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Teliuc. O parte din. uni

versul destinat produc

ției de fontă a Hunedoa-

iei se extrage de aici.

Se lucrează la deschide

rea orizontului 7

Foto : I. CUCU

Citiți pag.

BMioteca Cent'»13

Rețț-ons'i
Proletari din toate tarile, uniți-văl

cînteia
tineretului

Muncitor

Anul XX, Seria II, nr. 4677 4 PAGINI — 20 BANI Marți 2 iunie 1964

a Il-a

(De la trimisul nostru)
SPARTACBIADA REPUBLICANA

Dl'IINICA DiniNTAfA PE „REPUBLICII “

90 DE MINLTE DE FOTBAL!

I
I
I
I
I
8
I

încheierea tratativelor

dintre delegațiile guvernamentale

ale II. P. Romîne și S. II. A

PE MARILE TRASEE nou

ALE ÎNTRECERII SOCIALISTE
de 1000 tone
lansat la apă

La Hunedoara mai mult cocs 
înseamnă cît mai multă fontă. 
Două sînt căile posibile pentru a- 
cest fapt : i) Economii de cocs. 2) 
O producție sporită de cocs a Uzi
nei cocso-chimice.

De aici vom pleca în reporta
jul nostru de astăzi.

COCSARII -
AJUTOARELE

FURNALIȘTILOR

METAMORFOZA
CĂRBUNELUI

Sîntem la Uzina cocso-chimică. 
Siluete arhitecturale ciudate, ne
gre sau înnegrite de fum. Drumul 
parcurs de cărbune pînă a deyeni 
cocs este următorul : huilă de la 
Lupeni este măcinată și ameste
cată, în proporții bine stabilite, 
cu materii volatile. Praful astfel 
obținut este introdus în magazia 
uneia din mașinile de șarjare. O 
mașină de șarjare este de fapt o 
altă uzină pe roți, cît o casă cu 
două etaje care se plimbă înainte 
și înapoi în fața cuptoarelor. Pra
ful de cărbune este introdus într-o 
cavitate cu aproximativ același. 
volum cu al cuptorului. Maiurile 
mecanice comprimă praful de căr
bune pînă la duritatea stabilită. 
Calupul, numit tehnic „pilot", de 
forma unei uriașe cărămizi, este 
introdus apoi în cuptorul încălzit 
la 1 370 grade C. Stînd aici timp 
de 18 ore, praful de cărbune se 
transformă în cocs.

Uzina are mai multe baterii. 
Pentru fiecare baterie, o mașină 
de șarjare. După deșarjare, cocsul 
este răcit prin stropire cu apă. 
Producerea cocsului este însă o 
operație mult mai complexă, care 
cere unui colectiv o muncă de 
mare calificare și răspundere.

în întrecerea socialistă colecti
vul uzinei s-a angajat la începu
tul anului să producă peste plan 
5 500 tone de cocs. La sfîrșitul 
lunii mai uzina a produs cu 3 560 
de tone mai mult decît prevedea 
planul. Asta s-a petrecut paralel 
cu o îmbunătățire substanțială a

depozitării materiei prime — căr
bunele. Aceasta a fost depozitată 
în ordinea intrărilor și consumată 
în aceeași ordine. Faptul are o 
deosebită importanță. Păstrat ast
fel, praful de cărbune na se oxi
dează și, ded, nu-și pierde pro
prietățile de cocsificare.

Au fost întocmite rețete pe 
blocuri de baterii. Măsura s-a do
vedit a fi foarte eficace. Prin a- 
plicarea ei s-a asigurat o struc
tură optimă a cocsului, fapt care 
a dus la creșterea rezistenței me
canice. Și în ceea ce privește sis-

ti Intre minereu
SI FONTA
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calității cocsului. De altfel, aceas
ta este principala preocupare a 
cocsarilor. O bună calitate pre
vede o rezistență mecanica a coc
sului de peste 70 la sută. Potrivit 
acestei cerințe a fumaliștilor, ex
primată la începutul anului, coc- 
sani au făgăduit ridicarea rezis
tenței mecanice a cocsului la 71 la 
sută. „Fâgăduiala dată — spune 
un proverb — e datorie curată'*. 
De la începutul acestui an și pînă 
acum, rezistența mecanică a coc
sului s-a menținut la media de 
72 la sută. Ce a stat la baza a- 
cestor succese ? în primul rind 
s-a acordat o atenție deosebită

COCSUL
temui de stingere a cocsului, co
lectivul a venit cu înnoiri. La sis
temul de irigare s-a introdus cu
rățirea automată a dușurilor 
stropire. Șirul unor asemenea 
suri poate continua.

Asta din punct de vedere 
nic

Lucrul cel mai important insă a 
fost munca oamenilor. Inițiativa 
fumaliștilor de * produce întrea
ga cantitate de fontă elaborată 
peste plan din cocs economisit, 
dintr-o bună calitate a acestuia, ca 
și din depășirile de plan ale coc-

de 
mă-

teh-

seriei a fost întîmpinată de 
lectivul de aici prin fapte 
muncă. Cocsarii — cei de la ram
pe, mecanicii de locomotivă, me
canicii de la turnurile de răcire 
— antrenați în întrecere, au adus 
fiecare, potrivit operației ce-i este 
încredințată, o parte de contribu
ție la îmbunătățirea calității.

Una dintre cerințele curente ale 
muncii cocsarilor este — cum am 
mai spus — reducerea consumu
lui de amestec pe șarjă. Cel mai 
adesea, cerința aceasta este pusă 
în relație cu reducerea numărului 
spargerilor de piloți. Spargerea pi- 
loților se produce atunci cînd în 
timpul introducerii calupului din 
prai de cărbune în cuptor, calupul, 
insuficient presat și omogen, se 
sparge, se rupe și cade pe plat
formă înainte de a intra în cup
tor. Printr-o
nu numai că o parta din cărbu
nele destinat cocsificării trebuie 
să urmeze din nou un întreg flux 
tehnologic, dar se reduce (pentru 
perioada acelei șarje) producția 
cuptorului. Se leagă, deci, de a- 
cest fenomen și indicele de utili
zare al cuptoarelor.

Pentru mecanicii de pe mașinile 
de șarjare, spargerile de piloți 
constituie problema problemelor.

Ștefan Buțucan — un tînăr me
canic de pe una din mașinile de 
șarjare (la formarea piloților) ne

co
de

asemenea spargere

M. CARANFIL 
V. DINL LESCU 

C. PR IES CU

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru). — Zilele aces
tea de pe cala de lansare a 
Șantierului naval „1 Mai" din 
Brăila a fost lansat la apă un 
nou șlep de 1 000 tone. Acesta 
este cel de-al IV-lea șlep lan
sat la apă de la începutul a- 
cestui an. Față de celelalte 
nave de același gen lansate 
pînă acum, la acesta s-a folo
sit sudură automată și semi
automată într-un procent mai 
mare, craițuirea arc-aer pre
cum și alte metode tehnolo
gice de mare productivitate^ 
care au dus la scurtarea sim-

a

WASHINGTON 1 — Trimi
sul special L. Rodescu trans
mite :

Luni dimineața la Washing
ton au continuat tratativele 
între delegațiile guvernamen
tale ale R. P. Romîne și Sta
telor Unite. In după amiaza 
aceleiași zile a avut loc sem
narea Comunicatului comun 
cu privire la tratativele dintre 
cele două delegații guverna
mentale.

La ora 15,30 (ora locală) de
legația romînă condusă de 
Gh. Gaston Marin, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș-

tri a sosit la Departamentul 
de Stat unde a fost primită 
de Averell Harriman, subse
cretar de stat, șeful delegației 
americane, și de membrii ace
steia. în sala în care s-au des
fășurat timp de două săptă- 
mîni tratativele, la masă au 
luat loc Gh. Gaston Marin și 
Averell Harriman, care au 
semnat textul Comunicatului 
comun în limbile romînă și 
engleză, în numele guvernului 
R.P. Romîne și respectiv al 
guvernului Statelor Unite. 
Timp de mai multe minute 
reprezentanți ai agențiilor fo-

tografice, ai televiziunii au 
luat imagini înfățișînd mo
mentul semnării și momentul 
cînd cei doi șefi de delegații 
și-au strîns mîinile exprimîn- 
du-și reciproc felicitări. Au 
asistat, de asemenea, repre
zentanți ai marilor agenții de 
presă și ziarelor americane și 
străine, specialiști și experți 
ai celor două delegații, func
ționari superiori din Departa
mentul de Stat.

O dată cu semnarea Comu
nicatului comun tratativele 
oficiale romîno-americane s-au 
încheiat.

țitoare 
cală.

SImbătă
1 500 de

staționării navei pe

excursie
și duminică, aproape 
petroliști, metalurgiști, 

mineri și alți oameni ai muncii din 
regiunea Ploiești au făcut excursii 
pe Va’e.3 Prahovei, la Poiana Bra
șov, Poiana Narciselor, Muntele 
Roșu, Valea Oltului. Stațiunile de 
odihnă de pe Valea Prahovei au 
găzduit și ele peste 3 000 de vizi
tatori din București, regiunile Ol
tenia, Dobrogea și Cluj, precum și 
turiști de peste hotare.

Un grup de oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile orașu
lui Galați au făcut o excursie îm
preună cu familiile lor la Bicaz și 
Lacul Roșu. w

Numeroși mineri, metalurgiști și 
alți oameni ai muncii din regiunea 
Hunedoara s-au deplasat în stați
unile balneoclimaterice de la 
Geoagiu, Vața de Jos, Călan-băi, 
Miercurea.

(Agerpres)

meat comun
și durabile între cele două 
țări cere promovarea comer
țului în ambele sensuri.

Delegația romînă a subli
niat că produsele romînești 
nu pot concura în condiții de 
egalitate pe piața Statelor 
Unite, datorită tarifelor va
male aplicate acestor produse. 
Ea a declarat că acest factor 
ar putea limita dezvoltarea 
comerțului dintre cele două 
țări. Delegația Statelor Unite 
a luat notă de această preo
cupare și a explicat prevede
rile în vigoare din legislația 
Statelor Unite. Cele două de
legații au convenit să se acor
de o preocupare cpntiriua mij
loacelor de dezvoltare a co
merțului dintre Romînia și 
Statele Unite.

7. Cele două delegații au 
luat notă de progresele reali
zate în problemele consulare 
și, în numele guvernelor lor 
au fost de acord, să fie luate 
noi măsuri pentru a facilita 
rezolvarea reciprocă a proble
melor consulare. în interesul 
îmbunătățirii în continuare a 
relațiilor consulare, ele au 
fost de acord ca reprezentan
ții celor două guverne să se 
întîlnească la Washington în 
luna septembrie 1964 pentru a 
negocia o nouă convenție 
consulară între cele două țări.

8. Delegațiile au exprimat 
intenția celor două guverne 
de a lărgi programul existent 
de schimburi culturale, de 
învățămînt, științifice și altele 
între Romînia și Statele 
Unite.

9. Guvernul Republicii 
Populare Romîne șl guvernul 
Statelor Unite ale Americii au 
ridicat astăzi nivelul misiuni
lor lor diplomatice din Bucu
rești și Washington de la ran
gul de legație la cel de amba
sadă. Schimbul de ambasa
dori se va face la o dată apro
piată.

La încheierea întâlnirilor, 
vicepreședintele Gaston Marin 
și subsecretarul Harriman 
și-au exprimat speranța, în 
numele guvernelor lor, că 
progresul ce se va realiza 
prin traducerea în viață a în
țelegerilor la care s-a ajuns 
va constitui baza pentru lăr
girea și îmbunătățirea conti
nuă a relațiilor dintre Repu
blica Populară Romînă și 
Statele Unite ale Americii.

contractele dintre întreprinde
rile de stat romîne și firmele 
din Statele Unite privind im
porturile din Romînia, să poa
tă prevedea limitări asupra 
reexportului sau retransmite
rii fără consimțămîntul prea
labil al furnizorului romîn. 
Cela două guverne vor înlesni 
în mod reciproc schimbul de 
informații cu privire la folo
sirea și destinația produselor, 
proiectelor și procedeelor teh
nice exportate dintr-o tară în 
alta.

2. Cele două guverne au fost 
de asemenea, de acord să 
stabilească aranjamente pen
tru protecția reciprocă a drep
turilor de proprietate indus
trială și de procedee. S-a că
zut de acord ca contractele 
comerciale dintre întreprinde
rile de stat romîne și firmele 
din Statele Unite să poată pre
vedea rezolvarea diferendelor 
și disputelor comerciale prin 
arbitraj într-o țară terță sau 
prin tribunale internaționale 
corespunzătoare, potrivit înțe
legerii părților contractante.

3. Cele două guverne au 
convenit, de asemenea, ca la 
cererea uneia din părți să se 
consulte în legătură cu orice 
alte probleme care s-ar putea 
ivi pe măsura dezvoltării co
merțului dintre cele două țări.

4. In scopul promovării co
merțului dintre Romînia și 
Statele Unite reprezentanții 
guvernului romîn și-au expri
mat dorința de a lărgi activi
tatea Oficiului comercial de la 
New York din cadrul misiunii 
romîne din Statele Unite. De
legația Statelor Unite a expus 
planul in vederea înființării 
la București a unui oficiu pen
tru promovarea comerțului în 
cadrul misiunii Statelor Unite 
din Romînia S-a convenit, de 
asemenea, că cele două țări 
vor putea înființa oficii pen
tru promovarea turismului.

