
b Proletari din toate țările, uniți-vă!

Ijcînreia 
tineretului

A

M/z» conducatoriior

DE PARTID 57 DE STAT
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor CD OAMENI DE COL TDRA Șl ARTA

a

Angajamente insufleîiîoare 
in întrecerea socialista

fi

Termocentrala Uzinele de produse
Doicești sodice Govora

Apropierea celui de-al IV-lea Congret al Partidsdai Maodtorac 
Român a sporit și mai mult entuziasmul cu cere eeeeatori, ingi
nerii și tehnicienii de la Întreprinderea electroceatreiei Doicești 
dau viață, asemeni tuturor colectivelor din patria eoestre, seră- 
nilor de plan pe acest an. Dind expresie terStimeaieior lor da dra
goste și recunoștință față de partidul datei aMMCÎto**, ei »»-«■ 
reînnoit angajamentele pe acest an, in tetreceree sodatati, casa 
prevăd:

• să producă peste planul anual o cantitate de energie 
electrică de 3 000 000 kWh prin reducerea cu 5 iile a 
timpului de indisponibilitate a agregatelor cu ocazia re
parațiilor și prin reducerea completă a deranjamentelor 
și avariilor din vina personalului :

• să realizeze 1200 000 lei economii peste plan la prețul 
de cost, prin reducerea cu 0,5 gr a consumului ipccifk 
de combustibil convențional pe kWh și prin depășirea 
planului de livrare a energiei electrice in sistemul ener
getic național.
Din care pînă la 1 iulie :

• 900 000 lei economii suplimentare ia prețul de cnut:
• 900 000 lei beneficii peste plan.

Corespunzător angajamentelor reînnoite, planul de asisuri teh- 
nico-organizatorice a fost îmbunătățit cu noi prevederi, intre care 
se află următoarele : extinderea automatizării și centralizării co-
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Dm care penă -a l obt:

• 12 000 tone sodă calcinată superioară pesle 
plan ;

știți, din-
dezvoltat

Fabrica de uleiuri întreprinderea
vegetale „Muntenia" forestieră Cluj care.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii Fabrică de uleiuri vege
tale „Muntenia11 din București, inttapiad cel de-al IV-lea 
Congres al P.M.R. hotăriți să obțină inaeaanate succese in 
realizarea sarcinilor planului de stat pe anul 1M&. însuflețiți 
de adîncă dragoste față de partid, ei fi er remzxxt angaja
mentele luate in întrecerea socialistă pe acest an. AstSrt. ei 
s-au angajat să depășească principalii îmfiestori de pian eu:

• 3 240 000 lei la producția globală ; 
a 6 670 000 Iei la producția marfă;
• 8 430 000 lei la prețul de cost ;
• 7 090 OOO Iei la beneficii ;
• 485 tone ulei comestibil.

Din care pînă la 1 iulie :

• 2 420 000 lei la producția globală ;
• 4 080 000 lei la producția marfă ;
• 6 470 000 lei la prețul de cost ;
• 4 880 000 lei la beneficii ;
• 185 tone ulei comestibil.
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Realizarea angajamentelor menționate este asăgmatt de 
aplicarea unor măsuri tebnico-ocganigatorice. dintre care 
amintim : îmbunătățirea filtrării uleiului brut de presă; re
ducerea consumului specific de materie primă pe tena de 
ulei, prin diminuarea pierderilor tehnologice de fabrirație și 
mărirea randamentul:: etc.

• 7M Mte M U producția giebili ;
• OM M« let la producția marlă :
• IM Mte lei economii ia prețul de cost :
• 256 M« M beneficii ispHurntirr.

Dm care pinâ la 1 sabe:

• 4M OM lei la producția globală ;
• 4M OOO lei la producția marfă ;
• 60 OM lei economii La prețul de cost ;
• 1 00 000 lei beneficii peste pian.

Dintre măsurile letasco—organizatorice, care vor contribui 
la realizarea angajamentelor, enumerăm: montarea a 6 ta- 
niculare pentru scos-apruțăat; instalarea a două încărcă
toare mecanice : darea in funcâe a 17,7 km dnnE-auto-fo- 
restier, sistematizarea a două depozite finale.

A intrat în funcțiune

Uzina de preparare a minereurilor de fier
de la Teliuc

La Teliuc a început să pro
ducă, cu 45 de zile înainte ce 
termenul planificat. Uzina de 
preparare a minereurilor de : '

Noul obiectiv este menit si 
asigure concentrarea și imbe- 
gățirea minereurilor de fier pro
venite din zăcămintele de la 
Teliuc și Ghelar. In urma unor 
tratamente complexe prin care 
trece minereul de-a lungul pro
cesului tehnologic, conținutul 
său în fier crește de circa două 
ori

Un calcul arată că atunci 
cind uzina va lucra la Întreaga 
capacitate, prin folosirea r • 
teului preparat aici, furnaBșlK

vor citea economisi anual cir- i 
ca 170000 tone cocs metalurgic 
si aproximativ 40 milioane Iei | 
la producția de fontă.

întregul flux și proces tehno- I 
logic. ca si utilajele cu care . 
este înzestrată noua intreprin- ’ 
dese aa fost conceputei proiec- ! 
tate si executate in tari

Coiectrrai de muncitori, teh- 
tuoeri si ingneri al uzinei de ■ 
preparare a ■mereului de fier 
de ’.a Tefiac este hotărit ca in- 
tr-oa termen cit mai scurt să 
atingi farreoga capacitate de : 
producție pre-, irită ba proiect.
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TE LE G RÂMĂ
Zburînd deasupra teritoriu

lui R. P. Române, în drum 
spre patrie, Gheorghi Traiect , 
președintele Prezidiului Adu
nării Populare a R. P. Bulga
ria a transmis, de pe bordul 
avionului, o telegramă prin 
care transmite tovarășului 
Chivu Stoica, președintele

Consiliului de Stat și poporu
lui român salutări cordiale, 
urări pentru și mai mari suc
cese în construirea socialismu
lui în R.P.R., întărirea și in 
viitor a prieteniei între țările 
noastre și a păcii în Balcani și 
întreaga lume. Imagini de pe șantierul nott Fabrici de ciment de ia Tg. Jiu

Szt csocmae reaizâ-iie 
utK •Mtr ~fățxu~ rea rerots- 
pec CGferraăe in potma noa
stră. Ia amri regsmiiuz demo
crat pogeiar creația litexar- 
anstxă s-a dezvoltat in mod 
impetuos. Oamenii de litere 
st artă români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități au 
dat numeroase opere de va
loare: aceste opere au intrat 
de pe acum in tezaurul cultu
ral al perne: noastre. Ele ex
primă arustac înfăptuirile
doc; acești ani. prietenia 
ânere poporal ronoăr. și

«atâțfie ctejoctntoare. 
—au făurit și 
r socafismoL In aceste

opere este rxtecatâ pe o treap
tă anat înaltă trathha peogre- 
ssxă a culorii rcmănrșă.

Ocnpcnmi-se de succese ic 
ebrimte in diferite genuri ale 
creației literar-amistice. de 
roiul pe care acestea Q joacă 
în creșterea cretștzfntei soria- 
liSte a oameniior munct’ pri- 
tnul-șecretar al CC al PALR. 
a spus : Comitetul Central al 
Partidului dă o
pceciere activității desfășu
rate de oamenii 
si cultură, aportului pe care 
« l-au adus la obținerea 
tuturor victoriilor poporului 
român, la dezvoltarea multila
terală a conștiinței socialiste 
a omului nou.

Alături de scriitori, artiști 
plastici, compozitori, arhitecți. 
oameni de teatru și cinema- 
tografie. critici, cu o îndelun
gată experiență in munca de 
creație, se constată un puter
nic aflux de forțe tinere. Au 
apărut numeroase nume noi. 
talente valoroase, cu inimoase 
perspective de creație. împre
ună cu cei vîrstnici. tînăra ge
nerație cu elanul ei creator 
este dornică de a da expresie 

-artistică vieții noi a poporului 
' nostru ; ea merită să fie sti

mulată și ajutată pentru a 
' merge mai departe pe linia 

marilo- înaintași, pentru a 
; crea noi valori culturale și ar- 
| tistice care să exprime cît mai 
I veridic realitatea societății so- 
; cialiste.

In continuare, vorbitorul a 
I spus : Biroul Politic a organi

zat această întîlnire cu dv. în 
. scopul de a face un schimb de 
I păreri asupra activității în toa- 
: te domeniile creației literar- 
' artistice, asupra rolului educa- 
■ tiv al acesteia, cît și asupra 
i căilor pentru ridicarea crea- 
! ției la un nivel tot mai înalt, 

corespunzător exigențelor spo
rite ale constructorilor 
tății socialiste.

tn condițiile făuririi 
lismului crește rolul

r al creației literar-artistice.

de artă

socie-

socia- 
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Cadre didactice din 
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pot egala niciodată izvo
rul dătător de viață; nu
mai din izvorul care țiș- 
nește din stîncile colțu
roase sau șerpuiește lin pe 
nisipurile aurii au sorbit stră
moșii noștri, in vremurile grele 
vitejia și înțelepciunea care 
i-au ajutat să răzbată prin se
cole.

Dezvoltarea activității de 
creație cere forme de expri
mare multilaterală. Fără îndo
ială că nu se poate impune ni
mănui un anumit fel de a
scrie, de a picta, de a compu
ne. dar ceea ce se poate cere 
oamenilor de artă este de a 
exprima întotdeauna realita
tea. adevărul despre viață, de 
a sluji poporul din care fac 
parte.

De-a lungul timpurilor, cei 
mai buni oameni de cultură și 
artă au exprimat realitatea 
vremii lor, au fost de partea 
poporului, pe care l-au ajutat 
și însuflețit în lupta pentru o 
viață mai bună, pentru pro
gres social.

întregul nostru popor dă o 
înaltă apreciere operelor valo
roase ale lui Eminescu, Cara- 
giale, Alecsandri, Bolintir.ea- 
nu, Coșbuc, Sadoveanu, Re- 
breanu, Goga, Grigoreseu, 
Enescu, Brîncuși și alții, care 
constituie nu numai o bogăție 
a culturii noastre naționale, 
dar au devenit și un bun al 
culturii universale, contribuind 
la ridicarea prestigiului pa
triei peste hotare.

Oamenii de litere și artă 
sint chemați să Continue și să 
ducă mai departe aceste tra
diții, să-și aducă contribuția 
la îmbogățirea culturii noas
tre naționale și, în același 
timp, aportul la cultura uni
versală.

Să-mi fie îngăduit să mă 
refer la unul din „tinerii1* 
noștri poeți, care, deși Împli
nește peste două zile 85 de

ari- esse mereu rinăr prtn poe- 
c» s prs eianul său. un 
ewtpi-3 pentru tmeret. Pev- 
rxtefi-sn să exprim cu acest 
prijeș poetiiz: Tuâor Arghzri 
sfnrt.rnen.teie cele mai caxie 
«fa partea cooi^reru de par
ii s de stat s să-: urez viață 
hz&gă pentru a da patriei 
orastre. poporului, noi opere 
de artă.

Referrto u-se la preocuparea 
parridul u de a lărgi, paraiei 
ca derroîtarea coatmoă a artei 
â nituri; nabonaV. posib^i- 
tățiJe de moaștrre de către 
poporul oostrii a valorilor cul- 
'.uzale universale, tovarășul 
N:cobe Cea-jșeecu a spus .

Cunoașterea a tot ceea ce 
este mai bun ia cultura uni
versală. contactul duect din
tre oameni: de cultură și ar
tă. schimbul de valori cultu
rale create de diferite popoa
re. contribuie la o mai bună 
cunoaștere culturală, la dez
voltarea fiecare: culturi na
ționale și, in același timp, la 
îmbogățirea patrimoniului u- 
riversal al culturii.

Au fost traduse și editate 
în țara noastră multe din cele 
mai de seamă opere literar- 
artistice universale. In ace
iași timp, s-au dezvoltat le
găturile oamenilor noștri de 
artă cu cei din țările socialis
te, ca o expresie a prieteniei 
care leagă popoarele noastre 
in cadrul marii comunități so
cialiste, precum și cu oamenii 
de artă și literatură din alte 
țări.

Considerăm că este necesar 
ca și pe viitor să continuăm 
și să dezvoltăm schimbul de 
valori artistice, contactul cu 
oamenii de artă din toate ță
rile. Desigur că schimbul larg 
de valori culturale nu presu
pune atitudine neeritică față 
de tot ce vine din străinătate ; 
dimpotrivă, acest schimb im
pune a avea păreri proprii 
asupra oricăror opere de artă.

Exprimarea părerilor pro
prii este, de altfel, o condiție 
a dezvoltării artei și culturii 
din patria noastră. In această 
privință, un rol deosebit re
vine criticii noastre literare și 
artistice, care este chemată 
ca, prin dezbateri principiale, 
libere, să îndrume creația 
literar-artiștică, să sprijine și 
să promoveze acele tendințe 
și acele opere care exprimă 
realitățile și ideile înaintate 
ale societății noastre. Reviste
le de specialitate trebuie să 
dea dovadă de mai multă 
combativitate și principiali
tate in tratarea problemelor 
creației literare și de artă, să 
facă loc în paginile lor Ex
primării diverselor păreri ale 
creatorilor și, în același timp, 
să ajute la orientarea cetățe
nilor, la educarea gustului ar
tistic, să exprime în paginile 
lor părerea cititorilor și spec
tatorilor despre operele de 
artă. în analizarea tuturor o- 
perelor de literatură și artă 
trebuie să pornim de la con
cepția noastră despre lume și 
societate, de la învățătura 
marxist-leninistă.

