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ECONOMII DE COCS

Micrometru prevăzut
cu izotopi radioactivi

Aspect exterior de la Uzina 
de acid suliuric șl superiosiați 

Năvodari
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CERCETĂRI

Electricianul G.'jcore Fdlm 
și operatorul cbînnst Ște
fan Tecuci de .a rcbaca 
de oxigen și azot a Combt- 
natului de fngrișdrmr-te as 
azot-Craiwa. urndresc ca 
atenție aparatele de nxisu- 

ră și control

ȘTIINȚIFICE

IN SPRIJINUL

PRODUCȚIEI

Statla electrici de 220 KV- 
Slatina a tost pusă de cu- 
rtnd sub tensiune și pregă
tită 
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sd alimenteze cu ener- 
Combinatul de alumi
niu din localitate
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La Centrul de cercetări 
chimie fizică al Academiei R. P. 
Române, un colectiv condus de 
acad. Ilie Murgulescu studiază, 
printre altele, proprietățile elec- 
troliților topiți. Noile cercetări 
permit elucidarea unor probleme 
ale structurii lichidelor și prezin
tă largi perspective de aplicabi
litate, deoarece electroliții topiți 
au numeroase utilizări în meta
lurgia metalelor ușoare și rare, 
în studiul zgurilor metalurgice, 
în tehnologia silicaților și a ; 
zurilor, în tehnica nucleară, ca 
lubrefianți de temperaturi înalte 
etc.

Importante cercetări științifice 
se fac, de asemenea, Ia Institutul 
de chimie din Cluj al Academiei 
R. P. Române, care a obținut In 
ultima vreme realizări ce vin în 
sprijinul procesului de producție 
din întreprinderile chimice. De 
exemplu, aici a fost găsită o nouă 

Metodă de formare a unor sub
stanțe folosite în industria de 
coloranți și sensibilizatori fotogra
fici. Totodată, împreună cu In
stitutul de cercetări chimico-far- 
maceutice din Capitală, s-au pus 
la punct noi procedee de reali
zare a produșilor intermediari u- 
tilizați în sinteza unor hormoni, 
ce și-au găsit aplicații, în pre
zent, la Fabrica de medicamente 
..Terapia" din Cluj.

de

frf ■

(Agerpres)

IMtMn ondul de cărți 
BF tehnice al b:- 
Eav ■ Combina- 
flllllj, tului chimic Fâ- 
< " gâraș este bogat.
IIIIIIII biblioteca are cir

ca 18 000 volume, 
iar numărul mare de cititori 
300—400 în fiecare lună su
gerează prețuirea de care se 
bucură acest gen de literatură 
în combinat.

Cum era firesc, firul discu
țiilor a fost îndreptat către 
acele aspecte — vom sintetiza 
mai jos citeva păreri — care 
reprezintă unele propuneri de 
îmbunătățire a conținutului 
cărții tehnice și revistelor de 
specialitate adresate m gineri
lor și tehnicienilor.

— Pentru noi — rțune to
varășul Ardeieanu — există o 
revistă de chimie. O citesc cu 
interes. Dar vă pot spune că 
sînt minat doar de o curiozi
tate științifică. în munca noa
stră de zi cu zi această revistă 
îmi folosește foarte puțin. Ar
ticolele ei se adresează din pă
cate unui cerc prea restrins 
de oameni — adică acelora 
care n-au o legătură prea 
strînsă cu producția. Ce ar 
putea publica revista pes-

Noutăți
învechite

afu de xm ameți care te inte
resează trece o bună bucată 
de tmp Trebuie să-l cauți în 
buletinul LDT.-uiui. al Editu
ra tehnice sau al Editurii Aca
demiei (oare u s-ar putea e- 
cita « riapur buletin de ir.- 
țarsare pe specialitate ?) Apoi 
probiema traducerilor. Este 
ștrut că LD.T.-ul răspunde cu 
mare Întârziere la cererile noa
stre. Pe puțin trec 4 luni pinâ 
primești articolul tradus. Se 
poate ajunge insă la o înțele
gere între LD.T. și marile în
treprinderi chimire in sensul 
fokssirii cu forme legale a ca
drelor inginerești care pot face 
traduceri.