5. Ambele guverne au fost 
de acord să faciliteze intrarea, 
călătoria și activitatea repre
zentanților firmelor și între
prinderilor precum și a mi
siunilor comerciale. Ele au 
fost de asemenea de acord să 
faciliteze schimbul de expo
ziții comerciale și publicarea 
de materiale pentru promova
rea comerțului.

6. Ambele delegații au re
cunoscut că dezvoltarea de 
relații comerciale importante

Intre 18 mai și 1 iunie 1964, 
reprezentanții guvernelor Re
publicii Populare Romîne șl 
Statelor Unite ale Americii 
s-au întîlnit la Washington 
pentru a discuta probleme de 
interes comun, îndeosebi eco
nomice șl comerciale. Delega
ția romînă a tost condusă de 
Gheorghe Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri șl președintele Comi
tetului de Stat al Planificării. 
Delegația Statelor Unite a 
fost condusă de W. Averell 
Harriman, subsecretar de stat 
pentru afacerile politice.

In cursul tratativelor, cele 
două delegații au constatat 
îmbunătățirea relațiilor dintre 
cele d'ouă țări, ca urmare a 
acordului din 30 martie 1960 
privitor Ia rezolvarea recipro
că a pretențiilor și altor pro
bleme financiare. Ele au con
statat îndeosebi rezultatele re
ciproce avantajoase ale inten
sificării schimburilor cultura
le, de învățămînt, științifice 
și altele care au *• 
ultimii ani între 
țări.

Reprezentanții 
guverne au căzut 
trebuie făcuți noi pași spre 
îmbunătățirea în continuare a 
relațiilor reciproce. In acest 
scop ei au ajuns la următoa
rele înțelegeri :

1. Guvernul Statelor Unite 
este de acord să stabilească o 
procedură de licențe generale 
in baza căreia cea mai mare 
parte a mărfurilor va putea 
fi exportată către Romînia 
fără a fi necesare licențe in
dividuale de export. Pe lingă 
aceasta, guvernul Statelor U- 
nite este de acord să elibereze 
licențe pentru un număr de 
instalații industriale speciale 
pentru care delegația romînă 
a manifestat interes deosebit.

Guvernul Republicii Popu
lare Romîne este ce acare să 
auterizeze întreprindenie ș- 
instituțiile din România să 
vîndă sau să acorde licențe 
pentru tehnologie romînească 
către firme din Statele Unite.

Cele două guverne au con
venit ca produsele, proiectele 
și procedeele tehnice expor
tate din Statele Unite în Ro- 
mînia să nu fie retransmise 
sau reexportate fără consim- 
țămînrul prealabil al guver
nului Statelor Unite. Ele au 
fost, de asemenea, de acord ca

avut loc în
cele două

celor două 
de acord că

(Continuare in pag. a. Ill-a)
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Noi linii

tehnologice

Foto :
E. COJOCARI)

„Aveți nota 10!
1 IUNIE 1964. Au început examenele 

studențești. La Institutul de construcții 
din Capitală stația de radioamplificare 
ne-a introdus în atmosfera febrilă a sesi
unii : se anunțau tocmai primele rezul
tate obținute de studenții grupei a 7-a 
(din anul III — instalații) la examenul 
de rezistența materialelor. Numai note 
bune și foarte bune.

Intrăm în sala de examene. Studentul 
Radu Măldărăscu își dezvoltă cunoștin
țele lui despre „Rezolvarea problemei 
elasticității în funcție de deplasări". Ii 
sînt necesare pentru aceasta două table. 
Răspunsul său este apreciat de către exa
minator — tovarășul conf. univ. Simion 
Soare — cu calificativul maxim. Studen
tul Nicolae Mirea, care a răspuns după 
el, a obținut același calificativ : 10... 
Cineva afișase pe ușa de la intrare un 
bilet pe care scria : „Rezistența materia
lelor — examen greu". Se vede că nu 
s-a înșelat. Intr-adevăr, rezistența mate
rialelor a fost pentru grupa a 7-a un 
examen greu, dacă-l calificăm din punc
tul de vedere al rezultatelor consemnate 
în note de 10. Altfel, după părerea celor 
mai mulți membri ai grupei, a fost un exa
men ușor, ca de altfel, toate examenele 
pentru care s-au pregătit din timp, te
meinic.

La Facultatea de matematică-mecanici 
ne-a întimpinat... „oglinda sesiunii'. La 
ora 13, trei grupe de studenți terminaseră 
deja examenele. Bilanțul: îmbucurător. 
Grupa 301 (anul III) a avut examen la 
astronomie. S-au prezentat toți cei 22 de 
studenți. Cinci note de 10, cinci note de 9 
și 12 note de 7 și 8 — iată o victorie 
care dovedește că studenții grupei 301 
s-au pregătit cu seriozitate pentru... în- 
tîlnirea cu sesiunea. Și în celelalte două 
grupe — 303 (examen la mecanică) și 
101 (examen la analiza matematică) — 
majoritatea studenților au obținut note 
mari: 8, 9 și 10.

La Facultatea de chimie grupa 923 
(anul I), avea examen la matematică. 
Studenta Georgeta Vasile, cu carnetul în 
mînă, asculta concluziile examinatorului: 
„Ați răspuns foarte bine. Se vede că ați 
studiat temeinic, că ați rezolvat singură 
multe probleme și exerciții. Aveți nota 
10

Ieri, în facultățile bucureștene, mulți 
examinatori s-au adresat studenților cu : 
„Aveți nota 10 !“. Adresare care, neîn
doios va însoți ca un leit-motiv întreaga 
sesiune.

Sărbătoare

Ia PaEatuE Pionierilor
Duminică diminea

ța a avut loc aduna
rea pionierilor din 
orașul București, dedi
cată Zilei Internațio
nale a Copilului. Cei 
800 de pionieri și șco
lari participanți la 
adunarea din sala de 
teatru a Palatului Pio
nierilor au ascultat cu 
viu interes cuvîntul 
tov. conf. univ. Ta
mara Dobrin, membră 
o "omitetului Execu
tiv al Consiliului Na
țional al Femeilor, 
care le-a vorbit des
pre însemnătatea Zi
lei de 1 Iunie.

In continuare, spec-

tacolul susținut de 
formațiile artistice 
ale palatului a consti
tuit o minunată tre
cere în revistă a 
măiestriei celor mai 
tineri artiști amatori. 
Intr-o revărsare de 
voioșie și tinerețe — 
expresie a copilăriei 
fericite — pe scenă 
s-au perindat coruri, 
recitatori, instrumen
tiști, dansatori, ba
lerini. Tabloul core
grafic pe nepieritoa
rea melodie enesciană 
a „Rapsodiei romîne" 
— 'a închegat sub 
ochii micilor specta
tori — într-o bogăție

coloristici de costume 
— imaginea plaiurilor 
romînești cu frumu
sețea lor de nedescris; 
glasuri de fluier și 
bucium, de flaut și 
vioară aduceau pe 
scenă unduirea lină a 
pîrîurilor sub lună, 
șipotul izvoarelor, foș
netul codrilor, mlă
dierea cîmpiilor... „Că
lușarii" și-au făcut 
apariția într-o dez
lănțuire de energie 
și optimism. Corurile 
au înălțat imnuri de 
slavă patriei noi, so
cialiste, partidului.

In examen 
(Studentul Lucian 
Dore din anul III 
al Facultății de 
instalații — Ins
titutul de cons

trucții)

Război de țesut mătase și bumbac

I. MIHUȚ

Printre mașinile moderne 
realizate în ultimul timp de 
metalurgiștii Uzinelor^ „Uni
rea" din Cluj se numără un 
nou război de țesut mătase și 
bumbac. Acesta este primul 
război romînesc destinat pro
ducerii țesăturilor din fire de

mătase naturală, artificială 
sau sintetică cu contextură 
simplă sau complexă, cu bătă
tură în două culori sau două 
fire diferite. El poate executa 
țesături cu o desime de 8— 
120 fire pe centimetru, cu o 
viteză do lucru de 185 pînă la

200 bătăi pe minut, lucrînd, 
la toate vitezele fără trepi
dații.

Noua mașină este prevăzută 
cu toate elementele de auto
matizare și control.

(Agerpres)

întreprinderea 
de prefabricate din 
Giurgiu, aparținînd 
Ministerului Trans
porturilor și teleco
municațiilor, au intrat 
în funcțiune două noi 
linii tehnologice pen
tru producerea traver
selor de cale ferată. 
Noile linii, echipate 
cu instalații de mare 
productivitate, reali
zate în țară, au o ca
pacitate anuală de 
producție de 250000 
traverse.

Datorită aplicării 
unor soluții construc
tive avansate, calita
tea traverselor fabri
cate s-a îmbunătățit, 
realizîndu-se totodată 
și o economie anuală

de aproximativ 300 
tone oțel de înaltă re
zistență.

în prezent, în în
treprindere se fac și 
lucrări pentru moder
nizarea liniilor tehno
logice existente care 
produc piloni de be
ton armat pentru con
strucții hidrotehnice, 
fundații de adîncime 
și stâlpi necesari elec
trificării.

Intrarea în funcți
une a noilor capaci
tăți de producție per
mite extinderea folo
sirii prefabricatelor în 
lucrările de construcții 
din transporturi și te
lecomunicații.

(Agerpres)

Autobuzul

T. V.-7
Constructorii de autovehicule din Capitală au în

ceput să producă un autobuz nou, de capacitate 
mică — TV-7 — care poate fi întrebuințat Ia trans
porturi interurbane și turistice, cu amenajări specia
le în acest scop. Lungimea redusă a autobuzului 
(7,5 m) permite o manevrabilitate foarte bună chiar 
și pe cele mai strînse serpentine.

Motorul de 140 CP, cu 8 cilindri dispuși în formă 
de V îi asigură o viteză pînă la 100 km pe oră. 
Capacitatea autobuzului este de 28 de locuri pe 
scaune pentru varianta interurbană și 24 locuri pe 
scaur.e pentru varianta turism.

Proiectat în întregime în uzină, noul autobuz 
poate fi comparat cu alte autobuze de acest fel pro
duse în țări cu o industrie dezvoltată. Confortul că
lătoriei este mult îmbunătățit datorită folosirii u- 
nor sisteme moderne de suspensie a roților, comple
tate cu amortizoare telescopice.

Autobuzul este, de asemenea, dotat cu dispozitive 
pentru încălzire independentă și de ventilație.

Forma exterioară elegantă, schimbată față de ve
chile autobuze fabricate în această uzină, este com
pletată de un parbriz panoramic care asigură șofe
rului și pasagerilor o vizibilitate mărită.

Primele autobuze de acest fel vor fi date în folo
sință în cursul acestui an, în special pe traseele dif 
zonele de deal și de munte, cu pante pronunțate,

(Agerpres)



ub Vitoșa, care 
duminică s-a în
văluit în ceață, 
negură și ploaie, 
reprezentanții fot
balului romînesc 
au repurtat o me

ritată victorie, într-un meci 
de-a dreptul epuizant, pe care 
gazdele îl începuseră cu pre
tenția netă, declarată public 
anticipat, de a-1 cîștiga la cel 
puțin două puncte diferență...

Cei unsprezece băieți (exact 
în clipa cînd scriu aceste rîn- 
duri, ei, îi văd prin fereastra 
camerei de hotel, jos în stra
dă, cumpără trandafiri de Ka- 
zanlîc), sînt primii noștri spor-

unsprezece fotbaliști ai noștri. 
Bulgarii, deciși să remonteze 
handicapul de un gol, să-1 
spulbere mai bine zis, au por
nit la atac în iureș, dar vijelia 
lor, deși absolut în limitele 
sportivității, s-a izbit de zidul 
fără fisură al apărării noastre.

Masivă, stăpînă pe sine și, 
lucru foarte important, bine 
dirijată de cei doi fundași 
centrali : Nunweiller III și C. 
Dan, apărarea imediată a rupt 
orice atac advers și a trimis 
în zona mijlocașilor (Koszka 
și Jenei au format un verita
bil tăvălug) mingi care uneori 
au fost scoase din picioarele 
bulgarilor pur și simplu prin

și dîrzenie. Koszka a fost de 
departe cel mai bun om de pe 
teren, prezent în toate com
partimentele.

Dacă stabilirea echilibrului 
în joc se datorează în primul 
rînd apărării, înaintarea (în 
special Constantin și I. Iones
cu) are meritul de a fi inițiat 
atacuri mult mai clare, mai 
hotărîte și mai spectaculoase 
decît ale bulgarilor.

Nu intenționez un film al 
meciului (televiziunea și ra
dioul au făcut-o pe viu), tre
buie însă să redau două faze 
care au decis — aș spune — 
soarta meciului. în minutul 
30, un atac al bulgarilor, iscu-

Corespondență din
tivi care și-au îndeplinit nor
ma olimpică. Și au făout-o în 
chip magistral, iar zîmbetul 
lor are acum ceva din surîsul 
și frumusețea cireșilor japo
nezi.

Victoria de la Sofia, atît de 
mult dorită și așteptată de 
noi toți, este în primul rînd 
rodul unei pregătiri morale 
exemplare (pentru întîia oară, 
de multa vreme, am fost stă- 
pîni pe nervii noștri din mi
nutul 1 pînă în minutul 90). 
Și este, totodată, rodul puterii 
de luptă colectivă, al jocului 
constructiv, în forță — dar nu 
brutal — modern, simplu a- 
avînd ca axă principală gindi- 
rea. Pentru că aici la Sofia s-a 
cheltuit forță, dar in aceeași 
măsură și gîndire, și inteli
gență.