Vorbitorul a subliniat ne
cesitate înlăturării manifes
tărilor de exclusivism și rigi
ditate, de impunere a unui a- 
numit stil, într-un domeniu 
sau altul al creației artistice, 
care nu numai că nu contri
buie la înflorirea artei, dar o 
și stînjenesc.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : 
Mai sint în activitatea de 
creație probleme care trebuie 
să-și găsească o rezolvare 
mai bună ; unele dintre ele 
depind de dv. Așa este, de 
pildă, mai buna cunoaștere a 
realităților, a vieții oamenilor 
muncii, a activității care 
pulsează în întreprinderile, 
în orașele și satele noastre 
socialiste.

Trebuie să spunem, de ase
menea, că sînt multe momen
te din istoria recentă a patri
ei noastre care nu și-au găsit 
redarea deplină în operele 
literar-artistice. Mă refer, de 
exemplu, la mărețul act de 
la 23 August 1944, la lupta 
pentru cucerirea puterii po
litice de către clasa munci
toare, la anii construcției so
cialiste, la creșterea impe
tuoasă a industriei, la înfăp
tuirea revoluției la sate, care 
nti au fost redate in toată 
amploarea și măreția lor. Noi 
avem suficiente forțe de va
loare și sîntem siguri că ele 
pot aborda cu succes aceste 
probleme, făurind opere care 
să rămînă în patrimoniul cul
turii țării noastre.

Sînt insă de rezolvat și une
le probleme care nu depind 
întru totul de dv. ca. de exem
plu. organizarea mai bună a

editării operelor literare, or
ganizarea unor manifestări de 
artă in domeniul picturii, 
sculpturii, muzicii, teatrului 
și anematografieL Soluționa
rea corespunzătoare a unor 
asemenea probleme va contri
bui desigur la stimularea cre
ației.

In încheiere, primul secre
tar al C.C. al PAI R, a spus: 
Dorim ca. împreună cu dv., 
să găsim formele cele mai po- 
trivite pentru rezolvarea a- 
rertor probleml și să asigu- 
ifim E»itifipn<a și mai inten
să a oamenilor de literatură și 
artă la întreaga activitate des
fășurată de poporul român 
pentru construcția vieții noi, 
socialiste.

Comitetul Central își ex
primă convingerea că scriito
rii. artiștii plastici, muzicienii, 
^rhitecții, actorii și regizorii 
r.u-și vor precupeți eforturile 
pentru a făuri și pe viitor o- 
pere valoroase care să îm
bogățească tezaurul cultural 
a! poporului nostru, că vor 
participa și mai activ, împre
ună cu întregul popor, la fă
urirea României socialiste.

Au luat apoi cuvîntul De- 
mostene Botez, președintele 
Uniunii scriitorilor, acad. Ion 
Jalea, președintele Uniunii 
artiștilor plastici, Ion Dumi
trescu, președintele Uniunii 
compozitorilor, Constantin Ba- 
raschi, artist al poporului, 
acad. George Oprescu, direc
torul Institutului de istoria 
artei al Academiei R.P.R., E- 
ugen Barbu, redactor șef al 
revistei „Luceafărul11, Spiru 
Chintilă, secretar al Uniunii 
artiștilor plastici, Niki Atana- 
siu, artist al poporului, prim- 
secretar al Asociației oameni
lor de artă din instituțiile tea
trale și muzicale, Sică Alexan- 
derscu, artist al poporului, 
Horia Lovinescu, directorul 
Teatrului „C. I. Nottara11, și 
Aurel Baranga, redactor șef 
adjunct al revistei „Viața 
Românească11.

Dînd glas gîndurilor și sen
timentelor tuturor oamenilor 
de artă și cultură, vorbitorii 
au arătat în cuvinte emoțio
nante recunoștința față de con
ducerea partidului și statului 
pentru grija deosebită pe care 
o acordă culturii și artei, slu
jitorilor ei. Exprimîndu-și sa
tisfacția și bucuria prilejuită 
de întîlnirea și schimbul de 
păreri cu conducătorii de par
tid și de stat, ei au relevat în
semnătatea și utilitatea deose
bită pe care o au asemenea 
întîlniri pentru oamenii de 
artă și pentru dezvoltarea 
continuă a literaturii, drama
turgiei, muzicii, artei plastice, 
artei interpretative și criticii 
din țara noastră. Vorbitorii au 
subliniat că ideile exprimate 
de primul secretar al C.C. al 
P.M.R. reprezintă un imbold 
pentru progresul neîncetat in 
activitatea literar-artistică din 
tara noastră.

Participants la discuție au 
arătat că apropierea ce
lui de-al IV-lea Con
gres al P.M.R. — eveniment 
de uriașă însemnătate în viața 
partidului și poporului nostru 
— reprezintă un puternic sti
mulent în activitatea creatori
lor pentru abordarea în ope
rele lor a marilor teme ale 
construcției socialismului. Ei 
și-au manifestat adeziunea de
plină la aprecierea că izvorul 
principal de inspirație care 
poate genera opere durabile, 
valoroase, este munca eroică, 
creatoare, a poporului nostru 
conclus de partid.

în cursul discuțiilor au fost 
făcute propuneri valoroase cu 
privire la îmbunătățirea con
tinuă a activității unox’ insti
tuții artistice și a uniunilor 
de creatori, a muncii editoria
le, a alcătuirii repertoriilor 
teatrelor, a grijii pentru dra
maturgia originală etc.

Oamenii de artă și cultură 
și-au exprimat hotărîrea de a 
dovedi prin creația lor, prin în
treaga lor activitate, că sînt la 
înălțimea înaltului titlu de 
ajutoare de nădejde ale par
tidului în opera de formare și 
dezvoltare a conștiinței socia
liste a omului nou.

Vorbitorii au arătat că, 
ștrîns uniți în jurul partidului, 
își vor închina munca, talen
tul creării de noi opere care 
să îmbogățească cultura pa
triei, voi- participa cu entu
ziasm la lupta întregului po
por pentru desăvîrșirea cons
trucției socialismului.

Conducătorii partidului și 
statului s-au întreținut apoi 
cordial cu oamenii de cultură 
și artă prezenți la întîlnire.

Pregătiri pentru sezonul de vară
în ftațrunde babseo- 

chmatice și pe frcjrtîe 
turistice w foc intense 
pffȘătiri pentru GprcpîG- 
tul sezon de cară.

pHorestdor stațiuni cu 
cpă termală din apropie
rea onjuhu Oradea au 
fost alocați anul acesta 
peste trei milioane lei.

In prezent, se reconstru
iește întreaga instalație 
de alimentare cu apă și 
de producere a colurilor 
artificiale; au fost ame
najate noi cabane pentru 
public. Intr-o altă stați
une din regiune — la 
Ținea — s-a amenajat 
un nou pavilion cu peste 
100 de locuri, s-au făcut

lucrări de mărire a debi
tului de apă etc. La 
Moneasa și Stina de Vale 
au fost reparate pavilioa
nele centrale, s-a extins 
suprafața parcurilor.

Pregătirile pentru se
zonul turistic de vară 
sint pe terminate tn re
giunea Suceava. Caba

nele Rarău, Deia, Meste- 
căniș și altele au fost 
reamenajate și înzestrate 
cu mobilier nou, iar pe 
Valea Bistriței, la Zu- 
greni, a fost amenajată o 
nouă cabană cu o capa
citate de 50 locuri.

(Agerpres)



finire scrisorile care sosesc xilnic la redacția ziarului 
nostru unele sînt răspunsuri la sesizările fi propune
rile făcute de tinerii cititori. Cele mai multe din 
acestea dovedesc răspunderea cu care organele res
pective s-au ocupat de cercetarea sesizării tinerilor, 
operativitatea cu care au fost luate măsurile cuve
nite pentru înlăturarea unor neajunsuri criticate, pen

tru satisfacerea unor cereri justificate.
Din păcate, însă, la redacție primim și răspunsuri care vădesc 

superficialitate in rezolvarea sesizărilor, o atitudine birocratică fată 
de semnalele critice ale tinerilor. Am pornit pe urmele unor ase
menea răspunsuri. Iată cițava din constatările făcute.

Foc de paie...

Un tînăr din satul Vîngani, 
care aparține de orașul Toplița, 
ne sesiza că organizația U.T.M. 
nu desfășoară nici un fel de ac
tivitate. Adunările generale sînt 
amînate uneori la infinit, iar în 
sat nu există nici cel puțin o 
bibliotecă.

După 72 de zile, timp în care 
a fost nevoie de încă o revenire 
a redacției la sesizare, primim un 
răspuns semnat de tovarășul 
Marcu Traian, secretar al Comi
tetului orășenesc U.T.M. Toplița, 
din care aflăm că cele relatate de 
corespondent „corespund într-o 
oarecare măsură realității" și că 
în general s-au luat măsuri.

Un răspuns neclar, cu formu
lări vagi. Am plecat pe urmele 
acestui răspuns, la fata locului. 
Ce-am constatat ? Comitetul raio
nal și cîtiva activiști ai comitetu
lui regional U.T.M. au ajutat bi
roul organizației U.T.M. de aici 
să tină o adunare generală 
U.T.M. în sat a fost totodată or
ganizată o bibliotecă volantă, iar 
secretarul comitetului orășenesc 
a prezentat două expuneri intere
sante. A fost însă — ca să zi
cem așa — un foc de paie care 
s-a stins repede. Pentru că, de 
atunci, de la aceste măsuri, or
ganizația U.T.M. din Vîngani a 
ieșit din nou din preocupările bi
roului comitetului orășenesc.

Am discutat cu cîtiva tineri 
din acest sat. Ei își manifestau 
dorința să organizeze serbări în 
aer liber, să meargă în excursie, 
să ia parte la acțiuni de muncă 
patriotică etc. Și toate aceste lu
cruri ar putea fi rezolvate fără 
prea mare greutate dacă organi
zația ar primi în continuare un 
sprijin concret, practic și mai a- 
les consecvent, din partea birou
lui comitetului orășenesc U.T.M. 
Si sesizarea tînărului viza tocmai 
acest lucru, și tocmai acesta nu 
a fost rezolvat. Oare a lucra cu 
jumătati de măsură, cum an făcut 
tovarășii de la comitetul orășenesc 
U.T.M. din Toplița. nu înseamnă 
tot tratare superficială, lipsită de 
răspundere a observațiilor critice 
făcute de tineri ?

minul cultural e lăsat în para
gină.

De această situație au fost se
sizate : Comitetul raionul Tîmă- 
veni al U.T.M., Comitetul raional 
pentru cultură și artă și Consiliul 
raional U.C.F.S. Și iată acum cî- 
teva fragmente din răspunsurile 
primite :

„Legat de sesizarea exagerată 
cu căminul cultural, comunicăm 
că s-au luat măsuri astfel : a fost 
făcută reparația căminului, iar 
de la 20 ianuarie a început acti
vitatea culturală care, după con
dițiile create, se poate desfășura 
normal" (Comitetul raional 
UT.M.).

„Căminul cultural se prezintă 
așa cum relatează coresponden-

s

Căutam

un vinovat

Nedumerirea a pornit — ji pe 
bună dreptate — de la 3 răspun
suri primite li aieeași seszare. 
Corespondentul nostru ne sem
nala faptul că în comuna L.;s- 
lăul Mic din raionul Tirnăveni nu 
se desfășoară nici un fel de ac
tivitate culturală și sportivă, că-

titudinea față de critică a tova
rășului Tănase Balea, instructorul 
comitetului raional U.T.M. care 
răspunde de acest sector. Lipsu
rile semnalate de corespon
dentul nostru l-au interesat 
foarte puțin; în schimb, a pornit 
o întreagă anchetă pentru a-1 
afla pe autorul sesizării. S-a gîn- 
dit instructorul, a făcut tot felul 
de presupuneri și a ajuns la con
cluzia că autorul nu poate fi de
cît Cornel Toader. Așa că l-a 
chemat pe Toader, l-a anchetat 
în fel și chip ca să-și recunoască 
„vina" de a fi criticat. Dar Toa
der n-a vrut să recunoască, pen
tru că nu el, ci alt tînăr scrisese 
redacției. Instructorul însă, l-a 
informat pe tovarășul Vasile 
Blăjan. primul secretar al co
mitetului raional U. T. M., că 
autorului sesizării ,.nu meri
tă să -i se ia în consi
derație nici cea mai elementară 
problemă pe motiv că e un ele
ment care se ocupă de anumite 
dezinformări", iar acesta a reluat 
fraza intactă și a introdus-o în 
scrisoarea de răspuns adresată 
redacției. Va si zici, primești un 
semnal critic de la un organ cen
tral de presă, despre niște lipsuri

se poate ușor amenaja un teren 
de volei etc.), numai că ele nu 
sînt folosite.

Nu putem încheia aceste rîn- 
duri fără a reaminti tovarăși
lor care ne-au răspus că sesiză
rile tinerilor, criticile juste făcute 
de ei trebuie să fie (așa cum 
sînt de altfel) un bun prilej de 
învățăminte, ele au menirea de a 
ne mobiliza la o activitate con
cretă pentru a ne îmbunătăți 
munca. Tocmai această menire 
a semnalelor critice ale tinerilor 
nu a fost înțeleasă.

„Fantezii"

parafate

Pe bună dreptate coresponden
tul voluntar Gheorghe Arsene, 
de la întreprinderea de produc
ție industrială și deservire din 
Ploiești, sesiza faptul că activita
tea organizațiilor U.T.M. de a c 
e aproape inexistentă, iar «an 
tetul orășenesc U.T.M. nn acordă

CERT ATI
CU CRITICA

tul. Lucrarea (e vorba de repa
rație capitală) nu poate începe 
decît la 1 martie 1965. Activita
tea culturală se desfășoară în li
mita posibilităților din acest sat. 
Activează o formație de teatru, 
una de dansuri, soliști vocali ți 
instrumentiști" (Comitetul raio
nal pentru cultură și artă).

„Referitor la capitolul sport am 
luat unele măsuri, după posibili
tățile existente, pentru a se or
ganiza activități sportive" (Con
siliul raional U.C.F.S.).

De la prima vedere e izbitoare 
contradicția dintre cele 3 răspun
suri, în care unul spune nu. altul 
da. iar celălalt nici una, nici alta.

