat de „FRANK. 
FURTER RUNDSCHAU" și anume 
că „în jurul tuturor orașelor mai 
mari se află un cerc de cazărmi".

Autoritățile de la Madrid mini
malizează opoziția împotriva gu
vernului, redueînd-o la pretinse 
„comploturi comuniste". în rea
litate, rîndurile celor ce cer o 
schimbare de orientare în Spania 
se înmulțesc. Este simptomatică 
tentativa unor vîrfuri ale bisericii 
catolice de a se disocia într-o for
mă de franchisor. Purtător de 
cuvînt al ierarhiei catolice, ziarul 
„ECCLESIA" a cerut libera expri
mare a „opiniilor contrare" și a 
denunțat îmbogățirea „scandaloa
sa" a „unui mic grup de privile- 
giați" pe fundalul unei tragice mi
zerii. Semiie de nemulțumire se 
observă chiar în rîndurile unor 
cadre falangiste. Unii din cei ce 
au mers alături de Franco în războ
iul civil se găsesc acum pe barica
da opoziției. Chiar fiul ministrului 
aerului a fost arestat, acuzat dc a 
face parte dintr-o organizație co
munistă. Arestarea „a produs o 
puternică senzație în capitală și 
a avut efectul unei bombe în unele 
cercuri oficiale" („LA TRIBUNE 
DES NATIONS"). Fenomenul pare 
a avea repercusiuni și în armată. 
S-a anunțat arestarea unor ofițeri 
superiori iar după date citate de 
„ECONOMIST" unii fruntași mi
litari „au făcut sondaje pe lingă 
lideri cunoscuți ai opoziției din 
trei orașe, inclusiv Sevilla". Zia
rul britanic consideră că „este 
greu să apreciezi semnificația ace
stor manevre, dar impresia gene
rală, fără îndoială, nu este una de 
încredere în stabilitatea perma
nentă a regimului lui Franco".

Asturia nu-i tocmai aproape de 
Madrid. Dar cele cîteva sute de ki
lometri distanță nu reușesc să di
minueze răsunetul actului cu
rajos al greviștilor. Minerii nu sînt 
„o lume deosebită", ci o părticică 
a Spaniei muncitoare, sătulă de 
suferințe și oprimare, ceea ce ex
plică îngrijorarea din cercurile 0- 
ficiale de la Madrid. Potrivit a- 
genției „FRANCE PRESSE" oficia
litățile sînt preocupate de perspec
tiva că „mișcarea grevistă ar pu
tea să se extindă în afara Astu
riei și, în special, în Țara Basci
lor". Agenția apreciază că „pentru 
moment nu se întrevede o soluție 
rapidă de rezolvare a conflictului". 
Deocamdată, se semnalează conce
dierea unor greviști. Cu toate a- 
cestea, numărul celor care se aso
ciază grevai cunoaște o creștere 
substanțială. In a 22-a zi de gre
vă, după ultimele știri, 50000 de 
mineri refuzau să mai muncească.

Cercurile oficiale încearcă sa 
păstreze prudența. Au fost emise 
obișnuitele amenințări cu „severe 
măsuri" dar, arată „FRANCE 
PRESSE", „îngrijorate de posibili
tatea extinderii conflictului, auto
ritățile spaniole evită pentru mo
ment să adopte măsuri directe îm
potriva greviștilor". Prudența a- 
ceasta subliniază un impas politic, 
dificultăți ce contrazic legendele 
despre „stabilitate" și „liniște".

EUGENIU OBREA

poporul din Arabia de sud, ziarul 
arată că „este surprinzător faptul 
că oficialitățile britanice i-au pu
tut favoriza pe acești tirani ultra- 
reacționari în dauna unor ele
mente mai democratice".

Agenția Reuter anunță că un 
grup alcătuit din trei oficialități 
de Ia Ministerul Apărării al An
gliei urmează să plece în Federația 
Arabiei de sud, la cererea guver
nului acesteia, pentru „a-1 sfătui 
în probleme de administrare".

---------- ------•------

Campania 
electorală 
din Bolivia

LA PAZ 13 (Agerpres). — 
Tn Bolivia se apropie de sfîrșit 
campania electorală în vede- 
rea alegerilor prezidențiale 
care vor avea loc la 31 mai. 
Pentru acest post și-au pus 
candidatura trei persoane: 
Victor Paz Estenssoro, actua
lul președinte și lider al parti
dului Mișcarea națională re
voluționară, Juan Lechin, vi
cepreședintele republicii și li
der sindical, precum și Remo 
di Natale, reprezentînd micul 
partid social-creștin.
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