Prima repriză (sfertul de 
oră de ia început, de care ne 
temeam atita, s-a scurs in
tr-adevăr ucigător de încet) 
este, cred, cea mai grea încer
care la care puteau fi puși cei

(De la trimisul nostru)
minune. Nu trebuie să se în
țeleagă din asta nicidecum că 
echipa noastră s-a simțit vreo 
clipă sufocată de presingul 
gazdelor. Dominată la început, 
ea și-a grupat toate forțele 
pentru înlăturarea pericolului 
și înverșunării (uneori înghe
suielii) de Ia poarta lui Suciu. 
Apoi, intrind treptat în nota 
ei obișnuită : vigoare, joc băr
bătesc și relaxat, a mutat, 
mult mai acută, primejdia in 
terenul adversarilor. Meritul 
principal revine aici celor doi 
fundași centrali (excelenți in 
jocul de cap). Iui Ivan (poate 
in cea mai bană ri a lui) și li
niei de mijloc formată din doi 
mari indrăgostiU de fotbal: 
Jenei «z Koszka — cel dinții 
în coctmuă și ireproșabilă 
mișcare, al doilea — un ine- 
pcdzabil rezervor de energie

sit conceput (pase scurte la 
firul ierbii), a depășit apăra
rea noastră și s-a încheiat cu 
un șut al lui Kotkov peste Su
ciu. căzut; mingea curgea 
spre poarta goală și cînd mai 
avea o palmă să intre sub 
bară. Koszka, zburînd pur și 
simplu vreo doi metri prin 
aer, a întors-o din drum prin- 
tr-o admirabilă lovitură cu 
capul. A doua fază (în minu
tul 41), care a dus la înscrie
rea golului victoriei, a consti
tuit pentru jucătorii bulgari 
momentul psihologic al me
ciului. Ion Ionescu a primit 
mingea la centrul terenului, 
a driblat scurt și cu înflorituri 
un adversar, a demarat pe 
dreapta (exact în aceeași clipă 
Sorin Avram i-a luat locul în 
centru, Constantin s-a plasat

l=> o

în marginea careului, iar 
Koszka în locul lui Crăinicea- 
nu, rămas în urmă), a centrat 
din viteză și la semiînălțime 
(șutul a pornit ca din tun), 
Deianov a respins cu pumnii 
și Koszka a reluat imparabil 
sub bară. Toată această acți
une a durat 55 secunde.

Din momentul marcării go
lului, echipa romînă a devenit 
stăpîna terenului pentru tot 
restul timpului. Sfîrșitul re
prizei I și repriza a Il-a ne-au 
aparținut în întregime — am 
dominat clar, cu autoritate și 
numai intervenția excepționa
lă a~ lui Deianov la un șut 
bombă al lui Ion Ionescu a fă-

Sofia
cut ca scorul să nu se modi
fice la 2—0 în favoarea noas
tră.

Publicul bulgar (arhipline 
tribunele) s-a comportat ex
celent ; turiștii romîni, exact 
ca pe Republicii sau în Giu- 
lești; vrednici, scuturînd cu 
nădejde chingile de clopoței.

Domnul Van den Leeuwen 
(Olanda) conducătorul jocului 
este cel mai bun și corect ar
bitru pe care l-am văzut 
vreodată pe un teren de fotbal 
(seara, după sfîrșitul jocului, 
la banchetul de la hotelul Bal- 
can, conducătorii formației 
bulgare l-au felicitat pe arbi
tru și i-au înmînat un pre
miu).

Victoria de la Sofia consem
nează maturizarea fotbalului 
romînesc. Gama de sensuri pe 
care o deslușim în semnifica
ția generală a meciului ne 
permite să afirmăm că meciul 
a fost o repetiție generală — 
spectacolul cel mare va avea 
loc la Tokio. Pe Levski sta
dion cei 11 băieți ai noștri au 
primit „biletele" pentru capi
tala Japoniei.

fAnuș neagu

VICTORIE ! Antrenorul Silviu Ploieșteanu este purtat pe brațe de către jucătorii noștri 
pe lețele cărora se poate citi nemărginita bucurie

Fotografia: VASILE RANGA
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REPUBLICANĂ
Campionii comunei

Iată-i pe compo
nența reprezentati
vei noastre olimpice 
și pe antrenorii care 
i-au pregătit. De sus 
în jos: Constantin 
(căpitanul echipei), 
Suciu, Greavu, Nun
weiller III, C. Dan, 
Ivan, Jenei, Kosz« 
ka, Sorin Avram, 
Ion Ionescu, Creini- 
ceanu, Silviu Ploieș. 
teanu (antrenor prin
cipal), Gheorghe 
Ola (antrenor se
cund)

I

A

D

A

Frumos amenajată, baza sporti
vă a colectiviștilor din comuna 
Vidra (raionul Giurgiu) a cunos
cut, în ultimele zile, atmosfera 
unor pasionante întreceri. Prota
goniștii erau cei mai buni concu- 
renți dintre sutele de tineri, care, 
în urmă cu 3 luni de zile, au luat 
startul la prima ediție a Sparta- 
chiadei republicane. Pe listele de 
concurs și-au înscris numele a- 
proape 400 de tineri și tinere. In 
această perioadă, tinerii concurenți 
s-au întrecut la 8 discipline 
sportive. îndeosebi, menționăm 
întrecerile de atletism, lupte, box, 
ciclism — sporturi care se bucură 
în comună de o largă populari
tate. De altfel, este concludent 
faptul că numai la aceste 4 dis
cipline sportive au participat 
peste 250 de tineri. Este de sub
liniat, de asemenea, că la Vidra 
s-au creat, cu prilejul acestei 
importante competiții, 4 echipe 
de handbal și 3 echipe de baschet, 
precum și o secție de box, care își 
desfășoară activitatea sub îndru
marea instructorului sportiv Iu
lian Păun — campion al Sparta- 
chiadei tineretului, edițiile 1959/ 
i960, 1961.

La sfîrșitul săptămînii trecute, 
am avut prilejul să-i urmărim pe 
cei mai buni concurenți, care își 
disputau întîietatea pentru cuceri
rea titlurilor de campioni pe co
mună. Aceste întreceri au oferit 
dispute atractive, încheiate cu o 
serie de rezultate valoroase. Iată, 
pe scurt filmul întrecerilor...

- Pe pista de alergări și-au dat 
întilnire finaliști la probele de 
viteză și semifond. După o ușoa
ră „încălzire*, un grup de 6 con
curenți s-au avîntat într-o pasio
nantă întrecere, pe o distanță de 
100 m — probă care avea să de
semneze pe cel mai bun sportiv 
din comună. Pînă la urmă, victo
ria a revenit, la limită, tinărului 
Florin Mincu, cronometrat cu 
timpul de 13X>5 secunde. La fel 
de interesante au fost și probele 
de 400 m și 1500 m, unde 
cîștigătorii au fost cunoscuți abia 
la finiș ; respectiv, titlurile de 
campioni au revenit tinerilor 
Mircea Savu și Ion Sandu.

In continuare, au avut loc în
treceri la baschet, handbal, volei, 
fotbal etc., în care s-au confrun
tat 10 echipe din localitate. După 
un joc viu disputat, echipa mas

culină de handbal CS. Vidra a 
întrecut, cu 12—10, formația 
Viitorul G-A-C-Vidra. La fete, 
victoria a revenit tot echipei C. S. 
Vidra, alcătuită din eleve. La 
fotbal, finala a fost dștigatâ de 
echipa „Viitorul*, care a dispus 
cu 4—2 de C. S. „Victoria*.

Din fața căminului cultural, 
aproape 50 de tineri au luat 
startul în proba de delism, des
fășurată pe distanța de 5 km, 
care a prilejuit, de asemenea, o 
întrecere pasionantă. Pe ultima 
parte a cursei, tinerii colectiviști 
Ion Marin, Florea Radu și Gheor
ghe Manole s-au desprins din 
pluton, și rulînd puternic, au reu
șit să treacă linia de sosire în 
aceeași ordine.

Săptămîna aceasta, campionii 
comunei Vidra, ca și sportivii 
fruntași din întreg raionul vor 
începe pregătirile în vederea fa
zelor superioare ale Spartachiadei 
republicane. Comisia raională va 
trebui să ia toate măsurile pentru 
buna organizare și desfășurare a 
întrecerilor ; să întocmească din 
timp programul de concurs, care 
să fie popularizat prin afișe, la 
gazetele de stradă ca și la stațiile 
de radioficare.

S. SPIREA

Cei 30000 de spectatori, pre- 
zenți duminică dimineața pe sta
dionul „Republicii', au avut satis
facția de a vedea un spectacol fot
balistic de rară frumusețe. Brazi
lienii de la Bonsucceso și băieții 
din Giulești, au meritul egal in 
realizarea acestei adevărate de
monstrații fotbalistice — tehnica, 
fantezia, ritmul debordant, concre- 
tizindu-se în acțiuni, pe poartă, 
care au săltat deseori tribunele in 
picioare.

Scorul cu care a pierdut Rapi
dul (o—1) e de departe neechitabil 
țață de aspectul jocului și raportul 
de forțe de pe teren. Spunind asta, 
vrem să subliniem faptul că giu- 
leștenii au servit partenerilor de 
joc brazilieni o replică surprinză- 

I toare pentru compatrioții lui Pele, 
’ cu nimic mai prejos ca nivel fot- 
j balistic (tehnică, combinații și țe- 
! saturi subtile, replieri elastice din 
I atac, în apărare, și invers — du

blate de impetuozitate), care au 
făcut din această partidă un joc

Oriunde, pe pistele de atletism, 
pe terenurile de fotbal sau hand
bal, volei sau baschet zilele aces
tea eînt desemnați cei mai buni 
dintre sutele de mii de tineri spor
tivi, campionii asociațiilor sporti
ve. Aceștia se și pregătesc încă 
de pe acum pentru preluarea șta
fetei etapei a Il-a.

Un instantaneu cotidian pentru 
litoralul gălățean. Dunărea oferă 
canotorilor o pistă ideală pentru 
antrenament. Cunoștințele noastre: 
sportivi ai asociației, „Ancora" : 
Ionel Roșea, Alex. Pavel, Nicu 
Chirtic și Vaslle Trîmbițașu (în 
fotografia nr. 1).

-Stadionul gălățean .Dună.-«a* 
ne-a pranotM in după-am.aza po
pasului nostru speranțe autentice 
In atletism. CMVRJ delUMtă ke 
impune prin performanțe certe care 
confirmă talent o pregătire sir- 
guincloasi Eaică Maria are doar 
14 ani. Beri !n clasa a VU-a a 
Școlii sedii nr. 6. Maria deține o 
performanță cu totul remarrab-.ă : 
1,40 m la săritura tu înălțime (fo
tografia nr. 21.

Fotouxt:
V. RANGA

viu, plin de dinamism. Față de 0- 
caziile avute (incomparabil mai 
numeroase ca ale brazilienilor) dar 
nefructificate, față de perioadele 
nete de dominare teritorială, Ra
pidul putea să-și înscrie în pal
maresul său internațional o victo
rie de prestigiu. Dacă n-a reușit a- 
cest lucru, „de vină" e, în primul 
rînd... Antoninho, un portar de

Duminică dimineața, 
pe „Republicii"

tuații de acest fel) l-a salvat bara, 
ori pripeala unora dintre atacan- 
ții noștri (de altfel, vechea „boa
lă" a Rapidului, pripeala in fazele 
de poartă, s-a vădit și duminică, din 
plin). Replica dîrză servită de Ra
pid i-a silit pe fotbaliștii de la 
Bonsucceso să se întrebuințeze se
rios, într-o asemenea măsură, in
cit, spre finalul partidei, dădeau

Luni după-amiază s-a reîntors în Capitală, venind de la Sofia, echipa olimpică de fotbal a 
țării noastre. La sosire pe aeroportul Băneasa, fotbaliștii au fost întîmpinați de un mare 
număr de amatori de sport bucureșteni. Un grup de sportive din lotul olimpic de gimnas
tică al țării a oferit buchete de flori membrilor echipei. Apoi fotbaliștii au fost felicitați 
de tov. Aurel Duma, președinte al U.C.F.S. In fotografie : Constantin, (căpitanul echipei) pur

tat pe brațe.

„Victoria fotbaliștilor romîni 
este pe deplin meritată"
Opinii privind meciul de la Sofia

SOFIA 1 (Agerpres). — Prin telefon :
Duminică seara în saloanele hotelului „Bal

kan" din Sofia organizațiile sportive bulgare 
au oferit o recepție în cinstea echipelor olim
pice de fotbal ale R. P. Romine și R. P. Bul
garia. Cu acest prilej, N. Donski, vicepre
ședinte al Uniunii de Cultura Fizică și Sport 
din R- P. Bulgaria a felicitat echipa romînă 
pentru victoria . * repurtată . șt , i-a. urat 
succese în turneul olimpic de la Tokio. Din 
partea delegației sportive romîne a răspuns 
Gh. Popescu, vicepreședinte al U.C.F.S. și 
președinte al Federației romîne de fotbal.