Neam deplasat si aici, la fața 
locului, ca să dezlegăm ..enig
ma". Și iată cum au „rezolvat" 
sesizarea critică a ziarului cei trei 
împricinați: Comitetul raional 
U.T.M. a ,.rezolvat-o“ prin... tele
fon ; comitetul de cultură și artă— 
din amintiri ; iai consiliul raio
nal U.C.F.S—. din birou (din scri
soarea de răspuns rezultă că toți 
sint vinovați numa: consiliul raio
nal U.C.F.S. nu. Deci, o atitu
dine lipsită de cea mai elementa
ră răspundere față de semnalele 
critice ale presei.

Ni se pare cei puțin stranie »-

de care se făcea vinovat și in
structorul și trunrți să cerceteze 
lucrurile chiar pe vinovat, luind 
de bune toate cele ce ți le spune. 
Tovarășul Vasile Blăjan, 
secretar al comitetului raxmal 
U. T. M., în loc să

al

ud W

pnir-

trimită 
un membru al biroului să 
vadă la fata locului cum stau lu
crurile, să ajute concret la în
dreptarea situației, formulează, pe 
baza informării instructori ti. un 
răspuns care este foarte departe 
de realitate. Căminul na a fost 
reparat, nu au început reparațiile 
la 1 martie așa cum ne-a infor
mat comitetul pentru cultură ș: 
artă fi nori chiar la 20 aprilie 
Activitatea culturală nu se ma: 
desfășoară de prin anul trecut 
A existat. într-adesăr. o fonnație 
de teatru, dar tot de prin an«’’ 
trecut și-a încetat activitatea. — 
toată btinăsoința noastră nu 
putut afla nici nn dansam în 
Laslănl Mic. „Soliști" vocali 
instrumentiști nici atit.

In ce prnește sportul .xare se 
desfășoară in limita posibîlităti- 
lor" nu am mai asea nimic de 
spus dacă lucrurile ar fi asa. Po
sibilități futr-adesăr există ’m sa
la rămmwm încap uu una. ci 
na multe mere de tens, de șaă.

C’J 
>Tt 
tnt

dat seama tovarășul Neamțu abia 
cînd i-am dat noi să citească hîr- 
tia pe care și-a pus semnătura.

în ceea ce-1 privește pe instruc
tor. dacă secretarul comitetului 
U.T.M. 
mintită 
trecut 
că a 
fugă, majoritatea secretarilor 
ganizatiilor de bază U.T.M. de 
aici nu numai că nu l-au văzut 
vreodată, dar nici nu știu cum îl 
cheamă (de acest lucru, pe to
varășul instructor l-am ajutat să 
se convingă singur la fața locu
lui). Cît privește conținutul 
scrisorii de răspuns din care 
reiese că toate cursurile de ridi
care a calificării profesionale 
desfășoară „normal", situația 
prezintă astfel : cursurile nu 
fost organizate diferențiat, 
funcție de nivelul de p 
gătre profesională a tinerilor. 
Despre această neregulă, in
structorul a aflat însă abia cînd 
cununie erau pe sfîrșite. Oare în 
deplasările sale de „trei ori pe 
lună", instructorul Damian Mihai 
nu a găsit timp să ajute practic 
irgamzația U.T.M. de aici ? Mă
car după sesizarea critică a zia- 
nsbi: si fi ajutat organizația 
U.T.M. de aici. El a socotit însă 
că e mai „comod" să dezinforme
ze pe prunul secretar. Or. după 
părerea noastră, minciuna du poa
te conviețui cu calitatea de in
structor.

Aproape la fel s-au petrecut 
lucrurile și la Comitetul raional 
Sf Gbeorgbe al U.T.M. Spre deo- 

re de Ploiești. în răspunsul 
«eronat de tos arășul Iosif Molnar, 
nr.m-secretar al comitetului raio
nal. în legătură cu sesizarea unui 
corercondent în care se relata 
-ă la G. AS. Ozun nu se desfă- 
- «ară - ci nn fel de muncă cul
turală. se recunoaște că autorul 
«crisnr : are dreptate ji că. în con- 
sec-ntâ. au fost luate următoarele 
uusur s-au amenajat cluburile 
ia secți-'e G.A.S. Ozun. s-au for- 
mat - ne artistice, bibl’oteca 
tfi desfășoară din plin activita

te face sport. Toate acestea 
insă numai un produs al 

fMtnieî instructorului Ton Barta
's. fanbez-e. din păcate, parafată 

F «emnată de primul secretar.
Dm cel» -etalate mai sus re- 

r/tă că unele organe, cărora le 
s-'-o1. tran se spre rezolvare sesiză- 
rite. suigettitle si propunerile ti- 
nunlor» uu le acordă atenția cu- 
■ ‘i. O care aștern pe hîrtie

races’ ’le lor, o fac 
d’v dnr-nta r-.cerâ de a se lua 
■tis—’• i . ier..’e pentru a se în- 

mm-tă «itusție ano-- 
—-U î= aceear mărori organele 
winăe a» ilafnci I să studieze a- 
teut jiiimi—tic tinerilor, să sta- 
bueMC* oomutiv măsurile care se 
săpun, să trencă practic la In-

Fmcare rogesr e. prop criere. 
Secare semnal ortic treinre sta- 
duC cu răbdare. Cei ariticap tre- 

să tnrat» «au să-fi organi- 

mn să treacă la reeofs-area biro- 
i.nur* fu mii a serxărilor tine- 
Hor ase cran au procedat cei 
vrrati tn articorzl de fiți

de la întreprinderea a- 
poate confirma că a 

prin întreprindere și 
dat niște sfaturi

l

Echipa de monlori, condusa de Gheorghe Constantin, de /a 
Uzina „Semănătoarea" din Capitală, verifică un nou iot de 

combine de siloz universale

IIZI^ELI
(Urmare din pag. I)

tone sodă caustic*, calitatea I pesta• 2 500 
plan ;

• 2 200 000 Iei la producția globala i
• 2 200 000 lei la producția mart* »
• 2 000 000 lei economii.
Toate depășirile de plan vor fi realizate pe seama creeterii 

productivității muncii.
în vederea realizării acestor angajamente se vor Înfăptui 

o serie de măsuri tehnico-organizatorice, dintre care men
ționăm : automatizarea stației de carbonatare, recircuitarea 
apelor utilizate la compresoarele de bioxid de carbon ți la« 
secția de var ; automatizarea stațiilor de evaporare și topire 
din secția de sodă caustică ; stabilirea unei tehnologii supe
rioare de spălare a coloanelor de carbonatare în scopul în
lăturării efectului de coroziune a aparatelor tehnologice la 
fabricarea sodei calcinate.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii Uzinelor de produse so
dice Govora sînt profund convinși că realizările lor, ală
turi de cele ale tuturor oamenilor muncii din patria noastră, 
constituie o nouă dovadă a dragostei și atașamentului față 
de partid, față de politica sa înțeleaptă.

Termocentrala Doicești
(Urmare din pag. I)

menzilor de la distanță, precum și a semnalizărilor și blocajelor 
în scopul măririi siguranței în exploatare a instalațiilor; introdu
cerea unor ventilatoare perfecționate de aer și gaze arse la cazo
nele din central, în scopul reducerii consumului propriu de energie 
electrică; realizarea unor mai eficiente izolații termice a supra
fețelor radiante, în vederea reducerii pierderilor de căldură; 
ridicarea nivelului de exploatare tehnică a instalațiilor prin îmbo
gățirea cunoștințelor tehnico-profesionale a muncitorilor și tehni
cienilor fi altele.

Folosind acest prilej, colectivul întreprinderii cheamă pe toți 
muncitorii, inginerii și tehnicienii din electro-centralele țării să 
muncească cu și mai multă însuflețire pentru a da patriei canti
tăți sporite de energie electrică ți la un preț de cost cit mai re
dus, întîmpinînd astfel Congresul partidului cu noi și importante 
succese In întrecerea socialistă.

Sosirea unei 
delegații 

de activiști 
ai P. M. U. P

La invitația C.C. al PMR 
ieri dimineață a sosit în Ca
pitală. in schimb de experien 
ță. o delegație de activiști a 
Partidului Muncitoresc Uni 
Polonez, condusă de Edward 
Rare lus, adjunct al șefului 
Secției industrie grea și trans
porturi a CC al P-M.U.P.

La aeroport delegația a fost 
întimpinată de Icn Bucur, șef 
de secție la C.C. al 
activiști ai C.C. a! 
aî Comitetului 
București al PMJt 
față Jerzy 
ambasadei 
București, 
basadei.

Delegația a depus o jerbă de 
Cori la Monumentul eroilor 
lupte’ pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru 
socialism. în memoria lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

în cursul zilei, delegația a 
axnit o discuție la C.C. al 
P.MJL, Ia care au participat 
tovarășii Simit» Bughlci. 
membru al C.C al PMR., sef 
de secție la C.C al P MJA. Ion 
Bucur, șef de sect;» la CC al 
P.M.R., activiști de partid

(Agerpraaâ

P M R de
PMR și 
orășenesc 
A fort de 

Fidler, consilier al 
R. P. Polone la 
și membri ai am-

în
or-

Recapitulare

Primire la Consiliul
de Miniștri

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Române, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit 
miercuri pe dr. Rolf Lahr, se
cretar de stat în Ministerul 
Afacerilor Externe al R. F. 
Germane.

La întrevedere au luat parte 
Gogu Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, și 
Mihail Petri, ministrul comer
țului exterior.

A fost de față 
Wartenburg, șeful 
tanței comerciale a 
mane la București.

York von 
Reprezen- 
R. F. Ger-

• Miercuri la amiază, mi
nistrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, a primit 
pe dr. Rolf Lahr, secretar de 
stat în Ministerul Afacerilor 
Externe al R.F.G. care a fost 
însoțit de York von Warten
burg, șeful Reprezentanței 
Comerciale a R.F.G. în R.P.R.

-----•-----

Alex Quaison Sackey, pre
ședintele celei de-a XlX-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U., care împreună cu so
ția întreprinde o vizită în țara 
noastră, a făcut miercuri o că
lătorie pe Valea Prahovei și 
Valea Timișului.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, de 
Ion Dateu, director în același 
minister, precum și de E. K. 
Dadzie, ambasadorul Republi
cii Ghana la București.

La Ploiești, oaspeții au vi
zitat Uzinele „1 Mai“ și noul 
ansamblu de locuințe din cen
trul orașului. în cursul ace
leiași zile au făcut o vizită 
președintelui comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al 
regiunii Brașov, loan Mărcuș.

După-amiază, oaspeții au vi
zitat Poiana Brașov și coope
rativa agricolă de producție 
Hărman. Președintele comite
tului executiv al Sfatului 
popular al regiunii Brașov a 
oferit în cinstea oaspeților un 
dineu.

In Capitală se desfășoară 
pozionul internațional despre 
cercările nedistructive în tehnolo
gia nucleară, organizat sub auspi
ciile Agenției internaționale pentru 
energia atomică de la Viena, 
sprijinul Institutului • de 
atomică al Academiei R.P. 
mâne.

La lucrările simpozionului 
cipă mai mult de 100 de savanti 
renumiti «i specialiști în domeniul 
energiei nucleare din aproape 20 
de țări, printre care Anglia, Ca
nada, Danemarca, Cehoslovacia, 
Franța, R.F. Germană, Italia, Iu
goslavia, Japonia, Polonia, S.U.A., 
Suedia, Uniunea Sovietică si Ro
mânia. Sînt prezenți oameni de 
știință de la centrele de studii 
nucleare Harwell (Anglia), Sac- 
lay (Franța), Riso (Danemarca), 
Mol (Belgia), Institutul Kurceatov 
(Uniunea Sovietică) laboratoarele 
de la Chalk Rivier (Canada), 
Oak-Ridge (S.U.A.), precum și - 
specialiști ai Euratomului.

cu 
fizică 

Ro-

parti-

• în cadrul planului de co
laborare culturală și științifi
că dintre R. P. Română și 
R. P. Bulgaria, miercuri dimi
neața a plecat spre Sofia co
lectivul Teatrului de Operă și 
Balet al R. P. Române, condus 
de artistul emerit Mihai 
Bredlceanu. în capitala R. P. 
Bulgaria, artiștii români vor 
prezenta spectacole cu operele 
„Oedip", „Pelleas și Melisan- 
de“ și baletul „Giselle".

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa au fost de fată re
prezentanți ai Ambasadei R.P. 
Bulgaria la București.

• în aula Academiei R.P. 
Române a avut loc miercuri 
după-amiază o manifestare li
terară cu prilejul Împlinirii a 
85 de ani de la nașterea poe
tului Tudor Arghezi. La mani
festare. la care au participat 
numeroși tineri cercetători ai 
institutelor științifice ale Aca
demiei, a fost prezent și săr
bătoritul.

Despre limba șl stilul poeziei 
lui Tudor Arghezi a vorbit 
prof univ. Boris Cazacu, mem
bru corespondent al Academici 
R.P. Române. In continuare, ac
tori ai teatrelor bucureștene 
au recitat din creația marelui 
nostru poet.

GHEORGHE NEAGU

IA ÎNTREȚINEREA flLURILOR

(Agerpres)

(Agerpres)

Semsettin Arif 
înmînat medalii
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INFORMAȚIE

Cursa Păcii“

Foto: VASILE RANGA

*■ pmprxțj»
oe ** ia «că. urera»

între 10 și 18 mai a.c., în 
districtul militar al Regiunii 
subcarpatice (V R.S.S-: a avut 
loc o întâlnire a cadrelor su
perioare de cc-mandă ale ar
matelor statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia. La 
intîlnire. 
în spirit 
rare, au 
apărării, 
generale, 
perioare 
soane.