— Avem nevoie și de cărți 
teoretice și de cărți prac
tice. Dar. consider — a stras 
mg. “ ’ 
că în ambele 
cordă 
tratării 
na mai sînt 
sau sînt arhicunoscute. De pil
dă. in ..Manualul inginerului 
chimist* volumele 1 și 2 sînt 
rezervate unor date generale

Șerban

spațiu 
unor

Angelescu —- 
cazuri se a- 

prea mare 
probleme care 

de actualitate.

V. CONSTANTINESCU
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Cartea de poezii
din buzunarul salopetei

I peranța pe care și-o 
pune reporterul în 
aceste rînduri este 
ca ele să atingă un 

, grad de temperatură 
în plus, refractînd 
fie și o parte din în

flăcărarea pe care se străduește 
să le-o transmită. Intîmplarea — 
una din acele întimplări care ar 
sensibiliza pe oricine dintre cei 
ce alcătuiesc breasla reporterilor 
— a făcut ca tinerii despre care 
scrie acum să-i fi devenit deo
sebit de apropiați încă înainte de 
a-i cunoaște. Proaspăt locatar al 
unui bloc din Balta Albă, dat 
recent în folosință, curozitatea 
profesională și poate nu numai 
ea, l-a îndemnat sd se intereseze 
de cei care au construit noua 
sa locuință și astfel s-a trezit po
sesorul unei prețioase informații 
constind în faptul că respectivul 
bloc, la prima vedere, întrutotul 
obișnuit, ascunde o poveste neo
bișnuită. El nu este ca, hai să le 
spunem, rudele sale din prejmă 
sau de aiurea doar creația unor 
oameni ale căror cărți de muncă 
atestă specializarea într-o profe
sie sau alta din vasta ramură a

construcțiilor. La înălțarea Iui 
au lucrat — și au lucrat ex
celent ; cd asigură nu repor
terul, d locatarul 1 — un
mare număr de tineri care 
aid au luat primul contact 
cu munca pe un șantier, au 
simțit pe frunte cea dinții pică
tură de car sau de mortar, au 
condus pentru intiia oară zborul 
sigur și îndrăzneț al unei ma- 
carale-cocostîrc, au ros, aplecați 
peste arabescul complicat al u- 
nui parchet, genunchii celei din
ții salopete. Dar, mai cu seamă, 
aici, acești tineri aflați încă pe 
băncile școlii, s-au întilnit pen
tru prima oară cu ctitorul lor, 
cu meseria lor de miine pentru 
care se pregătesc urmind cursu
rile Grupului școlar de construc
ții și montaj. Aflat în faza de 
șantier, blocul le-a prilejuit prac
tica, iar mai tîrziu reporterului- 
locatar notarea unor nume de ti
neri cărora niciodată nu ca în
ceta să le fie recunoscător. Ghe
orghe Alexandru. Viorel Galer, 
Petre Gonea, Mihai Păleac... pri
miți vă rog o caldă strîngere de 
mină și, în primul ceas cînd sîn- 
teți liberi, o invitație la un ceai tn

de Octav Pancu-lașj

balconul unde c-cfi sewaet dis
cret, dar r.u intr-ata incit M 
treacă neobservate sesns&ande 
voastre unui ochi — rertefi ari 
infatuarea — ca eupareoți ia 
materie... O să regăsiți tistacti 
fraza sub care v-ați pus se alia
turile, traza aceea simpli, peste 
care, adeseori, îmi trec paiinde, 
mingiind-o: «.Aici am lac-st 
noi—~

Astfel, înainte de a-i cunoaște, 
elevii amintitei școli profraoaăfr. 
imi deveniseră apropiați, știam 
despre ei ceea ce tn primat riad 
dinșii voiau să se afle: d tint 
harnici, că-i pasionează profesia 
de constructori și mentori, că 
prima lor intilrtire cu murxa a 
constituit un examen pe are 
l-au trecut cu fruntea sus.

Treburi de cu totul altă na
tură m-au dus la școala lor, si
tuată în același cartier, Balta 
Albă, o construcție despre care, 
pentru a nu provoca un truism, 
nu voi mai adăuga că este nouă, 
deoarece aici n-avea cum fi alt-

acum notele de drum — ca să le 
mm astfel — culese din călăto
ria prin frumusețe, cum merită cu 
rrisosință să fie numită inițiativa 
Grupului școlar profesional de 
construcții și montaj.