★

Ziarele care au apărut luni dimineața la 
Sofia comentează pe larg jocul de fotbal din
tre echipele olimpice ale R. P. Romîne și R. P. 
Bulgaria. încheiat după cum se știe, cu scorul 
de 1—0 in favoarea fotbaliștilor romîni. In 
ziarul „Naroden Sport* se scrie printre altele : 
•Echipa romînă a avut o apărare de nepă
truns. Am văzut la lucru o formație fermă 
care a știut la momentul oportun să încline 
balanța victoriei in favoarea sa. Fotbaliștii 

--- și să
fructifice una din ocazii. In acest joc în care 
apărarea a purtat pe umerii săi toată greu- 
zatea un merit deosebit îl are Nunweiller III. 
Foarte activ s-a dovedit de asemenea și 
Koszka. In repriza a Il-a o serie de combi

nații spectaculoase au realizat Sorin, Creini- 
ceanu și Constantin".

In comentariul său ziarul „Rabotnicesko 
Delo" remarcă printre altele : „Echipa ro
mînă a știut ce vrea. Victoria fotbaliștilor 
romîni este pe deplin meritată pentru că toți 
componenții au luptat cu aceeași energie pen
tru victorie pînă la sfîrșit. Tactica fotbaliști
lor romîni a fost de a menține mai întîi re
zultatul și apoi de a d'ohfraătaca și a profita 
de situațiile create. Arbitrajul a fost foarte 
bun'.

★
La sfîrșitul meciului arbitrul olandez Van 

den Leeuwen a făcut următoarea declarație 
trimisului „Agerpres" : „Echipa Romînă a ju- 
cît mai organizat aplicînd cu strictețe tac
tica propusă. Victoria nu poate fi pusă la în
doială. Mi-au plăcut în mod special Koszka, 
Nunweiller III și Dan. Dintre atacanți cred 
că tînărul Ionescu, care are calități excepțio
nale, poate face mari progrese".

Nunweiller III: „Toți colegii mei de echipă 
au luptat din răsputeri pentru a obține victo
ria și calificarea. Ei au fost pătrunși de im
portanța acestui joc și s-au pregătit foarte 
bine. In decursul celor 90 de minute ei au 
făcut o mare risipă de energie constituind, 
un adevărat exemplu. Este de datoria noa
stră de a ne pregăti și mai bine deoarece la 
Tokio ne așteaptă un examen mai dificil".

PE SCU&T
• In turneul internațional 

feminin de baschet desfășurat 
la Marsilia, echipa R~P. Ro
mine a învins cu 53—33 (24— 
23) reprezentativa Franței și 
s-a clasat pe locul doi.

Meciul dintre selecționatele 
RJ’. Chineze și R-P- Ungare a 
luat sfîrșit cu rezultatul de 
43—36 (21—16) în favoarea 
sportivelor chineze. Clasament 
final: 1. R-P. Chineză; 2. R-P. 
Rontir.ă: 3. Franța; 4 R.P. Un
gară.

• Participind la concursul 
internațional atletic disputat 
în orașul Hagen de lingă Dus
seldorf (R.F. Germană), spor
tiva romînă Iolanda Balaș a 
ciștigat proba de săritură in 
înălțime cu rezultatul de 
1,87 m.

• Turneul final al campio
natului republican masculin 
tie handbal s-a încheiat la 
Onești cu victoria echipei Di
namo București, care a învins 
din nou pe Steaua (16—12). 
Totaliând 12 puncte, Dinamo 
reintră în posesia titlului de 
campioană a țării.

• Echipa feminină de flo
retă a R.P. Romîne a obținut 
un frumos succes în concursul 
internațional de scrimă de la 
Berlin, clasîndu-se pe locul I, 
la egalitate cu echipa U.R.S.S. 
Sportivele noastre au reușit să 
învingă cu 10—6 puternica 
formație a R.P. Ungare. Maria 
Vicol a obținut 4 victorii în 
acest meci.

(Agerpres)

înaltă clasă, care a apărat absolut 
tot ce i s-a tras (și de tras, i s-a 
tras vîrtos ; pur și simplu „tăia" 
răsuflarea tribunelor apărînd cu o 
siguranță și promptitudine impe
cabilă „bombele" trimise de Geor
gescu, Năsturescu, Codreanu și 
ceilalți). Iar atunci cînd și el a 
fost depășit (și au fost multe si-

nevoie, ei au demonstrat ci siste
mul de joc 1—4—2—4, unanim 
recunoscut ca cel mai redutabil in 
prezent, iți cere, in primul rînd... 
oameni in stare să-l aplice. Pe 
lingă faptul ci fiecare jucător a 
demonstrat o tehnică individuală 
de rară finețe, cînd brazilienii 
erau in atac, atacau cu 8—9 oa
meni (deseori fundașii centrind de

90 DE MINUTE
vădite semne de oboseală. 
Oricum, Rapidul a dovedit ieri, 
încă o dată, că-și merită pe 
deplin și locul pe care-l ocupă în 
clasamentul categoriei A, și pre
tențiile la... șefia clasamentului.

De la oaspeți ne-au plăcut... toți 
jucătorii, concepția de joc, în an
samblu, a echipei. Dacă mai era

DEFOTBAL!
pe extreme), pentru ca în apărare 
să se replieze, elastic, cu cel puțin 
6 oameni. Au impresionat, de ase
menea, prin tăria și siguranța 
șuturilor pe poartă, trase din orice 
poziție și de la orice distanță con
venabilă (golul înscris, de altfel, în 
minutul 8 de Luis Carlos, e tocmai 
rezultatul unui asemenea șut, tras

de pe aripa dreaptă, un șut „liftat", 
din volei, cu boltă — care l-a sur
prins pe Andrei complet nepregătit 
nerămînîndu-i decît să scoată, a- 
mărît, mingea din plasă). Poate 
tocmai pentru că au dovedit că 
știu fotbal, ne-au surprins, la 
oaspeți, unele ieșiri nesportive (vo
ciferări la deciziile arbitrului, tra
sul de timp către finalul partidei, 
cînd „zestrea" de energie li se 
sleise).

Oricum, a fost o întrecere pa
sionantă, de rară frumusețe și, 
mai ales, utilă pentru noi (sub ra
portul valorii adversarilor Rapidu
lui). Asemenea confruntări inter
naționale (mă refer la clasa vii
toarelor partenere de întrecere aie 
echipelor noastre de fotbil) le-am 
dori cit mai dese.

S. SAVIN |

Serbare 
cîmpenească

Duminică la pădurea 
Pustnicul a avut loc, organiza
tă de asociația sportivă Fri
gul, tradiționala serbare cîm
penească. Aflată la a treia 
ediție, această inițiativă se 
cuvine menționată pentru ca
racterul ei atractiv, pentru 
popularitatea de care se 
bucură.

Estrada, montată în poiană, 
a fost locul de evoluție a 
zeci de sportivi. Primii au în
ceput disputa halterofilii. Ilie 
Ciomag (Frigul), Ion Gardiu 
(Mătasea populară), Ion To- 
pîrceanu (Frigul) și Valerian 
Costiuc (Frigul) sînt doar cîți- 
va dintre cîștigătorii (pe ca
tegorii) ai concursului. Au 
urmat apoi luptătorii, boxerii 
și demonstrațiile de judo. 
Aplauze entuziaste au răsplă
tit evoluția celor peste 30 de 
gimnaști și gimnaste din echi
pa de copii a Casei de cultură 
a raionului 23 August, echipă 
antrenată de instructorul Gh. 
Radu. Am reținut numele 
elevei Constanța Dinu din 
clasa a Vl-a a Școlii elemen
tare nr. 46 și al elevului Va- 
sile Boerescu. Ei au executat 
cu siguranță și măiestrie exer
ciții de gimnastică acrobatică.

După-amiază, programul 
cultural-artistic, susținut de 
formații artistice, a alternat 
cu numeroase jocuri distrac
tive, specifice serbărilor cîm- 
penești.

AUREL CRIȘAN



Masa rotundă a „Scînteii tineretului" cu tema : Solemnitatea inniînării unor înalte

SPECIALITATE Șl CULTURA GENERALA

*

Așa cum am anunțat într-un număr recent 
al ziarului nostru continuăm să publicăm con
tribuția la dezbaterea de la masa rotundă pe 
tema „Specialitate și cultură generală44 organiza
tă la redacție — în ordinea în care au avut loc 
participările la cuvînt. în numărul de azi publi
căm intervenția prof. univ. Marcel Breazu, ur- 
mînd ca în numerele viitoare cititorii noștri să 
poată urmări cuvîntul tovarășilor : acad. prof. 
Miron Nicolescu, scriitorul Marcel Breslașu, 
acad. prof. Nicolae Sălăgeanu, prof. univ. 
Bdmond Nicolau, acad. prof. Ștefan Milcu.

sei de efort în această privință, înțelegînd prin e- 
fort, desigur, nu necesitatea obiectivă a efortului fi
zic sau intelectual în orice muncă, ci greutatea pro
venită din absența pasiunii care duce la lipsa satis
facțiilor personale, la lipsa de bucurii, de împliniri 
pe care o dă efortul util — chiar maxim — pre- 
supunînd dăruire autentică. Asemenea eforturi au 
firește o calitate superioară, sînt plusate de multe 
ori de inconsiderabila satisfacție a creației. Este 
vorba atunci despre un efort care se face cu plăcere, 
cu delectare, dar un efort fără de care tinerii noștri

Prof. univ.odul în care s-a discutat aici de că
tre studenți —• ca și în facultăți, din 
dte am putut să cunosc — despre ra
portul dintre „specializare" și cultură 
generală demonstrează nivelul atins 
în pregătirea tinerei generații din 
țara noastră. Și cum în ultimii 20 de

ani, viața m-a pus de multe ori în situația de a 
lucra cu tinerii, prilejul acestei consfătuiri mă face 
să constat încă odată ce progres enorm s-a realizat 
în anii puterii populare în instruirea și educarea 
tineretului.

La întrebările puse de studenți nu se pot da re
țete riguroase. De pildă, ce trebuie să ne preocupe 
mai mult : pregătirea de cultură generală sau pre
gătirea în specialitate ? Care este ierarhia între spe
cializare și cultură generală ? Ce să lăsăm de o 
parte și ce să citim ? Dacă ar fi să răspundem cu 
niște tipare Ia aceste întrebări ar însemna să gre
șim. Mi se pare că pornind de la definiția foarte 
largă a culturii spirituale ca fiind totalitatea valo
rilor pe care omenirea le-a creat în decursul dez
voltării ei, trebuie să ținem seama că aceste valori 
culturale nu sînt numai cunoștințe brute, ci ex- 
firesia unei atitudini' umane față de lume : sînt va- 
ori filozofice, politice, etice, artistice. Nu vom pu

tea vorbi despre cultura generală dacă nu vom ține 
seama de sinteza necesară între toate aceste cate
gorii de valori. Spunea1 pe bună dreptate un stu
dent că astăzi nu este cazul să cultivăm idealurile 
omului din epoca Renașterii. în legătură cu aceasta, 
cred însă ca este cazul să ne punem întrebarea ce 
înseamnii umanismul renascentist și ce înseamnă 
umanismul epocii socialiste. Dacă ne vom pune 
această întrebare vom vedea că răspunsul este strîns 
legat de problema formării multilaterale a omului 
în socialism, a răspunderilor lui multiple față de 
societate. Dezvoltarea omului este determinată de 
ansamblul legăturilor pe care el le are în societate, 
?i cum arăta Marx, bogăția lui spirituală depinde 
de bogăția acestor legături. Societatea noastră so
cialistă cere fiecărui membru un aport de cea mai 
înaltă calificare într-o specialitate determinată, ca
lificare conjugată însă cu un larg orizont de 
preocupări în domeniile cele mai variate ale cultu
rii umane. Prin urmare trebuie să pornim de la 
necesitatea de a pregăti specialiști de înalt nivel 
care să aibă totodată o orientare umanistă de am
plă anvergură.
. Dar această dezvoltare multilaterală trebuie să 

tindă spre altceva decît spre o mecanică înmaga- 
zinare de cunoștințe. Trebuie să facem sinteza a- 
cestor cunoștințe, să obținem pregătirea care de
pășește suma lor aritmetică. Pentru a reuși să răs
pundem la problemele pe care ni le pune societa
tea, trebuie să facem acest lucru cu multă sîrguință. 
Tovarășul academician Nenițescu spunea ca este 
necesar ca acela care își însușește cunoștințe gene
rale sau dintr-un domeniu anumit de specialitate 
să facă aceasta cu plăcere, cu satisfacție, să simtă 
vocație pentru ceea x ce Jpvață, ,să aleagă acel do
meniu de activitate în care efface sl i se pară ca 
un chin. Domnia sa a vorbit despre necesitatea lip-

PE MICUL

ECRAN:

UN REUȘIT

SPECTACOL
Fantezie, valoare artistică, 

acuratețe și cîteva momente de 
umor foarte bun, iată pe scurt 
caracteristicile programului de 
duminică al televiziunii. Un spec
tacol în care arta interpretativă 
a unei soprane ca Magda Iancu- 
lescu-Mușcel (readusă in scenă de 
cîteva ori la cererea publicului) 
s-a îmbinat firesc cu dansurile 
moderne, cu originalele demon
strații de abilitate ale artiștilor 
de circ (duo Felini) sau cu naivi-1 
tățile simulate ale celor doi 
„detectivi" — Horia Căciulescu și 
Ștefan Tapalagă. Un spectacol 
mai ales distractiv, reconfortant.