Au fost efectuate aplicații 
tactice, au fost demonstrate 
noile tipuri de armament și 
tehnică de luptă și a avut loc 
un schimb de experiență în 
probleme de organizare mili
tară

care s-a desfășurat 
de unitate și colabo- 
participat miniștrii 
șefii statelor majore 
șefii direcțiilor su- 
politice și alte, per-

■

iâi ’

• Ambasadorul Turciei la 
București, 
Mardin, a 
membrilor grupului Ansam
blului artistic al Uniunii Ti
neretului Muncitor, care a în
treprins un turneu în Turcia.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne și ai C.C. al U.T.M.

• Miercuri dimineața, dr. S. 
Thajeb, ministrul învățămîn- 
tului superior din Indonezia, 
și prof. N. Widjojo, decanul 
Facultății de economie din 
cadrul Universității din Dja
karta, care ne-au vizitat Ca
pitala, la invitația Ministeru
lui Învățămîntului, au plecat 
spre R. P. Bulgaria.

Pe aeroportul Băneasa, oas
peții au fost conduși de Ste
fan Bălan, ministrul învăță
mîntului, precum și de Wisnu, 
însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Indoneziei în R. P. 
Română, și membri ai amba
sadei.

Jean Louis Barrault a sus
ținut miercuri dimineața, în 
sala Teatrului de Comedie, un 
recital în fața a numeroși oa
meni de teatru și studenți.

Artista emerită Dina Cocea, 
secretar al Asociației oameni
lor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale, a salutat 
prezența marelui actor și re
gizor francez.

Rin motive de căldură, oboseală, trac și altele • ••

Buaireștenii. prtent! ieri m 
generozitate Ice mierdrt pe stadio
nul ,2B August* c« tueeseri
ținu;! la ^post negru' cu bruma 
de goluri oterise. pe sponci, de e- 
chipele care cu evoluat ta attiaseie 
cuplate din Capitală ale campio
natului prirzie! categorii) au trăit 
să vadă ,1 minunea asta .- 19 go
luri marcat» Intr-un cupla/1 Dec!, 
dinspre partea asta — jos cu 
piiâria ! Da. dar ce te taci cu fot
balul ! Ci din cele 4 echipe 
care-au evoluat ieri, doar una sin
gură a jucat iotba! — Dinamo 
București. Celelalte... Dar să nu 
anticipăm.

In primul med (Rapid — Știința 
Craiova). studenții încep jocul 
„tare' de tot t In minutul 3, Ef- 
tlmie reia d;n vo.'e o centrare și-l 
iace de rușine pe Andrei (pentru 
prima dată in acest retur I) : 1—0 
pentru Știința. „Nucleele' galeriei 
oltenilor (venită de fa Craiova și 
amplasată „strategic' in cele 4 
puncte cardinale ale stadionului) 
intră în acțiune și (istorie mare, 
domnule I) reușesc să și-l facă ali
at! pe o mare parte a oltenilor- 
bucureșteni. care, să fim drep/i, 
chiar „rapidlști' fiind, și-nu adus 
aminte că sini.. tot olteni... (Cu 
mina pe inimă, garantez de veri
dicitatea remarcii. Subsemnatul, 
„flancat* fiind de doi rapidiști 
„sută-n mie', de proveniență... ol
tenească, l-am vășut sireacii, ce 
dramă trăiau. Ar fi vrut să nu 
piardă Rapidul, temîndu se „să 
nu ie-o taci' Dinamo In meciul

-n Bttogu. rara. Cîttd i-au ritul 
’rai me ei for— ă» nensă' 
triad ta ture» șl rarefad 
an terat c4-« rapid!» ti iă_ bal 
t»!»R

Dar na lost declt ua foc 
paie . Deși după felul pridiit, 
pldiștil ,-eu corportet lementabil. 
lot restul reprizei, de porci uita
seră ,i a.b.e.-ul totbelului, creiove- 
nil — timoraU probabil st de mi
za localul, pentru ei — n-au mai 
arătat nimic. Acțiunile de atac, 
inițiate la lntlmpiare doar cu 2— 
3 înaintași, s au soldat cu alt» cl- 
teva ocazii doar din vina apărării 
Rapidului, 
de tot (in 
luftează In 
peste bară 
tul 34 apărarea Rapidului iar 
,,șah-mat', dar craiovenii ratează 
din nou > In minutul 45, Eitimie 
se pripește șl trage pe lingă poar
tă, Irosind încă o mare ocaziei. 
Pentru încllceala si sterilitatea 
jocului practicat de Rapid in pri
ma repriză e greu de dat un cali
ficativ. Oricum, o echipă in care 
joacă 7 selecționați pentru națio
nală n-are nici o scuză pentru pa
rodia oferită drept 
mele 45 de minute 
meci, colegul meu 
stat de vorbă cu 
afle ce s-a petrecut 
repriză. Unii dădeau vina pe obo
seală și căldură (lonescu, 
eu, Codreanu, 
craiovenii nu 
n au jucat ps 
o să spuneți,

' por 
un gol,

$U-

de
ra-

care-ți pierdute capul 
minutul 12, Lupescu 

careu, dar Piugaru reia 
de la 6 m; în minu- 

e

fotbal în pri
de joc. După

V. Ranga a 
jucătorii, să 
cu ei în prima

Lupes-
Oblemenco). Dar 

erau obosiți, 
căldură f Bine, 

că nici el

n-au practicat ua fotbal mai 
de „doamm-ajuti' (totupi. as» 
bun Rapidul I). Dar ia tact-
pulul reprizei a ll-a. und» cu dis
părut oboseala șl căldura ?! A’ta 
(Andrei. Dan Coe. Motroc. Kătbr- 
rescu, Lupescu) au dai vina pe 
, emotivitate*, generafd .chipuri.» 
de rezultatele obținute de Stirnte 
in ultimele două meciuri pe te
ren propriu și de iaplul c8 au pri
mii un gol în primele minute. Dar 
e posibil oare ca jucători selecțio
nați pentru națională (ne mal vor
bind de ceilalți, care nu-s niște

FOTBAL
debutanli in categoria A) să se 
,.piardă’ după primul gol primi' 
de la o echipă care navighează pe 
la coada clasamentului ?! Ce-o să 
facem atunci cu „moral-volitivul" 
In meciurile cu Cehoslovacia si 
Portugalia ?!

După pauză, toate aceste „moti
ve' 
pe cont propriu, restabilind 
libru! de valoare dintre echipe 
mar cînd de 4 ori (lonescu — 
minutele 57 și 53 ; Georgescu 
minutul 65, printr-un sul tras 
..păianjen' de la 18 m si Dumi 
trip II în minutul 81, după ce ten
tează cițiva apărători adverși).

O altă remarcă, 1n Încheiere r 
In repriza a ll-a, clnd Rapidul a

dispar ia Rapid, care ia jocul 
echi-

S* 
în 
în 
In

>»re»»i »e /rac» fotbal, oilenii- 
boarregteeu. car» sustutusera fre
netic la pr.'rs repriză pe Stun ta. 
Sr-eu Mii «auala de lupt, sînt
tot ..ragtdifti" hal Rondul
Ha care. Matroc • avut urssitoa- 
rea replică : „La 3—I pentru noi. 
mersi de tncuraiare.„“ i. O conclu
zie tot ar trebui să tragi echipa 
Rapid din toată istoria asta : cînd 
toacă prost, n-o iartă — si bine 
foc ! — nici cel alai vajnici susți
nători at el. Sd facă fofui. deci, ca 
de iiecare dată să rdsp crease» 
simpatia caldă ce l-o poartă entu
ziaștii el susținători I

♦
După cum Începuse si a evoluat 

In prima jumătate a reprizei I. 
lntllnirea Dinamo București — 
Steagul roșu promitea un specia- ol 
fotbalistic net superior celui oie
rii de echipele care iucaserd in 
deschidere. Din păcate, după pri
mele 30 de minute, singura care a 
oierii acest spectacol a lost Dina
mo București care, ieri, abstracție 
făclnd de căderea dezastruoasă a 
„stegarilor', 
namo 
10—1 
rarea 
parcă 
Să-și concretizeze 
atac initiate și purtate cu fante
zie. Ar fi greșit totuși să punem 
victoria dinamovișlilor doar pe 
seama comportării lamentabile a 
„stegarilor' (in special a apără 
lorilor). Chiar dacă apărarea Iui 
Steagul roșu și-or ti făcui datoria 
cu prisosință, prin jocul practicat

ne-a amintit de Di- 
din zilele ei bune. Scorul de 
putea ti șl mai mare. Apa 
echipei Steagul roșu făcea 
tot posibilul ca dinamoviștii 

acțiunile de

e* 
es/e 

ro*
s4 
cu 

du- 
în- 
an-

i- ri. Dmamo ar ti obfinut victoria. 
O ..surpriză' plăcută : ieri, Plrcă- 
ab. s-a . înțeles' de minune și .
. .. propriii coechipieri din linia 

de atac! (Cînd „vrea' omul, ce 
nu se poate iace !).

inexplicabil (nu pentru ce ne-au 
orerit ieri, cl pentru valoarea 
chipei. recunoscută ca atare) 
dezastrul suferit de Steagul 
șu. După meci, am încercat 
ne dumirim cumva șl noi și, 
toate că ne venea greu (orice 
rere trebuie respectată 1) l-am 
trebat pe Silviu Ploieșteanu,
trenorul echipei, care-i pricina ?! 
.>■ 'val cu care ne-a învins Di- 

nerrd — a spus el — este una din 
cete mai mari surprize pe care 
le-am IntUnit ca antrenor. Expli
cația deocamdată, una singură : 
căldura ne-a sufocat... Altfel, 
nu văd cum a lost posibil ca e- 
chipa (care în ultimele două eta
pe a jucat bine) să fie făcută 
K.O . de-abia după două zile. Am 
mai pătit-o aproape la fel In 1961 
rind aceeași echipă, pe o căldură 
la fel de toridă, ne-a învins cu 
6—0 Deocamdată, altă explicație 
nu găsesc...'. La cate, noi spu
nem : o fi avînd și cvldura partea 
ei de vină, dar In nici un caz nu-i 
singura cauză. In zilele de „doliu' 
pe cate le vor trăi, ar fl cazul ca 
brașovenii să analizeze cu țoală 
răspunderea cauzele acestui ca
taclism. Pentru că, vorba ceea, au 
mai luat si alții bătaie, dar nici 
chiar în halul ăsta...

STELIAN SAVIN

CRACOVIA 19 (Agerpres). 
— După o zi de repaus într-o 
stațiune din munții Tatra, cea 
de-a 18-a ediție a „Cursei 
Păcii" a continuat cu desfășu
rarea (într-o singură zi) a 
etapelor a 10-a și a ll-a. în 
cursul dimineții, pe un timp 
răcoros, cu vînt puternic din 
față, cicliștii au străbătut tra- ||ț 
seul muntos dintre orașele Ta- 4 1 
transka Lomnica și Bielsko 
Biala. La sprintul final pe sta
dionul din Bielsko Biala se 
angajează un „pachet" de 20 
de cicliști, victoria revenind 
chiar purtătorului tricoului 
galben, Ghenadi Lebedev. în 
același timp cu el (4h41’07”) 
au sosit Gazda, Desvagees, Zie
linski, Ritter, Butzke, Dumi
trescu. Zanoni etc. Avînd doi 
oameni în primul pluton, 
echipa noastră a cîștigat în a- 
ceastă etapă peste 11 minute 
formațiilor R. S. Cehoslovace 
și Belgiei și a trecut pe locul 
6 în clasamentul general.

în etapa a ll-a disputată 
după-amiază pe ruta Bielsko 
Biala-Cracovia a ieșit învin
gător Iuri Melihov (U.R.S.S.), 
care a parcurs 88 kilometri în 
timpul de lh58’07” cu o medie 
orară de 44,800 km. în același 
timp cu Melihov au fost cro
nometrați Ampler — (R.D.G.) 
și Magera (R.P.P.). Ion Stoica 
s-a clasat pe locul 8 la 38 se
cunde. Căzînd la o busculadă 
produsă în pluton pe străzile 
Cracoviei, C. Dumitrescu a so
sit după aproximativ un mi
nut și jumătate, pierzînd lo
cul 2 în clasament.

Clasamentul general indivi
dual : 1. Lebedev
2. Dolezal (R.S.C.) la 2'08” ;
3. C. Dumitrescu 
2’31” etc.

Astăzi se desfășoară etapa a 
12-a Cracovia-Opole (173 kilo
metri).

(U.R.S.S.) ;

(R.P.R.) la
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Facultatea de chimie indus': ~.:1

CIND SA FIE 
susținut 
EXAMENUL 
H STAT?

Drumul
două

cel mai scurt dintre
puncte... practica

Mă vot reteri ia clteva aspecte aie procesului :rs-ruc:r.. cam 
mi se par deosebit de important» tl asum» > eunuL lauriril» pta&- 
tice și proiectele de diolomă.