Prima zi._

DUMINICA. Festivitatea de 
deschidere a „Săptămînii cul
turale". Directorul școlii apre
ciază însemnătatea acestei acțiuni 
pregătită cu migală și interes 
pentru fiecare amănunt în parte, 
ctit de proprii viitorilor construc
tori. Evidențiază meritele organi
zației U.T.M. și nu puțini sînt a- 
ceia care îi ascultă laudele cu un 
sentiment de firească mindrie : 
—Am izbutit să realizăm un lucru 
bun. Pregătirile ne-au demon
strat mai limpede ca oricînd că 
munca în colectiv, pasiunea pusă 
pină și în cela mai mărunte sar
cini, sînt în 
toarne munții 
data asta nu 
munți ei ceva

să răs-stare
Ei bine, de 

s-au
poate

răsturnat 
chiar

(Continuare tn pag. a II-a)
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Ieri, au început

Lucrările conferinței pe țară
’ol Dsiiniiojnl vDCjj -ră "

a Uniunii arhitecților

Pregătiri în Deltă 
pentru noul sezon 

turistic
Spre locurile pitorești ale Del

tei, turiștii cor putea călători cu 
casele de pasageri ,^3 August", 
^TrotușuT, „Anghel Saligny" și 
altele, iar pe canalele mai mici, 
pină in bălțile îndepărtate sau pe 
grinduri, cu ajutorul bărcilor și 
lotcilor. La noul hotel, terminat 
zilele acestea, în tînărul orășel al 
stuficultorilor, Maliuc, la hotelul 
complet renovat din Salina ori 
la noua cabană amenajată în ini
ma Deltei, la Mila 35, vizitato- 

găsi condiții optime de

în sala mică a Palatului 
R. P. Române au început luni 
dimineața lucrările Conferinței 
pe țară a Uniunii arhitecților.

La deschiderea conferinței 
au participat tovarășii: Gheor- 
ghe Apostol, Manea Mănescu, 
șef de secție la C.C. al P.M.R., 
Dumitru Mosora, ministrul in
dustriei construcțiilor, Nicolae 
Bădescu, președintele Comite
tului de stat pentru construc
ții, arhitectură și sistematiza
re, reprezentanți ai unor mi
nistere economice, institute, 
organizații științifice, tehnice 
și uniuni de creație, academi
cieni, alți oameni de știință și 
cultură.

La conferință iau parte de
legații filialelor Uniunii arhi
tecților din toate regiunile ță-

9 ■
-

Portarul formației „Sparta' Rotterdam, salvează In extremis

rii, arhitecți, ingineri, tehni
cieni, lucrători din construcții.

Ședința de dimineață a fost 
prezidată de prof. arh. Asca- 
nio Damian, rectorul Institu
tului de arhitectură „Ion Min- 
cu“ din Capitală.

După alegerea prezidiului și 
adoptarea ordinei de zi, prof, 
arh. Pompiliu Macovei, preșe
dintele Uniunii arhitecților, a 
prezentat darea de seamă a 
Comitetului de conducere a U- 
niunii.

Prof. arh. Richard Bordena- 
che a prezentat darea de sea
mă a Comisiei de cenzori.

în ședința de după-amiază 
au început discuțiile. Au luat 
cuvîntul arhitecții Stan Bort- 
nowski. Dan Cristescu, prof, 
arh. Gheorghe Pătrașcu, Solo
mon Zalman, Radu Popescu, 
Mircea Stancu, Ioan Enescu, 
Victor Șmighelschi. prof. arh. 
Grigore Ionescu, Eugen Ver- 
nescu, precum și pictorul Bră
duț Covaliu, secretar al Uniu
nii artiștilor plastici.

Lucrările conferinței conti
nuă.

(Agerpres)
.•-----

Noi sate
electrificate

PITEȘTI. — (de la cores
pondentul nostru) :

Firele purtătoare de energie 
electrică se întind în regiunea 
Argeș ,pe ulițele și în casele 
a 541 de sate. Numai în anul 
trecut, s-au electrificat 50 de 
sate și s-au executat lucrări 
de extindere și amplificare în 
încă 49 de sate. Valoarea to
tală a acestei acțiuni se ridi
că la 11 milioane lei. Rețeaua 
de înaltă tensiune a fost ex
tinsă cu 73,5 km iar cea de 
joasă tensiune cu 184,6 km și 
s-au instalat 64 posturi de 
transformatori. în anul acesta, 
electrificarea va pătrunde în 
încă 70 de sate, pentru care 
s-au întocmit deja proiectele, 
în 8 sate, lucrările de electri
ficare s-au și terminat. Prin
tre acestea sînt: Păușeștî, 
Stoenești, raionul Horezu, 
Curtișoara, Taslui, Pleșoiu din 
raionul Slatina și altele.