Autorii textului (Al. Andy, 
Mircea Crișan și Radu Stănescu), 
împreună cu regizorul (tînărul 
Valeriu Lazarov) au pornit de la 
un pretext, prin el însuși distrac
tiv. Firește, firul acestei „povești 
cu detectivi" fără mari pretenții ar 
fi putut avea și un subiect mai 
substanțial, slăbiciune (constatată 
și cu prilejul unui program vechi, 
„Prințesa mofturoasă1*) care s-a 
reflectat mai ales în partea în
tâi, pe alocuri trenantă, a spec
tacolului de duminică. Cele mai 
multe numere au realizat, însă, 
cu succes un interesant mozaic 
al acestei seri de varietăți.

Surprinzător de bună ni s-a 
părut, de pildă, Margareta Pîslaru 
în rolul interpretei de muzică 
populară. Tînara solistă are un 
timbru adecvat melodiilor inter
pretate, dovedind certe calități 
într-un gen dificil, încercat acum, 
după dte știm, pentru prima dată. 
După spectacolul de duminică 
avem chiar încrederea că, evitînd 
unele excese de mișcare, Marga
reta Pîslaru are suficiente posibi
lități de a deveni și în acest gen 
al artei interpretative un nume 
de valoare.

Excelent, în momentul umoris
tic prezentat, Dem Rădulescu (la 
valoarea acestui punct, fără în
doială, contribuția o au, în egală 
măsură, toți autorii seriei de mo- 
mente vesele). O mențiune specială 
pentru dansurile moderne, antre- 
suntU, in nota generală a spectaco- 
hiri, precum și pentru contribuția 
tnhesiiei (conducerea muzicală: 
rol Ghențer).

—Un spectacol
T-vrrețîme, așa 
sx redem.

tonic, plin de 
cum dorim

EUGEN

MARCEL BREAZU
n-ar putea realiza nimic de seamă. Tînăra noastră 
generație trebuie să fie îndemnată către o atitudine 
activă în receptarea cunoștințelor pe care le dobîn- 
dește sistematic în școala noastră și nu spre delă
sarea în voia unei „delectări" (folosesc termenul în 
altă accepție decît cea dată cuvîntului de acad. Ne- 
nițescu) în dobîndirea cunoștințelor pe care le ca
pătă mai mult sau mai puțin întimplător. Acest 
efort însoțit firește de satisfacții, de bucuria de cali
tate a însușirii cunoștințelor, trebuie neapărat să în
soțească pregătirea noastră pentru a deveni cu ade
vărat oamenii societății în care trăim. Legătura 
dintre cultura generală și de specialitate reprezintă 
aici tocmai raportul dialectic dintre general și parti
cular ; lărgirea orizontului spiritual, pe baza acu
mulărilor de cunoștințe în domeniul îmbrățișat pe 
baza unei vocații, a unei chemări, a unor aptitu
dini. Nu se poate în nici un caz, în societatea so- 

jdahs^săfi^liletant^indifereTTtîncedomenit^i

activa. Fie că ești muncitor în fabrică, fie că ești 
om de știință, trebuie să fii un foarte bun specia
list. Dar această pregătire de specialitate trebuie 
conjugată cu toate ramurile culturii.

Deși nu se pot da rețete în privința dezvoltării 
multilaterale, un lucru trebuie spus : această pre
gătire multilaterală trebuie să urmeze o anumită 
planificare, dacă vrem sa realizăm o optimă utili
zare a timpului nostru. în institutul în care lucrez 
— Institutul de Filozofie al Academiei P„P.R. — ti
nerii au pe lîngă planul lor de cercetare științifică, 
un plan de studiu individual, un plan care înseamnă 
urmărirea sistematică a multiplelor domenii ale 
culturii contemporane. în acest plan de studiu in
dividual, pe lîngă completarea continuă a cunoș
tințelor de specialitate în filozofie — completare 
necesară de-a lungul întregii vieți a omului de 
știință — e inclusă lectura sistematică a operelor 
fundamentale ale literaturii universale. De aseme
nea, în acest plan intră cu obligativitate, lectura 
sistematică a principalelor publicații periodice de 
„cultură generala" care apar în țara noastră și în 
străinătate. Vorbind despre acestea din urmă tre
buie să spunem că tinerii cercetători de care am 
amintit consideră necesar să cunoască cel puțin 
două limbi străine. în acest plan intră de aseme
nea vizionarea sistematică, planificată, a specta
colelor de calitate care se realizează la noi, a ex
pozițiilor, a muzeelor din țara noastră. în felul 
acesta, tinerii merg paralel pe două fronturi coor
donate, ceea ce duce la o armonioasă îmbinare a 
pregătirii lor de specialitate, cu lărgirea continuă a 
orizontului lor cultural.

Pregătirea de specialitate însăși, beneficiază de 
această largă preocupare pentru toate valorile cultu
rii. Bineînțeles, această problemă prezintă o mult 
prea mare complexitate pentru a putea fi rezolvată 
la un simpozion.

Dar ea constituie o problemă serioasă, care tre
buie studiată sistematic de către toți cei ce avem 
o răspundere în pregătirea culturală a tinerei ge- 
nerații. .... ....... ..............

La Consiliul de Stat a avut loc 
luni la amiază solemnitatea înmî- 
nării unor înalte ordine și titluri 
ale R. P. Romîne

Au participat tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Emil Bodnăraș, 
Leonte Răutu, general de armată 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec și 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat.

Au fost distinși cu ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne", clasa 
I, general de armată Iacob Teclu, 
pentru activitate în mișcarea mun
citorească și pentru merite deosebite 
în opera de construire a socialis
mului și de întărire a Forțelor Ar
mate ale R. P. Romîne, și tovarășii 
Mihai Burcă și Nicolae Goldberger. 
pentru activitate îndelungată în 
mișcarea muncitorească și merite 
deosebite în opera de construire a 
socialismului.

Pentru activitate îndelungată, 
contribuție valoroasă în dezvoltarea 
științei și merite deosebite în învă- 
țămîntul superior, s-au conferit Or
dinul „Steaua Republicii Populare 
Romîne", clasa I, acad. Raluca Ri
pan și „Ordinul Muncii", clasa I, 
academicienilor Gheorghe Atanasiu 
și Remus Răduleț.

Au fost decorați cu „Ordinul 
Muncii", clasa I, tovarășii: Barbu 
Solomon, pentru activitate în miș
carea muncitorească și contribuția 
adusă la opera de construire a so
cialismului, Tudor Teodorescu-Bra-

niște, pentru îndelungată activitate 
și merite în domeniul ziaristicii și 
creației literare, Constantin Pris- 
nea, pentru merite în opera de con
struire a socialismului. Maria Ba- 
nuș, pentru merite deosebite în do
meniul creației literare.

A fost distins cu titlul de „Artist 
Emerit al Republicii Populare Ro
mîne', pictorul Andrei Mikola, 
pentru merite deosebite în dome
niul creației plastice. Cu prilejul 
aniversării a 100 de ani de la în
ființarea Școlii medii „Nicolae Băl- 
cescu“ din orașul Brăila, pentru ac
tivitate deosebită și contribuția a- 
dusă la dezvoltarea învățămîntului, 
s-a conferit titlul de „Profesor 
Emerit al Republicii Populare Ro
mîne" tovarășului Vasile Goraș, pro
fesor pensionar de la această școală.

După ce a înmînat înaltele ordine 
și titluri tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej i-a felicitat călduros pe 
cei distinși în numele C.C. al 
P.M.R., Consiliului de Stat și gu
vernului, urîndu-le sănătate, mulți 
ani de viață și succese în activitatea 
lor de viitor.

în numele celor distinși au răs
puns general locotenent Mihai 
Burcă și acad. Raluca Ripan.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și ceilalți conducători de partid 
s-au întreținut cordial cu cei deco
rați.

O delegație 
a Marii Adunări 

Naționale a plecat
in R. P. Ungară

(Agerpres)

Cicluri de conferințe 
>ozioane închinate 
lui Eminescu

Semnarea programului de colaborare
și Centrul Național de cercetare

în cadrul r^ogramului de 
schimburi culturale, științifi
ce și tehnice dintre R. P. Ro- 
mînă și Franța, luni a avut 
loc in Capitală semnarea pro
gramului de colaborare între 
Academia R. P. Romîne și 
Centrul Național de cercetare 
științifică din Franța.

în scopul intensificării rela
țiilor științifice între cele

CINE
MADAME SANS GENE film pe 

ecran panoramic rulează la Patria 
(B-dul Magheru 14, tel. 11 86 26) 
orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15. 
ANOTIMPURI rulează la Buzești 
(str. Buzești nr. 9—11, tel. 15 62 79) 
orele 16; 18,15, Lira (Calea 13 Sep
tembrie nr. 196, tel. 15 66 66) orele 
15,30; 18. DRAGOSTE LUNGĂ
DE-O SEARĂ rulează la Union 
(str. 13 Decembrie nr. 5—7, tel. 
13 49 04) orele 16; 18,15; 20,30. CEI 
PATRU CĂLUGĂRI rulează la Re
publica (B-dul Magheru nr. 2, tel. 
11 03 72) orele 10; 12; 14; 16,45; 
18,45; 21, Capitol (B-dul 6 Martie 
nr. 16, tel. 16 29 17) orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21, grădină 
ora 20, Excelsior (B-dul 1 Mai nr. 
174, tel. 18 49 04) orele 9,45; 1£; 
14,15; 16,30; 18,45; 21, Flamura
(Șos. Giurgiului nr. 155, tel. 
23 0740) orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30. GOLFUL ELENA rulează la 
București (B-dul 6 Martie nr. 6, tel. 
15 64 54) orele 10; 12; 15; 17; 19; 
21, Carpați (B-dul Magheru nr. 29, 
tel. 13 92 72) orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30, Feroviar (Calea Grivi- 
țoi nr. 80, tel. 16 22 73) orele 10; 
12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30. LU
MEA COMICĂ A LUI HAROLD 
LLOYD rulează la Festival (B-dul 
6 Martie nr. 14 tel. 15 63 84) orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, grădină
ora 20, Stadionul Dinamo ora 
20,15, Grivița (Calea Griviței — 
podul Basarab, tel. 17 08 58) orele

Cu prilejul apropiatei comemorări a 75 de 
ani de la moartea lui Mihail Eminescu, în 
Capitală și în alte orașe au fost organizate, 
pe lîngă alte manifestări, cicluri de conferințe 
și simpozioane închinate marelui poet.

Săptămînal posturile noastre de radio 
transmit o emisiune de 20 de minute cuprin- 
zînd, în interpretarea unor actori de frunte, 
versuri ale poetului precedate de o scurtă 
prezentare și însoțite de comentarii. Emi
siunile vor continua pînă la 15 iunie, data 
închiderii „Zilelor Eminescu". La muzeul de 
istorie a orașului București, filiala din Bucu
rești a Societății de științe istorice și filolo

gice din R.P.R., 
a organizat un 
ciclu de confe
rințe ținute de 
academicieni, 
profesori uni
versitari, cri
tici de artă.

(Agerpres)

In curînd studenții din anii III ai institutelor pedagogice vor pleca din 
nou la școală... De astă dată insă In calitate de profesori.

In iotograiia noastră : Cîțiva dintre studenții Facultății de arte plastice a 
Institutului pedagogic de 3 ani din Capitală iși iau, după ultimul examen, 
rămas bun.

Foto: V COX'STANTINESCU

Ea invitația Adunării de Stat 
a R. P. Ungare, luni dimineața a 
părăsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre Budapesta o delegație a Ma
rii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne care va face o vizită de 
prietenie în R. P. Ungară.

Din delegație fac parte depută
ții Anton Moisescu, vicepreședin
te al Marii Adunări Naționale, 
conducătorul delegației, Gheorghe 
Roșu, prim-secretar al Comitetu
lui regional Bacău al P.M.R., Io
sif Uglar, prim-secretar al Comi
tetului regional Maramureș al 
P.M.R., Gheorghe Stan, președin
tele Sfatului popular al regiunii 
Ploiești, Stanciu Stoian, profesor 
universitar, Elena Grigoriu, pre
ședinta Comitetului regional al 
femeilor București, Nicolae Hudi- 
țeanu, Erou al Muncii Socialiste, 
președintele G.A.C. „Filimon 
Sîrbu" din regiunea Dobrogea, 
Ionel Răducanu, matrițer la Uzi
nele „Electronica".

Pe aeroportul Băneasa membrii 
delegației au fost conduși de 
Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, deputați ai Marii 
Adunări Naționale, funcționari 
superiori din Ministerul Afaceri
lor Externe.

Au fost de față Jeno Kuti. am
basadorul R. P. Ungare în R. P. 
Romînă, și membri ai ambasadei.

★

La aeroportul Ferihegy din 
Budapesta, delegația parla
mentară romînă a fost întîm- 
pinată de Istvânne Vass, pre
ședinta Adunării de Stat a 
R. P. Ungare, Miklos Beresz- 
toczy și Jănos Polyăk, vice
președinți ai Adunării de Stat, 
Emo Mihâlyfi, Daniel Nagy, 
Arptid Szakasits, membri ai 
Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne al R. P. Ungare, deputați.

A fost de față Mihail Ro- 
șianu, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Budapesta, precum și 
membri ai ambasadei.

Istvânne Vass, președinta 
Adunării de Stat a R. P. Un
gare și Anton Moisescu, con
ducătorul delegației romîne 
au rostit cuvîntări.