Cursul — forma de bead a Înarmării studenților cu cu*o*ttat*ta 
necesare — trebuie ett tind pasul cu producția a* coreapuad* 
preocupărilor actuale ale acesteia, mal —lit, st tie ta si cu a«x> 
tățile tehnico-știintifice mondiale din specialKaiea res—etfK —* 
iormindu-i pe studenti la vreme cu toate aceste*. Ca tririar al 
eursulul de tehnologi* chimică organică și teorie p«*c***tor tata» 
nologice, m-am străduit să îndeplinesc — pe
— acest deziderat. Ictă de ce din doi In doi ani elaborez oa M

Inginerii mecanici pot par
ticipa activ, încă din primele 
zile de la absolvire, la reali
zarea complexelor sarcini pe 
care le ridică producția. Iată, 
așadar, ideea de la care por
nesc în această discuție. Dar 
întrebarea este: care-i pro
centul de randamen: cu care 
pot și trebuie să participe ? 
Și de aici să trecem la stabi
lirea câtorva lucruri care țm 
de metodologia discuției. Poa
te fi acest randament maxim? 
Nu. Acesta este al inginerul'-: 
cu vechime in producție. în 
comparație, insă, cu ingmerui 
care are de-acum 3—» ani de 
experiență în meserie — și 

| «Mi 1b —(Mație — putem 
ștabul randamentul pe care 
trebuie s*-l dea proaspătul 
abec.Tent. Astfel coecepind 
lucrur.je. eoosader că randa
mentul nouhs intrat în 
trebexe să fie nu mărim, ei 
opt. ■ Șt acuer. cod am făcut

volum din curs (el Insumlnd 4 volume!. ier reateBMte periodice I 
complete adua întotdeauna Îmbunătățiri «tetefM*. NotteMteBi 
care apar de-a lungul anului universitar — și «ceste* te ciamt* | 
stnt destul de numeroase — cai* evident a-mreau «km S te» I 
duse In cursul tipărit, le prezint studenților te catete psetag»- | 
rilor. Fiecare prelegere constituie o etapă nouă, auperteasd cater 1 
anterioare, devenind astfel contimriul nou al umd ca* am tea- | 
blemele noi ale tehnicii mondiale pot ii «teama* prin Mtamn- | 
diul revistelor de specialitate de ta am. ti dm •** Mn ■ 
al unor tratate și cărți ce apar la «te* teu Oteaatemaa î 
necesităților producției noastre poete ri renUomă muri mei rmeSt I 
prin colaborarea strlnsâ care exIM latre catete* Mtettea. cate» I 
dre și Întreprinderile și institutele de cercaaaro aamateBtateaam I 
Întotdeauna cadrele didactice cunoee detoBet — priB etate, tea- j 
cutii cu specialiști — aspectele actunie tea tefsaxtartte pamoa | 
pările colectivelor de aici, contribuind de ate marie an dieea ta 
rezolvarea unor sarcini ce suu In tria ptariXfieL O oaemeaM J

tem trece 1» o etapă nouă in

care sânt Tartorii ce pot asi-
I tte* — ta pectetatea stud—(îs 
■ — acest nateaetat —ti— la 

tezvasaree fccer-
ebsd o ansaerrumare. aceștia ar

fi trei: cursurile, manualele — 
într-un cuvint tot ce ține de 
instruirea teoretică, baza ma
terială, laboratoare etc. care a- 
sigură instruirea practică și, 
evident, programa analitică
— norma — prin care se rea
lizează instruirea. În limita a- 
cestor determinări putem face
— cu satisfacție — următoa
rea constatare pentru faculta
tea noastră : procentul stu
denților buni și foarte buni, 
cu calificative intre 7 și 10. a 
crescut la circa 80 la sută. 
Iată. deci, un stadiu calitativ 
câștigat care poate asigura 
studentului un randament op
tim la absolvire, cind va fi re
partizat la locul său de muncă. 
Să exemplificăm Dacă locul 
de muncă va fi un birou de 
proiectări, un atelier de pro
totipuri. un institut de cerce
tări sau un sector de montaj și 
întreținere a mașinilor, atunci 
randamentu: proaspătului in
giner va fi optim. Aceasta 
pentru că toți cei trei factor. 
pe care aminteam mai sus a- 
sâ—Bă pe deplin bona pregă- 
’ire a viitorului specialist. 
Dacă. însă, absolventul va fi 
pus să hxreae pe o platformă 
de încercări de mașini, randa-

pleacă aneel spre toate Între
prinderile tării, sule de ingineri.

cit. care, prin intermedral unor 
cadre didactice. M exprimă

Prof. univ. ing. Lazăr Stoicescu
decanul Facultății de mecanică

—mentul nu va mai fi optim. 
El va avea nevoie nu nuna; 
de o perioadă de acomodare
— în sensul bun al cuvintul- 
—: ci chiar de studiu. Cama ? 
Deocamdată nici baza mate
rială existentă in facultate nu 
dispune de tot ceea ce poate 
contribui la formarea unu 
foarte bun specialist in acea
stă direcție, dar șă dacă am 
dispune de așa ceva, orele 
prevăzute de programa anali
tică pentru instruirea teore
tică adecvată stnt insuficiente. 
Acesta ar fi singurul donwnru
— destul de restrins. de aWri
— ia care facultateb m p— 
deocamdată astgura absolven
ților randamentul oprim.

Se naște firesc întrebarea 
de ce, totuși, numerota ssu- 
denți cu dau. la începutul 
exercitării pro<r«ăaiu. randa
mentul optim* La prima ve
dere situația pare paradox a ă 

tente observăm că lucrurue 
au -jn-alt aspect. îată-4 : t-re

roși studenți nu ajung în locu
rile de muncă menționate de 
no: mai fus — singurele co
respunzătoare pregătirii lor. 
Aceasta situație se datorește 
in principal următoarelor tres 
cauze: unor erori, e drept, 
fin ce ia ce mai puține, de re
partiție la absolvire; alteori 
absolvenți: repartizați corect 
Mor tatreprinderi — care au 
posibilitatea să-: folosească 
potrivit pregătirii tar— a*—g 
să lucreze. puși de intreprtr- 
derita respective. în tocuri de 
m uncă ce aa TTjuTjî coatîn-
gentă cu profita! pregătirii tor 
<x Mtemenea situati: nu sint

puțm uai g» xătaare cu spe- 

txurtie. de-a re aranja mai bi
ne (te păcate, asemenea 
.arszn mai evsri»

Precum se poate observa, 
rasate urei atari situații țin

de domeniul subiectivului. 
Cunoscîndu-le, trebuie să ac
ționăm pe toate căile (și nu le 
mai enumăr aici, nefiind în 
intenția mea și această pro
blemă) pentru înlăturarea lor.

După această paranteză 
<care ar fi putut lipsi din dis
cuția noastră) să reluăm firul 
logic al celor tratate. Am ară
tat până aici posibilitatea in
ginerilor mecanici, condițio- 
nată de cei trei factori amin
tiți la începutul convorbirii, 
de a da. din momentul intrări: 
în producție, un randament 
optim în muncă. In finalul a 
ceste» idei se impune obiectiv 
încă o problemă : aceea a re
ducerii din ce în ce mai mult 
a dîriantef dintre randamen
tul optim și cei maxim pe 
care trebuie să-1 atingă ab
solventul. adică a distanțe: 
dintre absolvent și specialis
tul eu experiență deia. Cum 
teste? Problema rămîne în 
discuție. Voi încerca numai să 
aduc câteva exemple raportate 
strict la facultatea noastră, 
menite să susțină această idee. 
Trebuie gărită. mai întfi, po
sibilitatea de a repartiza mai

mult timp disciplinelor care 
reprofilează inginerul meca
nic. O atenție mai deosebită 
trebuie acordată noutăților 
tehnice ce apar în economia 
noastră. De aici necesitatea u- 
nei colaborări permanente în
tre cadrele didactice din fa
cultate și institutele de cerce
tări și întreprinderile de ace
lași profil tehnic. Dar această 
colaborare este in prezent cu 
totul sporadică. (Aș aminti 
aici că între facultatea noas- 
tră și diversele întreprinderi 
in 15 ani s-au realizat numai 
3—l contracte de colaborare). 
Si nu din vina noastră care 
în nenumărate rânduri am so
li citat și solicităm această co
laborare — fructuoasă pentru 
ambele părți — ci pur și sim- 
; .u din inexplicabila lipsă de 
? dorință similară din partea 
acestor unități industriale, din 
refuzul, mai mult sau mal 
puțin politicos, de care ne-am 
lovit întotdeauna.

Astăzi dăm cusialn! Politehni Cadre didactice 
din Politehnica bucureșteană despre

menire o au cele trei contracte de eoiabaMBe pe care cteeteta 1 
noastră le-a Încheiat cu Institutul de ememări teoufriusmetm CM- { 
pina. Combinatul petrochimic Ploiești ff test : _ _
și telecomunicații. Ca rod al unei aseaeam cotebastet m aprind | 
și invenții ca. de exemplu, ce* te riprismU ca ateacâctafinnate ' 
(la Uzina de fibre sintetice Sdvumștil amoeogeoă te late te a®-] 
noscutd ca invenție de către tirme teta A»ț *

ȘCOALA SUPERIOARA 
SI PRODUCȚIA

Realizarea lucrărilor practice te ■ proteaetar tea teptaate Re- 
supune. de asemenea, o legături iatetaBMM ca praMctata* te 
preocupările actuale ale producției, ta eadnd leimniegmi e^n-
nice au apărut de fa elemente md, de auiotetattaaM: anmmngririp | 
In fază gazoasă ș> analize atetmate ■ gaaetor- laatatek proerxa. 
In condițiile actuale rtmta. tafust aate un amamd aaaacfi la taMta M | 
producției. Aceasta se datoterie tipeef tete iabaaaaar a ataaaa tetei tateă 
utilafele corespunzătoare, atatelem nerit dbe peeri^ri. Kmte» 
capul. Insă, este redus comp et șz -e-.-occi :e ed'-e .
de diplomă. Tema acestora se slab.lește nr.mc ti» _-=c c_-»:.cr’e- ere- 
rii concrete, proiunde a preocupărilor pratexțtet aa waatete te* i tar 
cele mai multe ori’In sprijinul lntrepr.rde: ■

Și acum, o propunere care multora le va părea bizară, tern ****4-*^ 
se integrează de minune In contextul ideii ce caractestaamte teM. 
cutiile in cadrul acestei rubrici: atețte aaeeiMaa sapateHW M 1 
studenților in producții imediat teupte trecere* oUme* aatecate tete 
anul V și nu după susținerea examerzz.\d de stoc. scum
că se procedează. E drept că pratecrite * saaAte pa boa aartf-1 
nilor actuale ale producției. ■ preocepteriter taaaf «ataăt trim- - 
prinderi. Pentru aceasta studeaM ae teapăaaemte te «mea se*am jtaSi 
tivă, lșl culege datele necesare, revenind apat ăa tacaCaca catea ' I 
elaborează propriu-zis proiectul. Mm tatU acaateă mpăcma *^|teM 
rădică cu uzina nu-i permite aisonștemn peoxmdd a bjeccec tari^ ești 
rilor care trebuie ei tnire In Meta aa tea abaesvWte. Itaateteteăte! MM 
rea va fi. Intr-un anumit iei. detiednri. In af teateea rtete. tetatelta*1 
tul care a făcut un proiect de «fiptoate tea le Fabrice de caartetaî— 
sintetic din orașul Gheorghe Ghemghbndlel. aă zicem — pMămă |Sp 
care presupune adeziunea ea pentru tatMptetateei** i*M*Cflba • cate 
pasiunea pentru tema aleasă — nfunge aă tecseae tea cele aete|?— 
multe ori, datorită sistennilui de mpmUnare. ta— tatemam* car»|^^ 
nelii. Consecințele care decurg tee afetF Să au te aaf eotetatetem, 
deoarece le Înțeleg, cred. toți. Ce s-ar tntlmpte teacă atateteaatf 
după ultima sesiune — din Iarnă — ar prfate mptartfemea la pete 
ductie, urmind ca de aici să vini — la vară — ta tacateate pen
tru susținerea examenului da stat, la prinșii riad, el ei-ar taeacnd 
proiectul — axat pe preocupările acestei fiteMpatateart — merit 
mai temeinic, de o rigurozitate șttisttficd i: conoeterit rrzctjri 
deosebită. Proiectul ar avea a atei tataia valoare perint tetm 
prinderea respectivă — tn loa să răndnă urtat tntr-cmul dji ni
turile facultății — ar putea IL In eoaHeuar*. e pseoanprio d» 
cercetare științifică a studentului rămas le aceeași tmre-r--z» e 
contribuind astfel eficient la găsirea unor *0*40 te* aam tateaa 
are nevoie. Totodată, acest interval de timp trăi: și fofoed ta 
întreprindere ar familiariza defa absolventul cu locul de aaataă, 
reduc!nd astfel din așa-zisa perioadă ae acomodare, oe care • 
cunoaștem adesea insotită de timpi morii. Evident, pledez peatm 
această idee In ceea ce privește situația din foaittoteo aoateA 
specificul ei. Propunerea, insă, poate eonstitui obreetul de srvr : 
al organelor competente.

Continua îmbunătățire a 
programelor disciplinelor de 
specialitate la toate formele 
de activitate (cursuri, semi- 
narii, lucrări practice, pro
iecte) se manifestă, în primul 
rîttd, în direcția legării tot 
mai strînse a conținutului a- 
cestora cu problemele puse de 
economia patriei noastre in 
etape actuală și în perspecti
va imediată. De aceea, cate
dra noastră invită specialiști 
din producție la analiza cursu
rilor de specialitate, iar ca
drele didactice urmăresc cu 
atenție procesul de producție 
din întreprinderi. Considerăm 
că în activitatea de. pregătire 
a viitorilor specialiști colabo
rarea cu producția este in
dispensabilă.

Această colaborare — in ce 
ne privește — se manifestă 
mai ales în stabilirea temelor 
pentru proiectele de diplo
mă. .Anul acesta conduc do
uă proiecte. Pe amîndouă 
le-am ales din practica 
Uzinei „Vulcan". Mai mult, 
temele respective — „Ca

Și noi și întreprinderea
zane cu aburi pentru func
ționarea cu păcură cu pro
cent ridicat de sulf“ și „Ridi
carea parametrilor cazanului 
de aburi de 50 de tone de la 
40 de atmosfere și 450 de gra
de la 100 de atmosfere și 
540 de grade" — se află abia 
în faza de proiectare. Așa că 
studenții respectivi au întîm- 
pinat dificultăți serioase în 
realizarea acestor proiecte. I-a 
stimulat însă faptul că li s-a 
acordat încrederea de a lu
cră pe un ..teren neexplorat". 
Și au muncit cu pasiune, cu 
sîrguință, dar mai ales cu 
pricepere Acum satisfacția 
lor este deosebit de mare : 
specialiștii din uzină mani
festă interes față de soluțiile 
propuse de studenți. Din a- 
ceastă încredere se desprinde 
concluzia că pot fi alese pen
tru lucrările de diplomă — cu 
mai mult curaj — teme nere
zolvate încă în întreprinderi. 
Aș spune chiar : așa ar tre
bui să se procedeze în toate 
cazurile.