CITIȚI în pag.
RUBRICA;
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COMUNICATUL
Comisiei electorale centrale 

asupra alegerii unor deputați 
în Marea Adunare Națională
In ziua de 23 mai a.c. s-au 

ținut alegeri parțiale pentru 
locurile de deputați în Marea 
Adunare Națională, devenite 
vacante în circumscripțiile 
electorale nr. 1 — Grivița 
Roșie, din orașul București, și 
nr. 22 — Răcari, din regiunea 
București.

Comisia electorală centrală, 
verificînd lucrările comisiilor 
electorale de circumscripție 
și ale secțiilor de votare, a 
constatat că alegerile s-au 
desfășurat în conformitate cu 
dispozițiile Legii pentru ale
gerea deputaților în Marea 
Adunare Națională, candidații

INFOR
Luni s-a înapoiat în Capi

tală delegația guvernamentală 
a R. P. Române, condusă de 
Mihail Petri, ministrul comer
țului exterior, care a partici
pat la deschiderea Tîrgului 
internațional de la Budapesta.

★
La invitația Grupului român 

al Uniunii interparlamentare, 
luni după-amiază au sosit în 
Capitală Siegfried Zoglmann, 
Martin Berthold și Friedrich 
Zimmermann, membri ai Bun- 

Lotul A - „Sparta"
Rotterdam: 2-0 (2-0)

■
 omparată cu jocul 

partenerilor din 12 
mai ai selecționatei 
noastre (Borussia

Neunkirchen), repli
ca servită duminică 

I de ,,Sparta"-Rotter
dam a fost mult mai modesta. Deși 
statura atletică și tehnica jucăto
rilor echipei oaspete promiteau un 
examen dificil pentru echipa noa
stră (examen care s-o pună în 
situația de a acționa în condili 
cit mai apropiate de cele ale jo
cului. pe~ care-L va susține dumi

nică cu Cehoslovacia), acest lu
cru nu s-a petrecut. Am fi ne
drepți dacă le-am reproșa jucăto
rilor „Spartei" jocul lor modest. 
Obiectiv vorbind, ei au făcut tot 
ce-au putut ca echipa lor să con
stituie un partener de întrecere 
cit mai valoros. N-au reușit, to
tuși, să refacă handicapul unei că
lătorii cu avionul, pe furtună, de 
la Frankfurt pe Main — la Viena 
(care i-a făcut să piardă legătura 
normală pentru București) și apoi 
faptul că au ajuns în București 
abia cu cîteva ore înainte de meci- 
Totuși, chiar la acest nivel, fără 
mari pretenții, jocul a fost util 
pentru noi, oîerindu-ne posibilita
tea unor concluzii de care e bine 
să se țină seama în pregătirile se- 
lecționabililor noștri, în timpul 
scurt ce le-a mai rămas.

Mai întîi, cele bune... Duminică, 
băieții noștri au dovedit multă 
poftă de joc, mișeîndu-se rapid pe 
teren, luptînd permanent să fie 
primii la minge, neabandonînd 
lupta pentru balon (mă refer la 
înaintași) atunci cînd fundașii ad- 
verși îi deposedau de minge. Deci, 
spiritul bătăios în jocul echipei 
noastre începe să se contureze la 
toți jucătorii — și asta nu-i pu
țin lucru, dacă ne gîndim la jo
cul molîu, bătrînesc, practicat în 
prima repriză a întîlnirii din me
ciul trecut, cu Borussia. In al doi
lea rînd, jucătorii noștri n-au mai 
acționat crispat, timorați-, au 
jucat degajat, siguri pe ei (le-am 
dori să facă la fel și duminica

propuși întrunind aproape u- 
nanimitatea voturilor expri
mate de alegători.