Membrii delegației R.P.R. 
au fost primiți la parlament 
de tovarășa Vass Istvânne, 
care le-a împărtășit din mun
ca Adunării de Stat a R. P. 
Ungare. Apoi au vizitat clă
direa parlamentului și galeria 
națională.

Seara, tov. Vass Istvânne a 
oferit în cinstea delegației o 
cină la restaurantul „Gundel".

(Agerpres)

între Academia R.P.Ronrne

două țări, programul 
organizarea unor 
de cercetători științifici pen
tru efectuarea de studii, 
schimburi de publicații și do
cumentație științifică etc.

Programul a fost semnat de 
acad. Dumitru Dumitrescu, 
secretar-prim al Academiei 
R. P. Romîne, și prof. Michel 
Lejeune, director adjunct al

prevede 
schimburi

Centrului Național de cerce
tare științifică din Franța.★

Cu acest prilej, dl Jean 
Francois Noi viile a oferit la 
ambasada Franței un dejun, 
iar seara, Prezidiul Academiei 
R. P. Romîne a oferit un di
neu la .,Athenee Palace-.

MATOG
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30. Melodia 
(Șos. Ștefan cel Mare colț cu stra
da Lizeanu, tel. 12 06 88) orele 10; 
12; 15; 17; 19; 21. Doina (str.
Doamnei nr. 9, tel. 16 35 38) grădi
nă ora 20,30. UN SURlS IN PLINĂ 
VARĂ rulează la Crîngași (Șos. 
Crîngași nr. 42, tel. 17 38 81) ore
le 16; 18; 20; grădina Arta (Calea 
Călărași nr. 153, tel. 2133 87) ora 
20. CAUZE DREPTE — cinemascop 
rulează Ia Floreasca (str. J. S. 
Bach nr. 2, tel. 12 28 30) orele 
10,30; 16; 18,30; 21, Modern (Piața 
G. Coșbuc nr. 1, tel. 23 71 01) ore
le 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19. 21,30, 
Arenele Libertății (tel. 23 71 01) ora 
20,30, Grădina Progresul (str. Ion 
Vidu nr. 5, tel. 15 61 54) ora 20,15. 
CĂPITANUL rulează la Victoria 
(B-dul 6 Martie nr. 7 tel. 16 28 79) 
orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, 
înfrățirea între popoare (B-dul 
Bucureștii Noi, tel. 17 31 64) orele 
14; 16; 18; 20, Volga (Șos. Iiie 
Pintilie nr. 61, tel. 11 91 26) orele 
10; 12; 14,15; 16,30; 18,30; 20,30. 
AVENTURILE UNUI TlNĂR — ci
nemascop rulează la Giulești (Ca
lea Giulești nr. 56, tel. 17 55 46) 
orele 9; 12; 15; 18; 21, Drumul Să
rii (str. Drumul Sării nr. 30, tel. 
14 10 37) orele 15; 18; 20,45, Pacea 
(B-dul Libertății nr. 70—72, tel. 
1621 02) orele 11; 16; 19. TlNÂ- 
RUL DE PE VASUL COLUMB — 
cinemascop rulează la Bucegi 
(B-dul 1 Mai nr. 57, tel. 17 05 47)

Expoziție naționala de desene 
ale copiilor și tineretului școlar

Ieri s-a deschis - în prezența tovarășului 
Constantin Nădejde, adjunct al ministrului 
învățămîntului — expoziția națională de de
sene ale copiilor și tineretului școlar. Organi
zată de C.C. al U.T.M. și Ministerul învăță
mîntului în cinstea Zilei Internaționale a 
Copilului ea cuprinde 520 desene selecționate 
din peste 5 000 aparținînd celor mai talentați 
copii și elevi.

Creațiile celor mai tineri desenatori îmbră
țișează o arie tematică vastă, impunînd spi
ritul de observație ascuțit al copiilor. Ince- 
pind de la primii autori — copii în vîrstă de 
3 ani și pînă la cei mai mari, elevi de 16—17 
uni — copiii surprind în desenele lor aspecte 
de muncă din uzine și șantiere, de pe ogoare
le gospodăriilor colective, imagini ale unui

nou cartier din oraș, școala modernă, bi
blioteca plină de cărțj .. și cititori. Minunat 
este surprinsă lumea copilăriei, cu bucuriile 
ei ireversibile: copii jucîndu-se, copii la 
munte și la mare, bunica cu chipul blind și 
înțelept, pomul din ogradă parcă așteptîndu-i 
pe ei să-i culeagă'roadele...

Organizarea expoziției — manifestare de
venită tradițională — vorbește de la sine de 
atenția și grija părintească, existente în țara 
noastră, pentru cea mai tînăra generație.

Găzduită în pavilionul „C“ al Parcului de 
cultură și odihnă „Herestrău", expoziția na
țională de desene ale copiilor și tineretului 
școlar poate fi

♦

Numirea ambasadorului 
extraordinar și plenipo

tențiar al Republicii 
Populare Romîne 

în Republica Argentina
Ca urmare a ridicării Lega

ției Republicii Populare Ro
mîne din Republica Argentina 
la rangul de ambasadă, prin 
decret al Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, 
tovarășul Dumitru Fara a fost 
numit în calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare 
Romîne în Republica Argen-

(Agerpre^(Agerpres)
vizitată zilnic.

18.15; 20.30. DA-I 
GRIJĂ rulează la 
Martie nr. 2, tel.

12; 16;
FĂRĂ

orele 10; 
ÎNAINTE 
Central (B-dul 6
14 12 24) orele 10,30; 12.30; 14 30; 
16,30. 18.30 ; 20,30. FĂRĂ TEAMĂ 
SI REPROȘ rulează la Lumina 
(B-dul 6 Martie nr. 12, tel. 16 23 30) 
orele 10 — 14 în continuare ; 16; 
18,15 : 20,30; Dacia (Calea Griviței 
nr. 137. tel. 16 26 10) orele 9,30; 
11; 13,15; 17; 19; 21. VALEA VUL
TURILOR rulează la Doina (str. 
Doamnei nr. 9, tel. 16 35 38) orele 
11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30 pro
gram pentru copii ora 10. ANA
CONDA rulează la Timpuri Noi 
(B-dul 6 Martie nr. 18, tel. 15 61 10) 
orele 10—21 în continuare. LOVI
TURA DE PEDEAPSĂ rulează la 
Cultural (P-ța Iilie Pintilie nr. 2, 
tel. 16 25 39) orele 16; 18,15; 20,30. 
LIMUZINA NEAGRĂ — cinema
scop rulează Ia Unirea (B-dul 1 Mai 
143. tel. 17 10 21) orele 16; 18,15; 
grădină ora 20,30, Luceafărul (Ca
lea Rahovei nr. 118, tel 23 91 00) 
orele 16; 18,15; grădină ora 20,30. 
UN OM CARE NU EXISTA rulea
ză la Tomis (Calea Văcărești nr. 
21, tel. 21 49 46) orele 10; 12; 14; 
16,30; 18,30 ; grădină ora 20,30, 
Aurora (B-dul Dimitrov nr. 118, tel. 
25 04 66) orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30; grădină ora 20; DOMNIȘOA
RA... BARBĂ ALBASTRĂ rulează 
la Flacăra (Calea Dudești nr. 22, 
tel. 21 35 40) orele 16; 18; 20.

Vă prezentăm două reproduceri după desenele expuse: — Șantier naval (premiul III) — de elevul Cristian Constantinescu
— în vîrstă de 10 ani — de la Școala de 8 ani nr. 119 din Capitală (loto 1). — Uzină — de elevul Păli Molnar, din clasa 

a VII-a a Școlii medii Unirea din Tg. Mureș (foto 2)
Foto: EMIL CO.IOCARU

Combinele sînt gata pen
tru stringerea recoltei

Foto : A. ION

FLORESCU
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ÎNTRE MINEREU ȘI FONTA - COCSUL
(Urmare din pag. I)

el 
să

spune că tot ce-1 preocupă pe 
este ca rezistența piloților 
crească. El a ajuns la o aseme
nea îndemînare îneît, de foarte 
multă vreme, un pilot format și 
comprimat de el nu s-a mai spart. 
A ajuns la asta printr-o mare a- 
tenție, prin însușirea temeinică a 
meseriei.

Există aici cîțiva maeștri ai re
ducerii spargerilor de piloți. Exis
tă chiar o competiție între meca
nici. Tînărul Dumitru Cosmincă, 
Andrei Vasile, Gavrilă Mureșan 
au cele mai puține spargeri de pi
loți din acest an. Atenție, înde- 
mînare, cunoașterea meseriei, iată 
mijloacele cu care duc ei această 
campanie.

O altă cerință a calității cocsu
lui și anume umiditatea a fost și 
ea îndeplinită. Normele admit o 
umiditate de cel mult 5 la sută. 
S-a realizat 3,75 la sută.

Totul la un preț mai scăzut ! 
Angajamentul prevedea o reduce
re a consumului, la fiecare șarjă, 
de 4 kg pe tona de cocs. Au fost 
economisite 12 kg pe tonă-cocs în 
trimestrul I. Ca urmare, tona de 
cocs costă acum cu 7,5 lei mai 
puțin.

Adăugați la toate acestea cele 
peste 1 700 de tone de produse 
chimice derivate realizate peste

plan și iată tabloul aproape com
plet al lucrurilor care fac mîndria 
colectivului Uzinei cocso-chimice.

ÎNTRECERE
ȘI ÎNVĂȚĂTURĂ
La realizarea tuturor acestor lu

cruri au contribuit foarte mulți 
factori. Colectivul uzinei și-a pus 
în valoare multe, foarte multe din 
rezervele lui de potențial. Cum 
însă aproape o pătrime din efec
tivul uzinei este constituit din ti
neri, credem că pentru cititorii 
ziarului este important să afle ce 
au întreprins organizațiile U.T.M. 
din uzină ca să vină în întimpi- 
narea dorinței tinerilor de a-Și a- 
duce contribuția la realizarea o- 
biectivelor de producție ale uzi
nei.

476 de tineri cocsari — încălzi
tori, electricieni, lăcătuși hidroteh
nicieni, tennotehnicieni, strungari, 
operatori chimiști — au urmat și 
urmează în continuare cursuri 
pentru ridicarea calificării. De a- 
jutorul pe care trebuie să-1 pri
mească ei în procesul de învăță- 
mînt, se ocupă îndeaproape mem
brii comitetelor și birourilor orga
nizațiilor U.T.M.

La propunerea organizației 
U.T.M., cursurile se desfășoară pe 
categorii de calificare, diferențiat

în funcție de pregătirea fiecărui 
muncitor. De cîte ori a fost ne
voie au fost organizate grupe de 
studiu și consultații care studiază 
tehnologia chiar la fața locului în 
flux.

379 de tineri (toți în afara ce
lor de la întreținere) sînt antre
nați, cu obiective precise în în
trecerea socialistă. La ședința sin
dicală pe oraș, cei de la semicoc- 
seria din Călan au declarat că ei 
au stabilit o formă exactă de an
trenare în întrecere, cu obiective 
predse, a lucrărilor de la întreți
nere. E o noutate pentru cocsarii 
hunedoreni.

Inginerul Ion Căbuță a propus 
comitetului U.T.M. să organizeze 
pe această teîhă un schimb de ex
periență la Călan.

Comitetul U.T.M. al uzinei ur
mărește și intervine lunar în si
tuația tinerilor aflațj în întrecere. 
Se menține astfel, din ianuarie și 
pînă acum, numărul de 73 de ti
neri evidențiați lună de lună în 
întrecerea socialistă.

„Umiditatea cocsului", „Rezis
tența mecanică a cocsului", „Con
sumul specific de șarjă" — iată 
teme discutate în adunări genera
le U.T.M. ale tinerilor cocsari.

în sfîrșit, cocsul bun, mai ief
tin și mai mult se obține cu a- 
ceste eforturi și cu multe altele»



FINLANDA: Delegația Vizita delegației guvernamentale
romme in S.U.A.

al orașului Constanța

HELSINKI 1 (Agerpres). — 
Delegația Sfatului Popular al 
orașului Constanța a fost pri
mită de Vaino Leino, prima
rul orașului Turku. Cu acest 
prilej, Petre Nicolae, preșe
dintele Sfatului Popular al 
orașului Constanța, a predat 
lui Vaino Leino un far în mi
niatură, ca simbol al înfrăți
rii orașelor Constanța și Tur
ku.

Ion Alexandru, însărcinatul 
cu afaceri a.i. al R.P.R. în 
Finlanda, a oferit un cocteil 
la care au participat V. Leino, 
primarul orașului Turku, Pa
avo Aitio, prim vicepreședin
te al parlamentului finlandez, 
Ilmari Salomies, arhiepiscopul 
Finlandei, oameni de știință 
și cultură, oameni de afaceri.

în după amiaza zilei de 31 
mai în localul ambasadei R.P. 
Romîne din Helsinki, a avut 
loc o întîlnire prietenească 
între delegația sfatului și con
ducerea Asociației Finlanda- 
Romînia. La întîlnire au par
ticipat : artistul Vilho-Silvola, 
președintele asociației, dirijo
rul E. Aaltonen, vicepreședin
te și alți membri ai Comitetu
lui de conducere al asociației.

A fost prezentat filmul ro- 
mînesc „Delta necunoscută".

La 1 iunie delegația a plecat 
spre patrie.