Prof. univ. Mircea Postelnicescu 
șeful catedrei cazane și turbine cu aburi și gaze

Am urmărit cu interes cu
vântul speriaiișttlor din pro
ducție — la rubrica „Școala 
superioară și producția*. Ing. 
Ionel Birsan — de la Uzinele 
„23 August* — arată că „e ne
firesc ca asistenți» să fie recru
tați din rîndurile absolvenților, 
fără a avea un stagiu de cițiva 
ani în producție*. Are drepta
te. catedra pe care o con
duc am observat că asistenții 
cu stagiu în producție sînt 
mult mai siguri în problemele 
de specialitate, iar în indru- 
marea practică le pot fi stu
denților de un mare ajutor. 
Din păcate, ne este greu să-i 
despărțim de uzină ; în toate 
cazurile ei acceptă să vină Ia 
institut numai cu o jumătate 
de normă, rămînind cu norma 
întreagă în uzină. Asistentul, 
mai ales, trebuie să aibă 
nerma întreagă în institut, să 
participe în egală măsură la 
procesul instructiv și la cel

ÎZ —XM C—
Det«cr pracruc* ta preije- 

fie pire ee «r.airrî ta enriae-

seebâeBBeâe tere rrer ta peo- 

proiectele studențești
Conf univ. Gleb Drdqan 

deeceal FecoitEpi de energetică

eesul de fabricație: Intccmlre* 
«nor program* de practică, tot 
mal bre ecnîuraîe. jegzte pre
cis de specif-ml ti poribCită- 
țil* întreprinderi- ca și orga- 
r zarea judicioasă a practicii 
în cadrul întreprinder.’.oc res
pective constituie baza aceste: 
părți din tavățămintui termic 

educativ. Părerea me* este că 
Ministerul învățămintuiui ar 
trebui să studieze posibilitatea 
recrutării asistenților — pen
tru facultățile tehnice — din
tre specialiștii din producție.

In altă ordine de idei, aș 
dori să mă refer la secția ma
șini termice din cadrul 
Facultății de mecanică. Aici 
se pregătesc ingineri mecanici 
constructori în specialitățile : 
cazane de aburi, turbine cu 
aburi și gaze, motoare cu ar
dere internă, compresoare și 
instalații frigorifice. Această 
diversitate de specializări este 
însă în detrimentul unei pre
gătiri de calitate superioară. 
In ultimii ani. de facultate — 
perioada specializării — sînt 
aglomerate la această secție 
cursuri din domenii diferite, 
care nu pot însă face o ana
liză profundă și multilaterală 
a problemelor pe care le tra
tează din cauză că li s-au re

rijer ec- ritific* stiateestești s»u 
tee prooeetizl iar âe diplomă.

Torxrăfaî mg. Popa Gbeor- 
g"re. te-a exTSTtirat părere» că

ar fi util ca studenții Facultă
ții de energetică să facă prac
tica în producție și în cadrul 
centralelor electrice industria
le. Propunerea nu poate fi în
sușită in totalitatea, pentru că 
centralele electrice industria
le se deosebesc ca structură, 
caracteristici etc, de centralele 

zervat un număr prea mic de 
ore. Unele discipline, indis
pensabile viitorului absolvent 
nu sînt nici măcar prevăzute 
în planul de învățămînt De 
pildă, la nici unul din cursu
rile de specialitate nu sînt 
tratate problemele montajului 
cazanelor și mașinilor termice. 
In schimb, absolvenți ai sec
ției ajung deseori la Trustul 
pentru construcții și monta
je energetice sau Ia alte între
prinderi cu profil de montaj. 
De asemenea, nu sînt trata
te cazanele de încălzire. 
Dar pe tot întinsul patriei se 
construiesc blocuri de locuin
țe și nu toate pot fi alimen
tate cu . ăldură dintr-o rețea 
de termoficare. Problemele a- 
utomatizării funcționării ca
zanelor și mașinilor termice 
nu sînt dezvoltate la nivelul 
importanței lor.

Greutăți se întâmpină și în 
pregătirea practică a viitorilor 
specialiști : în timpul practi
cii de specialitate — din anul 
IV — «tudenții nu-și pot în-

etoetzie* «partstind Depart*- I 
reti-x Eraerpe E ectr.c* | 
sad* vor î-era —area majori
tare intre mgtiieru esergeti- 
cerd pregătiți de către fătul- 1 
taie* Pe de altă parte,
ta cadrai practicii efectuate la 
aceste centrale electrice ei au 
pxsibîtitatea să-și completeze 
intr-o mai mare măsură cu
noștințele căpătate la cursuri, 
proiecte, lucrări de laborator.

’,‘rmărind să asigurăm prac
ticii în producție maximum de 
efieeață. am alcătuit pentru 
fiecare programă — anexe in l 
fimetie «ie specificul întreprin- ' 
«Serilor. Studenții vor primi 
si teme «ie cercetare, teme • 
care vor constitui in editorul ' 
an Fubiecteie unor refera- i 
te pentru certurile de in- I 
formare științifică . Nu sint I 
de părerea tovarășilor care 
prepun mărirea duratei de 
practică și. deci, a duratei 
de școlarizare. Experiența 
dovedește că atun«d cind cele 
trei luni de practică sint bine 
organizate ele sînt suficiente 
pregătirii practice a viitorilor 
ingineri.

Contactul cu producția, ne-a 
dus la concluzia că mulți in
gineri din producție sînt puși 
să facă lucrări mai puțin im
portante la care ei nu pot pune 
în valoare complet cunoștin
țele căpătate în cadrul Insti
tutului politehnic. Aceasta este 
una din cauzele pentru care 
unii dintre absolvenții noștri 
trecuți în producție rămin în 
urma progreselor realizate de 
știință și tehnică. De aceea, 
consider că pregătirea unui ca
dru tehnic intermediar între 
inginer și maistru — indife
rent dacă îl vom denumi sub- 
inginer sau conducător tehnic 
— va permite o valorificare 
mai bună a posibilităților ingi
nerilor pregătiți la nivelul teh
nic și științific superior.

suși procesele de fabricație 
decît la cel mult două din 
cele cinci agregate sau mașini 
termice care tac obiectul vi
itoarei lor specializări.

Sîntem de părere că toate 
aceste greutăți ar fi înlătura
te prin crearea in cadrul sec
ției a două grupe de speciali
tate : cazane și turbine cu a- 
buri și gaze ; motoare cu ar
dere internă. In felul acesta 
vor putea fi dezvoltate mai pe 
larg disciplinele de bază ale 
fiecărei specialități, evitîn- 
du-se totodată și supraîncăr
carea studenților.

ACOMODAREA

Conf. ing.
Florea Oprea

decanul 
Facuhăt'i de metalurgie

In metalurgie, proaspeții 
absolvenți au nevoie de o pe
rioadă de acomodare. Noi ne 
străduim insă — in facultate
— ca această perioadă de aco
modare — în uzină — să fie 
tot mai scurtă. Tendința este 
de a orienta mai mult pregă
tirea viitorilor specialiști că
tre nevoile producției. O mă
sură pe care o considerăm 
potrivită urmărește lărgirea 
orizontului viitorului inginer 
metalurg prin introducerea u- 
nor discipline legate de noile 
probleme ale tehnicii moder
ne : automatizarea proceselor 
metalurgice ; metalurgia pul
berilor ; metalurgia semicon- 
ductorilor; elaborări de uti
laje noi. In același timp, prin 
introducerea cursurilor de or
ganizare — planificare și evi
dența contabilă — se urmărește 
înarmarea studenților cu ase
menea cunoștințe care să-i aj 
jute — în producție — să facă 
față problemelor economice și 
de organizare. Ar fi însă de 
dorit (și aici mă alătur părerii 
unora dintre specialiștii din 
producție) ca la aceste disci
pline să se renunțe la nume
roasele probleme generale, 
noțiunile predate studenților 
să fie mai mult legate de spe
cificul facultății

Veriga cea mai strînsă a le
găturii învățâmînt-producție 
o constituie practica în pro
ducție a studenților. In acest 
an universitar s-au luat mă
suri — în facultatea noastră
— pentru mărirea numărului 
de întreprinderi la care vor 
face practică studenții. Acest 
lucru va permite alcătuirea 
unor grupe mai mici, din cîte 
7—8 studenți, și, deci, o spo
rire a eficacității practicii 
In legătură cu organizarea 
practicii s-a ridicat o proble
mă : dacă e bine sau nu ca 
studenții — în perioada prac
ticii — să fie antrenați în 
procesul de producție, să lu
creze efectiv Părerile sînt 
împărțite. La rubrica „Școala 
superioară și producția" a fost 
publicat cuvîntul ing. Straie 
Ionescu — din secția turnăto
rie a Uzinelor „Timpuri noi" 
din Capitală — care socotește 
că „este foarte importam ca 
studenții să lucreze efectiv in 
echipele de muncitori, să par
ticipe efectiv ta cele mai 
complexe procese ale pro
ducției". Eu consider că 
dacă studentul va fi pus să 
încarce cuptorul să lucreze la 
un strung sau într-un birou 
izolat, nu va avea de cîștigat. 
Experiența acumulată de noi 
dovedește ’nsă că lucrurile se 
schimbă cind studenții sînt 
antrenați efectiv in activita
tea unor seeții-cheie, tinde pot 
să-și formeze o viziune de 
ansamblu asupra procesului

de producție al întreprinderii. 
Și încă ceva. Pentru a spori 
eficiența practicii, catedrele 
de specialitate le vor da stu
denților probleme legate de 
diferite aspecte ale procesului 
tehnologic, pe care ei să le re
zolve în timpul practicii.

în intervenția sa la rubrica 
„Școala superioară și produc
ția" — ing. Gavril Tornioș, de 
la Uzinele „23 August" din 
Capitală arăta : „Eu consider 
că cele trei luni de practică 
prevăzute în programul * de 
școlarizare sînt total insufi
ciente pentru pregătirea unui 
inginer. Dar propunind mări
rea duratei de practică am 
propus mărirea duratei de 
școlarizare Trebuie găsite 
alte soluții. Una dintre ele mi 
se pare a fi stabilirea iinor 
relații mai strînse. și în tim
pul anului școlar, între stu
dent» Șt uzine" lat ing Ale
xandru Popescu, de la Uzi
nele „Timpuri noi" adaugă că 
„în anii IV, V și VI studenții 
de la medicină fac cursilri și 
seminarii în spitale și clinici, 
la patul bolnavilor. Ar putea 
fi studiată o asemenea moda
litate de însușire ă unor pro
bleme de specialitate — in li
mita posibilităților — în ca
drul uzinelor pentru studenții 
facultății tehnice". Noi am 
organizat uneori asemenea 
„cursuri în uzină", la Institu
tul de cercetări metalurgice, 
la Uzinele „2'3 August"

Este foarte important ca ex
cursiile de documentare să nu 
fie niște călătorii de agre
ment. De curînd. noi am făcut 
o asemenea excursie : am vi
zitat combinatul chimico-me- 
talurgic de la Copșa-Mică, 
Uzina metalurgică Zlatna. 
Combinatul chimic Tîrnăveni. 
Studenții au urmărit fluxul 
tehnologic, au avut de rezol
vat și unele teme. După ex
cursie, fiecare student a tre
buit să prezinte o informare... 
Am hotărît ca itinerariile să 
cuprindă și uzine constrdetoa. 
re de mașini, cărora între
prinderile metalurgice le fur
nizează materialul prelucrat. 
Studenții vor avea astfel po
sibilitatea să vadă cum sînt 
folosite aici materialele furni- 
zeje de întreprinderile meta
lurgice, ce caracteristici tre
buie să aibă aceste materiale.



Se va amina

preelectorale la Bonn
BONN. — Partidele politice 

din R.F.G. își dispută, de pe 
acum, corpul electoral. Deși pînă 
la alegerile generale mai sînt pa
tru luni, partidele urmăresc cu 
atenție evoluția configurației cor
pului electoral, pentru a-și sta
bili tactica electorală pe viitoarele 
luni. în această privință, de un 
interes deosebit sînt sondajele or
ganizate de diferite institute spe
cializate în rîndul opiniei publi
ce. Cel mai recent sondaj de a- 
cest gen a oferit, însă, un rezul
tat deosebit de disputat. Institu
tul din Allenbach, unul din cele 
două institute principale pentru 
sondarea opiniei publice din 
R.F.G., a stabilit că partidul can
celarului Erhard dispune în pre
zent de un avans de numai 1 la 
sută față de concurenții săi so- 
cial-democrați. Acest rezultat, ob
ținut în urma interogării unui nu
măr de 1 800 de persoane, pre
ocupă conducerea U.C.D., deoa
rece indică faptul că acest partid 
va trebui să lupte serios pentru 
a-și asigura victoria în alegerile 
din septembrie. Totuși, un sondaj 
al Institutului Bielefeld oferă 
creștin-democraților un avans de 
6 la sută.

Observatorii se întreabă asu
pra cauzelor care au deter
minat obținerea unor rezultate di
ferite de către cele două institute. 
De fapt, ele au folosit aceleași 
metode de sondaj, cu excepția 
modului în care au pus întrebă
rile. Nu este exclus ca deosebi
rile să indice existența unor forțe 
politice a vinci interese divergente 
în spatele celor două institute de 
sondare a opiniei publice.