Comisia electorală centrală 
a hotărît înregistrarea și con
firmarea rezultatului alegerii 
ca deputat a tovarășului Cris- 
tea Ionică în circumscripția 
electorală nr. 1 — Grivița 
Roșie, din orașul București, și 
a tovarășului Jean Livescu în 
circumscripția electorală nr. 
22 — Răcari, din regiunea 
București, urmînd a preda Co
misiei de validare a Marii 
Adunări Naționale lucrările 
referitoare la alegeri.

MÂȚII
destagului din R. F. Germană 
care vor face o vizită în țara 
noastră.

*
în ultimele zile, delegația 

culturală a R. P. Chineze, con
dusă de Li Cian, prim-vice
președinte al Comitetului pen
tru relațiile culturale cu 
străinătatea, a vizitat unele 
obiective industriale, agricole 
și cultural-științifice din regi
unile Ploiești, Brașov, Bacău, 
Galați și Dobrogea.

viitoare, cînd adversarul lor, re
cunoscut pentru valoarea sa, le 
va pune destule probleme!).

Ce nu merge încă ?... Iarăși ~ 
atacul 1 Ineficacitatea atacului no
stru (cu deosebire etalată in re
priza secundă a meciului de du
minică) a fost exasperantă. Fără 
pretenția de a Ie dezvălui jucăto
rilor noștri toate cauzele. cite\ c 
din ele sini evidente

Principala — inghesu^rea toca 
lui, de către înaintași, pe ceatru 
terenului De aici, steri ilatea a 
Hunilor de ntoc. ' - încet&rtec ' >
cu numeroase pt^e date tutera'1 * 
înapoi, eșecul încercărilor tui Sa 
su de a pătrunde „în forță" prir.- 
tr-o apărare masivă, care avea Ic»’ 

esfe ex

FOTBAL
timpul să se replieze si să se or 
ganizeze. Degeaba toi implorau 
Pircălab și Sorin Avram să li se 
dea pase pe extremă ■. coechipierii 
lor „nu i-au auzit" decit arareori 
(și, lucru dovedit, cele mai pericu 
Joase acțiuni ale atacantilor no
ștri — puține cile au fost — ol. 
pornit tocmai de la extreme .’) 
Văzînd că sint lăsati de-ai lor ar 
facă doar ,,figurație' pe extreme 
Pircălab și Sorin Avram s-au în
ghesuit și ei pe centru, sporind 
confuzia și neputința atacantilo- 
centrali. In repriza a doua, de 
pildă, l-am văzul de cîteva ort 
pe Pircălab „căutindu-si' o min
ge tocmai pe partea... cealaltă o 
terenului. Iar Sorin Avram. ne
obișnuit incă să ioace pe aripa 
stingă, involuntar, mereu se „re
plia' intre atacantii centrali. 16 
sîndu-și postul liber (cu el. trebui- 
insistat să-și tină locul, să nu se 
lase „tentat' s-o facă pe centrul 
atacant, pentru că a dovedit ei 
poate iuca pe extrema stingă in

Cu ioleie pe Iac

comparabil mai bate decit CreF- 
nizeanu!). Acum avem. în r/Jrjrf. 
de bine, de rău. douâ extreme. 
Si Pîrcfklab, și Scrin sin! ,'ucdton 
incisivi, au viteză derutantă — si 
aceste calități ale lor trebuie va
lorificate de întreaqe noastră e- 
chipă. Viteza sr forța lor de p& 
t tundere trebuie puse in vdauze 
de fiecare coechipier ai lor v 
atunci ca săgarerfe. w w saar 
ii aetewe c de pese
reie si "sjcpoi pea^cru ea ar «offfr 
sd reușească, ca ctă*. ca «w. W 
«e ooropre de coreul fb
trebuie .edutair" și de coechipie
rii din Inua de ahc. și de nârx>- 
casi, și de fundași. Spun
dar nu ..qăsili* oricum tdeoeaba o 

să r se dea. de pildă, lui Pircălab 
o pasă ..in'urme', obliglndu-l să 
treacă el, prin dribling, de 3—I 
adversari). Ei trebuie ..nuzi ia 
cursă' ! Asta trebuie să tie. după 
părerea noastră, atu-ul or incitai 
cu care să opereze înaintarea noa
stră pentru a străpunge ntaxiva 
apărare a echipei Cehos'ovaciei. 
Utilizarea la maximum a extreme
lor noastre poate scoate din dis
pozitiv pe apărătorii adversi. poa
le imprima cursivitate atacuiui 
nostru si — sperăm 1 — va putea 
imprima tocului acel ritm sufocant 
căruia, de aii tea ori. nu i-au putut 
rezista echipe incomparabil mai 
bune ca a noastră