Întîlnire cu președintele

Societății „Firestone"
WASHINGTON 1 — Trimi

sul special L. Rodescu trans
mite :

Duminică seara, la invitația 
conducerii Societății „Fires
tone", delegația guvernamen
tală romînă a avut o întîlnire 
cu Raymond Firestone, pre
ședintele firmei, și cu alți 
membri ai conducerii. Au par
ticipat membri ai delegației 
romîne, reprezentanți ai Socie
tății „Firestone", specialiști și 
experți romîni și americani. 
Cu acest prilej au fost discu
tate probleme de ordin tehnic 
și comercial, s-a convenit a- 
supra unui program de con
vorbiri și vizite.

In cursul întâlnirii, care s-a 
desfășurat în saloanele hotelu
lui „Mayflower' într-o atmos
feră cordială, reprezentanții 
firmei au manifestat interes 
față de colaborarea economică

cu țara noastră. Unii din con
ducătorii societății care au vi
zitat Rominia au apreciat în 
cuvinte elogioase dezvoltarea 
rapidă a economiei noastre 
naționale și noile construcții 
din București. Președintele 
Societății „Firestone", unul din 
cele mai mari concerne chi
mice din Statele Unite, a in
vitat delegația romînă să vi
ziteze în zilele următoare 
unul din centrele mari ale fir
mei unde se efectuează cer
cetări și se produce cauciuc 
sintetic.

în zilele următoare mem
brii delegației romîne vor 
purta discuții cu reprezen
tanți ai unor firme industria
le, bancare și comerciale, vor 
face vizite la întreprinderi 
din cîteva centre industriale 
mari ale Statelor Unite.

Congresul Societății europene

de chirurgie cardio-vasculai’â

ATENA
Agerpres, 
transmite : 
chis cel de-al 13-lea Congres 
al Societății europene de chi
rurgie cardiovasculară, la care 
participă peste 500 de chirurgi

1 Corespondentul 
Al. Gheorghiu 

La Atena s-a des-

Din

In legătură cu situația din Cipru

NICOSIA 1 (Agerpres). — 
Duminică seara a sosit la Ni
cosia, venind din New York, 
Galo Piaza, reprezentantul 
personal al secretarului gene- 

• ral al O.N.U. și consilier poli
tic special al generalului Gya
ni, comandantul forței O.N.U. 
în Cipru. înainte de â părăsi 
New York-ul, Galo Plaza a 
avut o serie de întrevederi cu 
secretarul general al O.N.U, 
U Thant, în legătură cu situa
ția din Cipru.

Imediat după sosirea sa !a 
Nicosia, Galo Piaza s-a intil- 
nit cu comandantul forței 
O.N.U. îtf ri<xț5rtf,' ■ g^rteriflul 
Gyani. El urmează isă aibă as
tăzi o convorbire cu Sakari 
Tuomioja, mediatorul O.N.U. 
în Cipru.

La Nicosia se subliniază că

printre măsurile preconizate a 
fi puse în practică imediat de 
Galo Piaza și de generalul 
Gyani se numără cea privind 
lărgirea cu încă 100 de metri 
a așa-zisei „zone verzi" care 
separă cele două comunități 
— greacă și turcă — în capi
tala Ciprului.

NICOSIA. — La 1 iunie. 
Camera Reprezentanților din 
Cipru a votat proiectul de 
lege guvernamental privind 
crearea gărzilor napora^r 
Deputății cpricp turci zxa au 
luat pane la vot.

După cum se știe, cele trei 
țări garante ale acordurilor 
de la Zurich și Londra — An
glia, Grecia și Turcia — s-au 
declarat împotriva acestui 
proiect de lege.

cardiologi din 34 de țări, 
partea Uniunii societăților 
științifice medicale din R. P. 
Romînă participă o delega
ție compusă din conferențiarii 
universitari P. Brînzeu, ” 
Setlacec și Ion D. Pop.

La 1 iunie congresul și-a 
început lucrările în comisii pe 
probleme. In ședința de luni 
după amiază a Comisiei, care 
discută problema stenozei so
litare a arterei pulmonare, 
conferențiarul universitar dr. 
D. Setlacec (R. P. Romînă) a 
prezentat comunicarea „Re
zultatele tardive după corecția 
stenozei pulmonare", întocmi
tă de un colectiv compus din 
prof. dr. V. Marinescu, D. Set
lacec, D. Constantinescu.

Congresul își continuă lu
crările la 2 iunie, cînd delega
ția de medici romîni va pre
zenta un raport și alte două 
comunicări.

Duminică la Atena a ini 
loc. de asemenea ina«gwarea 
■ari ETjwî'ii de aparxte sâ 
Lasuamne pnsri

D.

Evenimentele
LEOPOLDVILLE 1 (Ager

pres). — In provincia congo
leză Kivu partizanii și-au in
tensificat în mod considerabil 
acțiunile. Agenția U.P.I. a- 
nunță că cinci companii gu- 
gernamentale au fost puse pe 
fugă de detașamentele de par
tizani, fiind nevoite să se re
fugieze în dezordine peste gra
niță în Ruanda. întreaga vale 
Ruzizi, situată între orașele 
Bukavu și lacul Tanganica se 
află în prezent sub controlul 
partizanilor. Știri sosite la 
Leopoldville afirmă că parti
zanii organizează o ofensivă 
împotriva capitalei provinciei. 
In acest oraș situația este deo
sebit de încordată, relatează 
agenția Associated Press. 
Printre cele cinci companii 
care au fost înfrînte de 
partizani — subliniază Asso
ciated Press — se află și o 
companie de parașutiști, con
siderată a fi o parte din tru
pele de elită ale armatei con
goleze. Această companie a 
raportat la Leopoldville că au 
pierdut în ciocnirile cu parti
zanii 27 de oameni. Celelalte 
companii au pierdut între 70 
și 80 de oameni. Comandan
tul forțelor armate guverna
mentale din provincia Kivu, 
maiorul Vangu, a fost ucis.

Pe de altă parte, în capitală, 
la Leopoldville — se mențin 
severe restricții de circulație. 
Toți călătorii care vin sau 
pleacă din Leopoldville sînt 
percheziționați în mod minu
țios de patrulele de jandarmi.

Guvernul congolez — trans
mite agenția U.P.I. — a adre
sat în mod oficial autorităților 
O.N.U. din Congo cererea de 
a se trimite în provincia Kivu 
trupe ale O.N.U. După cum 
se știe, primul ministru Ado- 
ula a adresat săptămînă tre
cută o cerere verbală în acest 
sens reprezentantului perma
nent al O.N.U. la Leopoldville, 
care a fost acceptată în prin
cipiu urmînd ca ea să fie în
făptuită după primirea unei 
note scrise. O companie nige- 
riană a trupelor O.N.U. din 
Congo așteaptă pe aeroportul 
din Leopoldville ordinul de a 
pleca la Bukavu, capitala pro
vinciei Kivu.

LEOPOLDVILLE 1 (Ager
pres). — Agențiile occidentale 
de presă anunță că trupele

încheierea vizitei

MILANO (ITALIA). Aspect 
din timpul unei manifestații 
a agricultorilor italieni în 
sprijinul revendicărilor lor.

lui Couve de Murville la Madrid
PARIS 1 (Agerpres). —
Duminică seara a luat sfîr- 

șit vizita de trei zile în Spania 
a ministrului afacerilor exter
ne al Franței, Couve de Mur
ville. Aceasta a fost prima vi
zită făcută la Madrid de un 
ministru de externe francez 
de la instalarea actualului re
gim.

Couve de Murville a avut 
întrevederi cu Franco, cu mi
nistrul de externe spaniol, 
Castiella etc.

Comunicatul franco-spaniol 
subliniază că în timpul con
vorbirilor au fost discutate di
verse aspecte ale colaborării 
în domeniile militar, economic, 
cultural și furistic dintre cele 
două țări. Oficialitățile fran
ceze s-au arătat gata să dis
cute posibilitatea comerciali
zării
Spaniei. Pentru aceasta. Fran
ța s-a oferit sâ construiască o 

fn Cctalons.

CCCi

rezervelor nucleare ele

Activitate
diplomatică

in jurul crizei 
laoțiene

Delegația activiști ai P.M.R.
a vizitat orașul Stavropol

KUIBÎȘEV — Coresponden
tul Agerpres transmite : Con- 
tinuîndu-și vizita în regiunea 
Kuibîșev, delegația de acti
viști ai P.M.R., condusă de to
varășul Chivu Stoica, împreu
nă cu V. N. Titov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S. a vizitat, în 
cursul zilei de luni orașul Sta
vropol, unul din centrele in
dustriale ale regiunii. Oaspe
ții au fost însoțiți de tovarășii 
A. M. Tokarev, prim-secretar 
al Comitetului de partid re
gional pentru industrie, A. T. 
Smarev, președintele sovnar- 
hozului Volga de mijloc.

Directorul uzinei de cauciuc 
sintetic, A. G. Muradian a în-

fățișat oaspeților istoricul și 
realizările uzinei. Delegația 
s-a oprit apoi în cîteva secții 
intreținîndu-se cu muncitori 
și ingineri. în cursul după-a-. 
mierii delegația a vizitat hi
drocentrala „V. I. Lenin“, Una 
dintre cele mai mari între
prinderi energetice din Uhi-1 
unea Sovietică.

In cele două întreprinderi 
delegația romînă a luat cunoș
tință de activitatea desfășura
tă de organizațiile de partid 
și de preocupările colectivelor' 
de muncă. Delegații au felici
tat călduros pe muncitori și 
tehnicieni pentru realizările ■ 
obținute, urîndu-le noi succe
se în activitatea lor.

Noi acțiuni studențești la Seul
SEUL 1 (Agerpres). — Autori

tățile sud-coreene au arestat luni 
aproximativ 30 de conducători ai 
studenților, reprezentînd toate co
legiile universitare din Seul în 
momentul când se îndreptau în 
fruntea unei coloane de de
monstranți/ spre reședința pre
ședintelui țării, Pak Cijan Hi, 
pentru a-i remite un .,ultimatum". 
In ultimatum se cerea să se pună 
capăt „corupției guvernamentale si 
persecuțiilor polițienești". Stu
denții au amenințat că vor de
clanșa o acțiune puternică de pro
test dacă cererile lor nu vor fi 
acceptate.

După cum transmite agenția 
U.P.I. aproximativ 150 de stu
denți participă începînd de sîm- 
bătă la o grevă a foamei în clă
direa Universității din Seul. Gre
viștii cer eliberarea studenților a- 
restați în cursul demonstrațiilor

care au avut loc împotriva trata- . 
tivelor diplomatice dintre guver
nele Coreei de Sud și Japoniei. Ca 
urmare a înrăutățirii stării sănă
tății lor șase studenți au trebuit 
să fie internați în spital. Totoda
tă, în orașele Ciunju și Ciungju 
s-au semnalat ciocniri între stu
denți și poliție.

în același timp, agenția U.P.I. 
relatează că peste 40 de membri 
ai Adunării Naționale sud-co- 
reene, din partea partidului de gu- 
vemămînt republican-democrat, au 
semnat o petiție în care recoman
dă demiterea președintelui acestui 
partid, Kim Ciong Pil ca o mă
sură venită în întîmpinarea cere
rilor studenților. Sursele au indi
cat că acesta ar fi declarat pre
ședintelui țării, Pak Cijan Hi, că 
este dispus să se retragă din viața 
politică.

Presa occidentală relevă că 
dacă din partea franceză în 
cadrul convorbirilor s-a pus 

pe problemele econo
mice, conducătorii spanioli au 
încercat în schimb, in mod 
evident, să tragă foloase po
litice. Guvernul spaniol, arată 
ziarul ^Le Monde" ar vrea să 
ștze ptnd la ce punct poate să 
conteze pe sprijinul Franței 
la Consiliul ministerial de la 
Bruxelles, fa ce privește cere
rea Spaniei de asociere la 

comună. După cum se 
ștâe, la trecutele sesiuni ale 
aceluiași organism ministrul 
de externe belgian, Spaak, 
svrijruit de reprezentanții o- 
Icxderi, s-a împotrivit primi
re. Spânei, ceea ce a determi
na: anlnarea discutării aces
tei probleme.

Aper.:^ Reuter arăta tn le- 
gesvrt eu aceasta că vizita lui 
Coxxe de Murville la Madrid 
se iaaene ea o ccpne a Fran
ței pnzru a eres puxte de 

fxrre Spwric n res- 
Eiropei oeriâex

VIENTIANE 1 (Agerpres). 
— Prințul Sufanuvong, pre
ședintele partidului Neo Lao 
Haksat și vicepremier în gu
vernul de coaliție națională 
al Laosului, i-a adresat pri
mului ministru, prințul Su- 
vanna Fumma, o scrisoare, în 
care îi cere să revină asupra 
hotărîrii de a transfera altor 
miniștri atribuțiile deținute 
pînă acum de prințul Sufanu
vong și Fumi Vongvicit, mi
niștri din partea partidului 
Neo Lao Haksat.

Această măsură, se spune în 
scrisoare, este contrară acor
durilor de la Zurich și Valea 
Ulcioarelor, contrară princi
piului unanimității celor trei 
grupări politice stabilit de co
mun acord.

Postul de radio Vocea Lao- 
sului a anunțat că Sufanu
vong a primit duminică la 
sediul său din Khang Khai pe 
ambasadorii Franței și Indiei, 
cu care a avut un schimb de 
păreri privind căile de solu- 
țyyare a situației din Laos.