★
Intre fostul cancelar,. Ade

nauer, și fostul ministru al

justiției, Stammberger, a iz
bucnit în ultimele zile o dis
pută publică. In ultimul său 
număr, revista „Der Spiegel" 
afirmă că Adenauer ar fi pro
pus, în noiembrie 1962, aresta
rea șefului serviciului secret 
vest-german, generalul Geh- 
len, deoarece îl bănuia că ar 
furniza revistei diverse infor
mații confidențiale. Fostul can
celar a dezmințit, în mod vio
lent, aceste relatări. Stam
mberger, însă, le-a confirmat, 
declarînd că Adenauer i-a ce
rut intr-adevăr să-l aresteze 
pe Gehlen. Dat fiind că 
Stammberger face parte din 
partidul social-democrat (la 
care a. aderat după demisia sa 
din funcția de ministru al 
justiției), disputa, capătă un 
vădit caracter electoral.

naționalizarea 
industriei oțelului 

din Anglia?
LONDRA — Observatorii po

litici consideră că devine tot mai 
probabil ca guvernul laburist să 
amine cu cîteva luni naționaliza
rea industriei oțelului din An
glia, transmite agenția Reuter. 
Sciziunea din partidul laburist în 
problema naționalizării și câști
gurile realizate de conservatori 
în alegerile municipale, de săptă- 
mîna trecută, continuă agenția, 
ar fi determinat pe unii lideri 
laburiști să acorde prioritate unor 
măsuri sociale populare, cu un 
efect mai rapid asupra corpului 
electoral decît naționalizarea in
dustriei oțelului. Se subliniază 
însă, că guvernul Wilson se află 
și sub presiunea aripei de stînga 
a partidului care cere ca legea 
privitoare la naționalizare să fie 
prezentată Camerei Comunelor 
spre aprobare în cel mai apro
piat termen.

Lucrările Adunării Mondiale

a Sănătății

1

GENEVA 19 — Corespon
dentul Agerpres, Horia Liman, 
transmite : Adunarea Mondi
ală a Sănătății a adoptat 
miercuri proiectul de rezoluție 
cu privire la 
consumului 
propus de 11

controlul asupra 
de stupefiante, 

țări, printre care

L a Lisabona în ultimul timp s-a înregistrat «un plus de 
febrilitate politică : Salazar pregătește îndeplinirea unei 
formalități la care constituția îl obligă să procedeze 
odată la 7 ani : alegerea unui nou președinte. Mandatul 
amiralului Americo Tomas, actualul președinte, este pe 
cale să expire și de aceea la Lisabona s-a anunțat că la 
10 iulie vor avea loc alegeri prezidențiale.

Precedentele alegeri, care s-au desfășurat în anul 1958, 
nu au lipsit pe organizatorii lor ele emoții, dat fiind exis

tența candidaturii lui Humberto Delgado, reprezentantul unic al for
țelor opoziției. Dar sistemul de falsificare a alegerilor pus la punct 
la Lisabona a funcționat ireproșabil. Americo Tomas a devenit pre
ședinte.

Acum se pregătește o nouă ediție a farsei electorale. Pentru a 
evita complicațiile, autoritățile au ordonat din vreme declanșarea unei 

campanii ma
sive de arestări 
în rîndurile 
cercurilor pro
gresiste, iar cu 
complicitate spa
niolă, Delgado a 
f o s-t asasinat. 
Considering a- 
ceste măsuri de 
precauție drept 
insuficiente, gu
vernul a adus 
un amenda- 

mai puțin — înlă-

A

In căutarea

unui președinte
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I
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I 
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și R. P. Română. Rezoluția 
subliniază necesitatea asigu
rării controlului asupra consu
murilor unor sedative și sti
mulente, promovarea unor 
acțiuni intensive de educație 
sanitară, inițierea unor noi 
cercetări asupra modului de 
folosire a medicamentelor. A- 
dunarea s-a pronunțat, de a- 
semenea, pentru instituirea 
unui control adecvat al calită
ții tuturor produselor farma
ceutice, cerînd directorului ge
neral al O.M.S. să definească 
principiile internaționale ale 
unui asemenea control și să 
acorde sprijinul necesar țări
lor membre în dezvoltarea la
boratoarelor naționale.

Adunarea a adoptat în una
nimitate o rezoluție
programul mondial de eradi
care a variolei și a aprobat 
proiectul pentru crearea unui 
centru mondial de cercetări a- 
supra cancerului.

privind

tnent constituției, prin care — nici mai mult nici mai puțin — înlă
tură posibilitatea de manifestare a oricărei opoziții. Spre deosebire 
de alegerile din 1958, cînd președintele a fost ales, cel puțin în 
versiunea oficială, prin „vot secret", de data aceasta „alegerea" se 
va face de către un „colegiu electoral" — alcătuit din membrii par
lamentului marionetă. Cine va fi noul președinte ?

„în căutările sale, scrie ziarul britanic „SCOTSMAN*, Salazar își 
îndreaptă privirile spre aripa dreaptă a armatei". în calitate de can
didați sînt numiți generalii Santos Costa, Luis de Camera Pina și 
Anrado e Silva. Cine sint aoeștia ?

Generalul Costa ocupă în prezent postul de comandant al Acade
miei militare și este, totodată, președintele companiei petroliere an
goleze. „El — scrie ..SCOTSMAN" — este detestat de toți, cu ex
cepția cercurilor fasciste. El este considerat a fi partizanul cel mai 
credincios al regimului, unul din oamenii cu vederile cele mai con
servatoare". Generalul Luis de Camera Pina, șeful statului major al 
armatei portugheze, este cunoscut în cercurile militare din Lisabona 
ca intrigant și exercitând presiuni politice asupra colegilor săi. Ge
neralul Anrado e Silva îl slujește cu credință pe Salazar în Angola, 
unde este din 1963 comandantul suprem al forțelor armate. Așa dar, 
candidați numai... unul și unul. Funcțiile pe care le ocupă sînt funcții 
cheie în ierarhia militară portugheză și pe bună dreptate pot fi con
siderați piloni ai regimului. De aceea alegerea va fi delicată pentru 1 
Salazar, care trebuie să evite eventualele nemulțumiri ale diverșilor I 
pretendenți. ■
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D eclarațiile făcute de 
ministrul informații
lor al Franței, după 
ședința de marți a 
Consiliului de Mi
niștri desfășurată 
sub președinția ge
neralului de Gaulle, 
au readus în mod

acut în actualitate problema re
lațiilor Franței cu Pactul nord- 
atlantic, și în mod special cu 
Statele Unite. Ministrul informa
țiilor, Alain Pyerfiette a declarat 
ziariștilor că Franța nu are in
tenția să se retragă din N.A.T.O., 
așa cum au afirmat cu insisten
ță, atît cotidienele cît și revistele 
săptămînale care au apărut în 
Statele Unite la începutul acestei 
săptămîni. Este vorba, deci, nu 
numai de simpla dezmințire a 
unei știri întîmplătoare de presă, 
de „o bombă" lansată de un zia
rist în căutare de senzațional, ci 
de dezmințirea a numeroase 
informații și comentarii publica
te în presa americană. Nu a fost 
greu să se detecteze izvorul a- 
cestei adevărate campanii. Este 
vorba de anumite indicații trans
mise numai ziariștilor americani 
în cadrul unei discuții pe care a 
avut-o cu aceștia adjunctul se
cretarului de stat american, 
George Ball, înainte de a părăsi 
Londj*. unde participase la sesi
unea. Pactului atlantic. Ball afir
mare, răspunzînd întrebărilor u- 
nb» gazetari de peste ocean, că 
la viitoarea sesiune a Pactului 
atlantic Statele Unite vor încerca 
să obțină precizări din partea 
anumitor țări, în ce privește ati
tudinea lor față de N.A.T.O. A- 
ceste „anumite" țări erau... una 
singură și anume Franța.

Deci un nou episod în cadrul 
disputei franco-americane care a 
luat forma, de data aceasta, a

unei campanii orchestrate prin 
intermediul presei americane pen
tru a obliga în fapt Parisul să-și 
precizeze mai curînd poziția. Și 
Parisul a făcut aceasta prin de
clarația ministrului informațiilor. 
Dar nici n-apucaseră bine ziariștii 
să părăsească conferința de presă 
a lui Alain Pyerfiette că agenția 
oficioasă „FRANCE PRESSE’ 
difuza un scurt comentariu inti
tulat: „Franța și N.A.T.O." care 
nuanța, schimbînd aproape culo
rile, poziția Franței în relațiile 
cu partenerii atlantici. După ce 
arată că declarațiile lui George 
Ball au fost interpretate ca in-

antifasciști români
Iugoslaviain
Co-

FRANTA ■■

BELGRAD. — Delegația 
mitetului organizatoric al vetera
nilor din războiul antifascist și 
a Comitetului foștilor deținuți 
antifasciști din R. P. Română, 
condusă de general colonel Mi
hai Burcă, a avut un schimb de 
păreri cu conducerea Uniunii a- 
sociațiilor luptătorilor din răz
boiul de eliberare națională a 
Iugoslaviei. Delegația română a 
vizitat Muzeul militar al Ar
matei populare iugoslave, insti
tuții de stat din Belgrad, pre
cum și o serie de monumente 
istorice dedicate luptei de elibe
rare a popoarelor iugoslave.

La 18 mai, delegația româna

a avut o întrevedere la Secre
tariatul de Stat pentru probleme
le apărării naționale la care au 
luat parte general colonel Veliko 
Kovacevici, subsecretar la Secre
tariatul de Stat pentru probleme
le apărării naționale, și general 
maior J. Tarabici.

.Ambasadorul R. P. Române la 
Belgrad, Aurel Mălnășan, a ofe
rit marți o masă cu prilejul vi
zitei în R. S. F. Iugoslavia a 
delegației Comitetului organiza
toric aJ veteranilor din războiul 
antifascist și a Comitetului foș
tilor deținuți antifasciști din R. P. 
Română.

Comentariul zilei

Elemente noi
în problema

cipriotă

0 dată în plus comentator.: de 
pretutindeni vor putea afirma 
că problema cipriotă intră in
tr-o nouă fază a evoluției sale. 
Aceasta se datoreș te numeroase
lor întrevederi greco-crpnote și 
greco-turce desfășurate in ulti
mele săptămîni. precum și uno
ra dintre deciziile luate referi

tor la reluarea dialogului dintre Grec-a -. 
Turcia.

La londra, cu prilejul sesiunii N.AT.O- 
au avut loc unele convorbiri intre miniștru 
afacerilor externe ai Greciei și Turciei. Cu 
prilejul acestora s-a căzut de acord ca cele 
două state să înceapă discuții pentru găsi
rea unei soluții pașnice probleme; epriote. 
Declarațiile făcute de factorii responaabd. ai

R.P. POLONA: aspect de pe șantierul de construcție r depozit de produse finite Ia
uzinele de nitrogen din Polawv

celor două țări, după înțelegerea de la Lon
dra, cuprind unele elemente încurajatoare în 
ceea ce privește evoluția momentană a rela
țiilor greco-turce. „Se poate crede — de- 
ciara ministrul afacerilor externe al Turciei 
— că eventualitatea găsirii unei soluții în 
problema Ciprului, pe cale pașnică, este mai 
fermă astăzi decît în trecut". La rîndul său, 
premierul grec Papandreu declara că între
vederile dintre cei d°i miniștri de externe 
au contribuit la îmbunătățirea climatului 
greco-turc. „Guvernul grec își va continua 
eforturile pentru pacificarea Ciprului și pre
ședintele Makarios ne-a dat asigurări că gu
vernul cipriot va face același lucru. în acest 
climat, la care noi sperăm că va contribui 
și guvernul turc, se poate spera că va fi ușor 
de realizat o soluție definitivă și echitabilă 
a problemei Ciprului".

în sine, contactele care se vor stabili în
tre Grecia și Turcia pot fi salutate. Discuta
rea unor divergențe este preferabilă oricăror 
alte acțiuni care ar duce la încordarea si
tuației pe insulă și la agravarea relațiilor 
dintre cele două state care manifestă interes 
pentru soarta Ciprului. Se pune însă între
barea dacă deplasarea momentană a cadrului 
discuțiilor, de la O.N.U. la N.A.T.O., poate 
fi profitabilă părților direct implicate. Diver
sele planuri puse în discuție, oficial sau ne
oficial, de cercurile influente din N.A.T.O. 
nu țin seama nici de interesele poporului 
cipriot și nici de interesele reale ale Greciei 
și Turciei. Presa ateniană a relatat despre un 
asemenea plan la A.A.T.O. de „pacificare" 
a insulei. Acesta prevede că problemele de 
politică externă și cele militare ale Ciprului 
să între in competența Greciei, pe insulă să 
se instaureze un regim de autonomie internă 
sub conducerea unui guvernator local, să se 
predea Turciei o bază militară pe o pe
ri oadă de 50 ani. una dintre cele două baze 
mi. .tare ale Angliei să fie transformată în
tr-o bază a N.A.T.O-, iar populația de ori-
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gine turcă să fie strămutată în anumite zone. 
Se vede limpede că singura preocupare a au
torilor acestui plan o constituie planurile lor 
militare, iar adevăratele interese ale popu
lației cipriote nu sînt luate în considerare.

După cum se observă, în vremea din ur
mă, s-a intensificat presiunea cercurilor con
ducătoare din N.A.T.O. pentru abordarea 
problemei cipriote dintr-un punct de vedere 
care să corespundă planurilor acestui pact 
militar. în aceste condiții care va fi conți
nutul viitoarelor întrevederi greco - turce ? 
în privința lor se fac multe afirmații contra
dictorii. Pe de o parte se spune că viitoarele 
negocieri vor fi purtate în scopul găsirii unei 
soluții în problema cipriotă. Pe de altă parte, 
președintele Ciprului declara, potrivit agen
ției FRANCE PRESSE, că viitoarele contacte 
„vor avea drept scop nu găsirea unei soluții 
în problema Ciprului ci îmbunătățirea rela
țiilor greco-turce". într-o altă declarație, 
Makarios a arătat că el „nu se opune trata
tivelor bilaterale greco-turce atîta timp cît 
acestea au drept obiectiv unirea Ciprului la 
Grecia". în același timp, el a mai subliniat 
totuși că „exclude orice procedură de regle
mentare a problemei cipriote în afara 
O.N.U.".

Elementele noi survenite în ultima vreme 
sînt deci următoarele : un dialog greco-turc 
după 18 luni de relații încordate, intensi
ficarea presiunilor N.A.T.O. pentru impune
rea unei soluții care să țină seama de inte
resele militare ale unor state occidentale, rea
firmarea năzuinței la autodeterminare a po
porului cipriot.

Dacă dreptul poporului cipriot pentru o 
veritabilă autodeterminare ar fi fost respectat 
problema cipriotă ar fi fost de mult rezol
vată. în condițiile în care N.A.T.O. încearcă 
din nou să-și impună punctul de vedere 
datele problemei se complică însă tot mai 
mult.

EUGEN PHOEBUS

Propuneri pentru judecarea unor persoane

t primăvară la Paris

Foto : A.P.P.

Sesiunea Comitetului

internațional consultativ

pentru problemele

tineretului

și la reacția americană, arătind 
„că după toate probabilitățile 
Statele Unite sint la curent cu 
concepțiile Franței procedmd. 
pentru a para orice eventualita
te. la examinarea situației în ca
zul cînd Franța s-ar decide să se 
retragă din Pactul atlantic. Nu 
este deci exclus ca partea ameri
cană să fi pus la punct planuri 
in această ultimă eventualitate *.

Desigur, toate acestea sint 
presupuneri, trebuind însă să h 
se acorde creditul necesar dat 
fiindcă provin din surse oficioa
se. Un fapt este, insă, sigur: 
recenta sesiune de la Londra a

chiar dacă ne-am limita, in ca
drul subiectului de care ne ocu
păm, la relațiile dintre Franța și 
Statele Unite. în acest sens este 
semnificativ articolul pe care îl 
publică în ..LE MONDE". Mau
rice Duverger. amplă analiză a 
pozițiilor celor două guverne 
care, după opinia autorului, se 
ciocnesc in numeroase puncte, 
cauza rezidind in „rezistenta gu
vernului francez față de efortu
rile Statelor Unite de a domina 
lumea occidentală".

Opiniile unor comentatori ame
ricani își găsesc expresia intr-un 
articol publicat de cunoscutul

N. A. T. O. FĂRĂ „O“
dicînd că Franța se retrage din 
N.A.T.O., agenția FRANCE 
PRESSE transmite: „Este evi
dent că Franța a făcut numeroa
se critici la adresa Organizației 
atlantice. Multe declarații oficia
le au fost făcute în acest sens. 
Nu este exclus ca vederile sale 
să nu fie întrutotul adoptate de 
ceilalți membri ai Consiliului și 
că în aceste condiții EA POATE 
SĂ FIE NEVOITĂ SĂ-ȘI RE
EXAMINEZE PRINCIPIUL 
PARTICIPĂRII LA N.A.T.O." 
Așadar, iată că se deschide poar
ta interpretărilor, această mamă 
a diplomației. Nu este deci de 
mirare că s-a acordat multă a- 
tenție comentariului A.F.P.

Agenția FRANCE PRESSE 
merge și mai departe și se referă

Consiliului NA.T.O. nu a reușit 
să închidă fisurile ivite în cadrul 
acestei alianțe, ceea ce face ca 
ziarul parizian „COMBAT* să 
scrie: „Cea mai mare parte a
membrilor alianței atlantice se 
simt dezorientați in conjunctura 
actuală. Nimic nu-i satisface, 
nici politica americană (îndeosebi 
în Republica Dominicană), nici 
aprobarea engleză, nici dezapro
barea franceză".

Această insatisfacție a țărilor 
mai mici membre ale N.A.T.O. 
traduce în fapt problemele com
plexe care frămîntă alianța occi
dentală, divizată în numeroase 
grupuri și probleme.

Cît privește perspectivele, ob
servatorii scenei politice atlanti
ce- nu sînt mult mai optimiști,

Joseph Alsop în „NEW YORK 
HERALD TRIBUNE” care în
cearcă să sugereze că Franța 
s-ar găsi izolată în cazul retra
gerii din N.A.T.O. El merge de 
altfel și mai departe arătînd că 
oficialitățile franceze intenționea
ză să-și limiteze activitatea și in 
cadrul Comunității economice 
europene în cazul cînd ceilalți 
cinci parteneri ai Parisului, din 
cadrul Pieței comune, ar insista 
pentru adoptarea unor măsuri 
care ar știrbi prerogativele națio
nale ale statelor membre. în le
gătură cu aceasta, la Paris cir
culă o butadă că singura mani
festare concretă, în ultima vre
me, a colaborării franco — vest- 
germane o constituie construirea 
în comun a unui adăpost anti-

atomic expus la Paris, bogată 
sursă de inspirație pentru cari- 
caturiștii și umoriștii înzestrați 
cu celebra, ironie galică. Dar cînd 
Alsop scrie că posibilitatea dis
tanțării, dacă nu chiar a retrage
rii Franței din N.A.T.O. „este în
trezărită cu pesimism în cercuri 
foarte înalte" lucrurile devin 
foarte serioase cunoscând mai a- 
les legăturile pe care publicistul 
american le are în cercurile De
partamentului de stat și ale Casei 
.Albe. El arată de altfel că ofi
cialitățile de la Paris nu intențio
nează să se retragă din N.A.T.O. 
mai ales că Tratatul Atlanticu
lui de Nord urmează să fie re
vizuit abia în 1969. Tratatul 
însă, după cum bine se știe, nu 
cuprinde aproape nici o clauză 
referitoare la Organizația Trata
tului Atlanticului de Nord — pe 
scurt N.A.T.O. Tocmai de aceea 
s-a adoptat formula publicistică 
ca poziția Franței să fie expri
mată prin omiterea literei O (Or
ganizație) din titlul N.A.T.O. 
Adică, după cum arată Alsop, 
Franța s-ar putea retrage cu ușu
rință fără să încalce tratatul din 
vastul aparat al cartierului ge
neral civil și militar de la Paris, 
din comandamentul logistic și 
din alte instituții ale N.A.T.O. 
cu sediul în Franța.

Toate aceste probleme la care 
am mai putea adăuga cele pri
vind relațiile dintre Franța și 
Germania occidentală, cele refe
ritoare la Piața comună și așa 
mai departe, vor face ca „vara 
atlantică" să nu fie anul acesta 
„deloc plicticoasă", ca să para
frazăm o expresie devenită cu
noscută a președintelui de 
Gaulle.

ATENA 19. — Coresponden
tul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : Cazul Lam- 
brakis a apărut din nou pe a- 
genda politică internă a Gre
ciei. Procurorul Curții de Apel 
din Salonic, Delaportas, a pre
zentat Curții un dosar de 
362 de pagini care conține ul
timele propuneri privind tri
miterea în judecată a celor 
implicați în asasinarea lui 
Lambrakis, deputat de stingă, 
căzut victimă a unor elemente 
reacționare.

Ordinul precedent al Tribu
nalului penal, emis acum șase 
luni, a fost contestat de însuși 
procurorul tribunalului penal, 
Butis, și de văduva lui Lam
brakis, întrucît unii vinovați 
nu fuseseră dați în judecată.

în propunerile sale, Dela
portas cere să fie acceptate ca 
juste contestațiile și să fie ju
decați în calitate de coautori 
ai asasinatului generalul Mit- 
zu, inspector general al jan
darmeriei Greciei de nord, 
directorul siguranței din Salo
nic, Delcas, directorul poliției

din Salonic. Katnatzis, colone
lul Diamandopoulos și alti doi 
ofițeri ai jandarmeriei. Procu
rorul a propus, de asemenea, 
arestarea imediată a acuza
ților.

PARIS — La sediul 
U.N.E.S.C.O. din Paris și-a în
ceput lucrările prima sesiune a 
Comitetului internațional consul
tativ pentru problemele tinere
tului. Comitetul, creat la ultima 
conferință generală ca or
gan consultativ pe lingă di
rectorul general al U.N.E.S.C.O. 
în problemele privind acti
vitățile de tineret, este com
pus din experți din 24 de țări 
membre, printre care și țara noa
stră. R. P. Română este repre
zentată de Jean Live seu, ad
junct al ministrului învățămîntu- 
lui. Ca președinte a fost ales 
Mussa Keyta (Mali). Comitetul 
își propune, în actuala sesiune, 
să analizeze punerea în aplicare 
a programului actual al 
U.N.E.S.C.O. în domeniul edu
cației tineretului și să dezbată și 
probleme de perspectivă ale a- 
cestui program. La ședința de 
deschidere a participat directorul 
general al U.N.E.S.C.O., Maheu, 
care a expus politica generală a 
U.N.E.S.C.O. în problema edu
cării tineretului în cadrul pro
gramului acestei organizații.

Descoperirea unor tablouri
originale ale lui Goya

Jn Cehoslovacia 
a fost descope
rit ciclul de 

aqua-forte „capricii" 
de Goya. Ele au fost 
păstrate în palatul 
prințului Lichovski, 
din Hradec, de lingă 
Opaca. Fostul stăpîn 
al palatului a emigrat 
la sfirșitul războiului 
în Brazilia împreună 
cu familia.

Încă în 1946, la un 
recensămînt al bunu
rilor, s-a presupus că 
ciclul este original, 
presupunere confir-

mată mai tîrziu de 
specialiști.

Pe toate tablourile 
se afla inscripții făcu
te de pictor. De e- 
xemplu, pe tabloul ar
tistului dormind 
capul pe masă 
află scris r „Cînd 
țiunea doarme, 
nasc monștri",
același tablou se mai 
află o inscripție: 
„Fantezia, lipsită de 
rațiune, naște monștri 
de neînchipuit, însă 
împreună cu ea devi
ne materie per.tru

cu 
se 

ra
se 
Pe

artă, sursa miracolului 
ei".

Specialiștii presu
pun că aceste tablouri 
aparținînd lui Goya 
au fost cumpărate de 
unul din strămoșii 
prințului Lichovski, 
care în 1841 a vizi
tat, împreună cu 
Franz Liszt, Italia și 
Spania.

La curtea de ia 
Hradec a fost găz
duit, de asemenea, și 
Beethoven, care a 
scris acolo unul din 
cvartetele sale.
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PE SCURT
HANOI. — La 18 mai reac

toare de luptă și de recu
noaștere americane au efectuat 
zboruri în scopuri de spionaj 
și au bombardat și mitraliat 
teritorii populate 
ciile Thanh Hoa, 
insula Hon Mat.

Misiunea de 
înaltului comandament al Ar
matei populare vietnameze a 
adresat la 19 mai comisiei in
ternaționale de supraveghere 
și control din Vietnam un 
protest energic împotriva 
cestor noi acțiuni agresive.

PRAGA. Agenția C.T.K. 
nunță că în Cehoslovacia 
sosit un mare grup de comer- 
cianți și industriași ameri
cani, membri ai Organizației 
„International House" din 
New Orleans.

Membrii grupului vor purta 
convorbiri cu reprezentanți ai 
Camerei de comerț ceho
slovace, Ministerului Comer
țului Exterior și unor organi
zații de comerț exterior în le
gătură cu posibilitățile de lăr
gire a legăturilor economice 
cu S.U.A.

din provin- 
Nghe An și

legătură a

a-

a- 
a

HANOI. — Cu prilejul celei 
de-a 75-a aniversări a președin-
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telui Ho Și Min, la Hanoi a 
avut loc o adunare festivă orga
nizată de Comitetul Central al 
Frontului Patriei din Vietnam. Au 
luat parte membri ai Prezidiului, 
ai Secretariatului și ai Comite
tului Central al Frontului, repre
zentanți ai partidelor politice, ai 
organizațiilor de masă, personali
tăți marcante ale vieții publice 
din R. D. Vietman. In numele 
Prezidiului C.C. al Frontului Pa
triei a luat cuvîntul Ton Duc 
Thang, președintele Prezidiului 
C.C. al Frontului, care a exprimat 
felicitări președintelui Ho Și Min, 
cu prilejul aniversării sale.

PARIS. —■ Marți seara, ambasa
dorul R.P. Române la Paris, dr. 
Victor Dimitriu, a oferit în saloa
nele ambasadei o recepție în cin
stea delegației de scriitori români, 
condusă de acad. Victor Eftimiu, 
președintele Centrului român al 
Pen-Clubului.

La recepție au participat Yves 
Gandon, președintele Pen-Clubului 
francez, Jean de Beer, secretar 
general al Pen-Clubului, Pierre 
Lyautey, președintele Societății 
Oamenilor de Litere, precum și 
alți oameni de cultură și litere 
din Paris.

BUDAPESTA. — Mihail Roșianu, 
ambasadorul R.P. Române la Buda
pesta, a organizat o întîlnire pri
etenească cu scriitorii unguri — 
traducători din literatura română.

A fost prezentat filmul „Româ
nia, orizont—'64". Intîlnirea a 
decurs într-o atmosferă de caldă 
prietenie.

SOFIA, — La 19 mai a sosit la 
Sofia ansamblul Teatrului de O- 
peră și Balet din București. Artiș
tii români vor prezenta operele 
,,Oedip“ de George Enescu, „Pelle-. 
as și Melisande" de A. Debussy, 
și baletul „Giselle" de Adam.

OTTAWA. — Șahul Iranului, 
Mohammed Reza Pahlevi, a sosit 
miercuri la Ottawa, într-o vizită 
oiicială de opt zile în Canada. A- 
ceasta este prima vizită a suvera
nului iranian in această tară.

VADUZ, LICHTENSTEIN. — 
Parlamentul principatului Lich
tenstein a aprobat un proiect de 
lege privitor la sporirea forțelor 
armate cu 22 la sută. Aceasta 
înseamnă că vor fi recrutați alți... 
patru oameni. Lichtenstein dis
pune de un „corp de securitate" 
de 18 oameni.

DAMASC. — între trupele sirie- 
ene și izraeliene din zona de 
frontieră Dakka au avut loc marți 
schimburi repetate de focuri. Un 
purtător de cuvînt al forțelor mi
litare siriene a declarat că forțele 
armate izraeliene au deschis fo
cul împotriva unor țărani sirieni, 
după care grănicerii sirieni au ri
postat. Siria a făcut o plîngere că
tre Comisia de supraveghere a 
O.N.U.
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