Ambasadorul Franței la 
Vientiane a remis lui Savanna 
Fumma un mesaj din partea 
ministrului de externe al 
Franței, Couve de Murville, 
în care se preconizează că 
singura metodă practică în 
vederea soluționării 
din Laos este organizarea 
Geneva a unei întlîniri 
semnatarilor acordurilor 
privire la Laos. Couve 
Murville a făcut, de aseme
nea, cunoscut că refuză să 
participe la consultările de la 
Vientiane propuse de Anglia 
și sprijinite de S.U.A.

DE TOATE
Modestie copilului iinei mame necăsă- 

torite diW lobatitat^.
După primul moment de 

surpriză neplăcută, patinatorii 
amintiți s-au întrebat dacă nu 
sînt cumva victima unei mași
nații abile. S-a aflat însă că 
posesorul faimoaselor docu
mente îi pusese să le semneze 
în cursul unei banale și tra
diționale distribuiri de auto
grafe. „A fost cît se poate de 
ușor — a declarat el. Poate 
că am mets cam departe, dar 
cred că cei solicitați de vînă- 
torii de autografe trebuie 
să-și dea seama odată și oda
tă că nu pot continua să sem
neze orbește orice hîrtie li se 
pune sub nas...“.

7ohny Parker hoinărea 
cu pași nesiguri pe ma
lurile Tamisei cînd a 

auzit un plescăit puternic, ur
mat de strigătele unei bătrîne 
englezoaice care stătea pe 
chei: cățelușul ei căzuse in 
apă. In clipa următoare Johny 
a fost văzut clătinindu-se și 
căzind in apa rece unde din 
fericire a apucat cîinele 
coadă, 
vați.

Deși 
cinstit 
apă, ci căzuse din cauză că 
era cam amețit, și că numai 
datorită cățelușului nu s-a îne
cat, că de fapt acesta îi sal
vase viața, stăpîna cîinelui a 
ținut totuși să-i ofere o re
compensă salvatorului pentru 
marea sa modestie.

din Congo

Foto : C.A.F.-VARȘOVIA

După catastrofa 
de la Lima

‘rrzea a fz~a toci

guvernamentale congoleze au 
reușit să restabilească in între
gime controlul asupra pro
vinciei Katanga de nord după 
răscoala care s-a produs săp- 
tămîna trecută. Din surse ofi
ciale s-a anunțat că în cursul 
luptelor peste 100 de persoa
ne au fost ucise și alte 150 
arestate. Autoritățile militare 
au consemnat în cazărmi 
militarii din batalionul 
14-lea cu comandamentul 
Albertville și i-au înlocuit 
militarii din batalionul 
5-lea aduși de la Elisabeth, 
viile, întrucît o parte a mili
tarilor s-au alăturat răsculați- 
lor.

Potrivii relatărilor din Al
bertville, fostul președinte al 
Adunării legislative din Ka
tanga de nord. Prosper 
Mwamba Ilunga, considerat 
drept unul din conducătorii 
răscoalei nu a fast ucis așa 
cum se anunțase ci se află 
arestat. De asemenea, au fost 
arestați mai mulți comandanți 
militari și personalități poli
tice din această provincie.

Ft
ATENA. — Duminică a avut 

loc pe Akropole o ceremonie 
consacrată împlinirii a 23 de 
ani de la data smulgerii stea
gului ocupanților naziști de pe 
această colină, de către Mano- 
lis Glezos și Lakis Santos, care 
au înălțat în locul acestuia 
steagul grecesc.

La ceremonie a luat cuvîn- 
tul din partea luptătorilor din 
rezistență, generalul în rezer
vă Avgheropulos care a cerut 
guvernului să recunoască miș
carea de rezistență din Grecia 
împotriva nazismului și să a- 
corde pensii răniților și inva
lizilor din rezistență.

Vizita președintelui 
Austriei în Norvegia

OSLO. — La 1 iunie a sosit 
in Norvegia intr-o vizită ofi
cială de trei zile Adolf Schărf, 
președintele Austriei. La aero
portul din Oslo el a fost întâm
pinat de regele Olav al Nor
vegiei, de primul ministru E. 
Gerhardsen șl de alte persoa
ne oficiale.

de
Amîndoi au fost sal-

R. P. POLONĂ. Vedere din Gdynia. In fotografie: Vaporul indian „Vishva Kirti* intrînd în 
portul Gdynia

Președintele Schărf este în
soțit de Bruno Kreisky, minis
trul afacerilor externe al 
Austriei.

Rezultatele alegerilor 
din Bolivia

LA PAZ. — Ultimele rezultate 
oficiale ale alegerilor prezidenția
le din Bolivia arată că președinte
le Paz Estensoro, unicul candidat, 
a întrunit In capitala țării 3 623 de 
voturi față de 1 419 buletine albe 
sau nule. Această formulă a fost 
adoptată de mulți alegători la che
marea partidelor de opoziție pen
tru a nu risca sancțiunile anunțate 
de autorități împotriva alegătorilor 
ca se abțin de la vot. Rezultate 
parțiale sosite din restul țării in
dică, de asemenea, că Paz Esten
soro a fost reales.

Poliția din La Paz a atacat cu 
gaze lacrimogene pe studenții care 
demonstrau în fața universității 
împotriva candidaturii lui Esten
soro. Agenția Associated Press re
latează că la Machamarca, situat 
la circa 64 km de orașul minier 
Oruro, membri ai partidelor de o- 
poziție au atacat localurile de vot.

HELSINKI. — La invitația 
președintelui Republicii Fin
landa, Urho Kekkonen luni 
a sosit la Helsinki, intr-o vi
zită oficială de o săptămînă, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito.

Președintele Tito a fost sa
lutat la aeroport de președin
tele Finlandei, Urho Kekko
nen, precum și de personali
tăți ale vieții politice și pu
blice din Finlanda.

Cuvîntarea 
lui Cheddi Jagan

GEORGETOWN. — într-o cuvîn- 
tare rostită la radio, primul minis
tru al Guyanei Britanice, Cheddi 
Jagan s-a adresat populației țării 
cerîndu-i să-l sprijine în acțiunea 
sa de a pune capăt actualei crize 
din țară. A sosit vremea, a decla
rat Jagan, să începem tratativele. 
Primul ministru a anunțat că se 
va întîlni cu liderii opoziției Burn
ham și d'Aguiar. La întîlnire va fi 
discutată problema rezolvării di
vergențelor dintre negri șl indieni, 
— principalele grupuri ale popu
lației din Guyana Britanică.

LIMA. — Potrivit datelor 
oficiale, pierderile materiale 
provocate de incidentele sîn- 
geroase de la stadionul na
țional din Lima se ridică la 
peste 4 milioane soli. Numă
rul neoficial al morților s-a 
ridicat la 313. Există serioase 
temeri în legătură cu viața 
altor 12 răniți grav, internați 
în spitalele din capitală.

Pe de altă parte, 287 de fa
milii ale victimelor au cerut 
guvernului un ajutor econo
mic imediat.

Judecătorul care anchetează 
cazul a citat pentru audieri 
pe ministrul de interne, Juan 
Laguasco, și pe generalul 
Manuel Corrales, directorul 
gărzii civile, pe care populația 
îi acuză de a fi vinovați pen
tru “ ’
lor de poliție să înceteze ata
cul 
din

că nu au ordonat agenți-

împotriva spectatorilor 
tribunele stadionului.

DELHI. — Malul rîului
Jamna, unde a fost incinerat

crizei 
la 
a 

cu 
de

Comemorarea
Comunei din Pari*

PARIS. — La 31 mai, din 
inițiativa Partidului Comunist 
Francez și a altor organizații 
democratice, a avut loc la ci
mitirul Pere Lachaise din Pa
ris comemorarea a 93 de ani 
de la Comuna din Paris. Au 
participat mii de persoane 
care au cinstit, astfel memoria 
comunarzilor care și-au dat 
viața în numele libertății.

Au fost de față Waldeck 
Rochet, secretar general al 
Partidului Comunist Francez, 
și Benoît Frachon, secretar
general al Confederației Ge
nerale a Muncii.

fostul prim-mlnistru al Indiei, 
Jawaharlal Nehru, a devenit 
loc de pelerinaj al populației 
din Delhi și din satele și ora
șele apropiate.

Numai la 31 mai au trecut 
pe aici aproximativ 400 000 de 
oameni.

De asemenea, mii de oameni 
vizitează casa fostului prim 
ministru. Urna mare cu cenu
șa lui Nehru va fi trimisă la 
Allahabad — locul său natal 
— pentru înhumare după tra
diția hindusă, la locul conflu
enței Gangelui cu Jamna.

Celelalte urne cu cenușa 
fostului conducător național 
vor fi trimise în diferite re
giuni ale Republicii India.

Abdullah al Sallal 
a sosit la Pekin

PEKIN. — In după-amiaza zilei 
de 1 iunie, a sosit la Pekin, ma
reșalul Abdullah al Sallal, preșe
dintele Republicii Arabe Yemen, 
pentru o vizită de prietenie in 
R. P. Chineză.

La aeroport, delegația din Ye
men a fost lntîmpinată de preșe-

Johny a mărturisit 
că nu se aruncase în

înveți mai bine
cînd ești ilămind ?

Autofiralc compromițătoare

După un concurs de pa
tinaj viteză care a avut 
loc spre sfîrșitul sezo

nului la Tromsoe (Norvegia), 
cîțiva concurenți s-au întâlnit 
la o recepție, unde corespon
dentul unui ziar local, după 
ce le-a luat un interviu, i-a 
uimit prezentîndu-le diferite 
documente purtând 
lor.

Intr-un astfel de document, 
campionul olimpic 
hannesen recunoștea că dato
rează suma de 15 000 franci 
purtătorului hîrtiei respective; 
Nils Adness și compatriotul 
său Willy Getormsen contrac
taseră un împrumut important 
pe care alți doi patinatori îl 
giraseră cu semnătura lor. 
Per Ivar Moe garanta 80 la 
sută din drepturile asupra 
biografiei sale celui care de
ține documentul semnat de el, 
iar Willy Hangen se angaja 
să plătească o pensie lunară

semnătura

Knut Jo-

2n Statele Unite ale A- 
mericii se efectuează 
cercetări pentru a sta

bili capacitatea d>e fixare și' 
redare a cunoștințelor în con
diții de foame sau de sațieta
te. Astfel, un număr de stu
denți au fost puși să învețe 
un text în legătură cu masa 
de seară; o parte din ei îna
inte, alții după cină. Cei puși 
să învețe textul cînd erau flă- 
mînzi l-au învățat într-un 
timp mai scurt decît studen
ții care mîncaseră de o oră. 
Partea reținută mai ușor a fost 
aceea care se referea la mîn- 
care.

Aceste experiențe au arătat 
că memoria, adică înmagazi- 
narea în celulele scoarței ce
rebrale a unor imagini sau 
noțiuni și apoi redarea lor, 
este strîns legată de nevoile 
fiziologice ale omului.

Sărutul scurtează viața?

dintele R. P. Chineze Liu Șao-ți, 
vicepreședintele Dun Bi-u, pre
mierul Ciu En-lai și al ți conducă
tori ‘ ’chinezi.

de
A 13-a săptămînă 
dezbateri în problema 
drepturilor civile

WASHINGTON. — La 
iunie în Senatul S.U.A. a 
ceput a 13.a săptămînă 
dezbateri în problema proiec
tului cu privire la drepturile 
civile ale populației de cu
loare. Liderii din Senat, care 
sînt pentru aprobarea proiec
tului, se străduie să obțină 
adeziunile majorității senato
rilor pentru a limita dezbate
rile și a se ajunge astfel la 
punerea la vot a proiectului. 
Pînă în prezent, 58 de sena
tori s-au declarat dispuși să 
sprijine propunerea privitoare 
la limitarea timpului dezbate
rilor. Dintre aceștia 39 sînt 
democrați și 19 republicani. 
Mai este nevoie de nouă ade
ziuni pentru a se obține ma
joritatea de două treimi ne- 
cesară adoptării propunerii.

1 
în
de

Sărutul este „un amestec 
chimic de apă, clorură 
de sodiu, mucozități și 

fermenți digestivi, ca rezultat 
al unei presiuni epidermice 
reciproce". Această definiție 
alambicată, opera unui psiho
log german, nu este unică. 
Mina și Andre Guillois s-au a- 
muzat, adunînd într-un volum 
„Le coeur ă rire“ („Să rîdem 
din inimă") părerile cîtorva 
iluștri învățați în efectele bi
nefăcătoare și dăunătoare ale 
sărutului.

Pentru anemici, sărutul este 
un exercițiu optim, afirmă un 
profesor de la Facultatea de 
medicină din Miinchen, de
oarece accelerează pulsul, face 
să crească presiunea arterială, 
îmbogățind sîngele cu milioa
ne de globule roșii. Dar săru
tul „pasional" este periculos, 
îndeosebi pentru cine suferă 
de inimă : un cardiolog ame
rican, în baza unor experiențe 
făcute pe un anumit număr 
de „voluntari", a calculat că 
orice sărut cu un „voltaj me
diu" scurtează viața cu 3 mi
nute. Americanii au pus la 
punct un aparat perfecționat 
pentru a măsura intensitatea 
sărutului. El se numește „kis- 
sometru" (kiss înseamnă să
rut în limba engleză).
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