In altă ordine de idei, vechea 
noastră meteahnă — trasul -a 
poartă Nici Sasu. nici Hateianu. 
nici Sorin Avram, nici Georges u 
nici Ghergheri n-an tras ta ooarti. 
Multe atacuri s-ao irosit din pri
cină ci ai noștri, fie că șr-cu că
utat mereu o pozspe .udeafi* ce 
SUL fie că ca prefere: să paseze

e Z

■e •> 
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„Cursa Păcii*4
Cea de-a 13-a edrpre a 

..Cursei Păcii’ s-a lneheml 
ieri la Varșovia az vietom 
sportivului sovietic Gheaaci 
Lebedev șl a reprrrraurt  , « 
UJLS-S.. pe echipe.

CLASAMENTUL GENERAL 
INDIVIDUAL: 1. Lebedev
(UJLS.S.1, 2. Doletăl (BA C.) 
Ia ZOr ; 3. Kudra (RERJ la 
231' : 4. Saldhapn IUJLSS) 
la 234' r 5. C. Duwtrescu 
(REEL) la 211' etc.

CLASAMENTUL PE ECHIPE: 
1. UJLS S.; 2 RE Po.cad.
3 B_D. Getmcnă ; 4. RS Ceho
slovaci i S. Franța : 6. BB. Bo- 
r-ână 7. Belgia : B BF. Un
gari ; 9. Danemcrca , N. B SE. 
Iugoslavia etc.

*•-

J—>!

e-sz

cadrul unui program sportiv, la care 
e sportivi ai Institutului pedagogic 
din București

vi-wl impresie că «iei deiicitari. pe 
medew. -1 coacilra iizică. De 
aceea, poate n-ar n rău ca ei să 
:ns*sse ia aatresKzaente. mai ales, 
pentrj a dispune, duminică, de o 
bornă comb :e iizică- Greavu. dacă 
se restabilește pină duminică, nu 
trebuie sâ lipsească din linia fun
dașilor I Deocamdată, atit...

STELIAN SAVIN
P S (ta un P S din ..Tribuna'-

Ne surprinde reproșul pe care ni-1 
face cronicarul sportiv al „Tribu- 
r.ei" atribu:ndu-ne intenții ce nu 
-e aparțin Cităm : ..Cronicarul

SCJNTE1I TINERETULUI» reco
mandă iebril întoarcerea la canto
namente. Nimic mai regretabil. Nu 
re aiunq cile experiențe proaste 
cm tăcut pină acum l Nu scoateli 
oamenii din obișnuința vieții lor! 
Dacă nu-i puleji convinge că e 
in interesul tuturor să ducă o via
tă sportivă, nimic nu-i mai poate 
schimba...'.

Adevăruri de necontestat, pen
tru care subscriem. Ce nu putem 
pricepe este faptul că ne atribuie 
nouă intenția de a incita la ase
menea „experiențe proaste". Pen
tru că, în cronica apărută după 
meciul reprezentativei noastre cu 
Borussia Neunkirchen (vezi nr. 
4973 al „Scînteii tineretului"), noi

Primirea 
de către tovarășul 

Ion Gheorghe Maurer 
a mareșalului 
A. A. Greciko

In ziua de 24 mai 1965 tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Române, a 
primit pe mareșalul Uniunii 
Sovietice A. A. Greciko, co
mandantul Suprem al Forțe
lor Armate Unite ale Trata
tului de la Varșovia, cu care a 
avut o convorbire priete
nească.

A fost de față tovarășul 
Leontin Sălăjan. ministrul 
Forțelor Armate ale R. P. Ro
mâne.

Primiri la 
Consiliul de Miniștri

Luni, vicepreședintele Con- j 
I siliului de Miniștri al Republi- ! 

cii Populare Române. Emil 
; Bodnaraș. a primit in audiență ■ 
j protocolară pe ambasadorul 
I extraordinar și plenipotențiar 
; al Republicii Populare Mon- 
‘ gole. Togoociin Ghenden.

în aceeași zt vicepreședinte- 
: Ie Consiliului de Miniștri al 
I Republicii Populare Române. I
• Emil Bodnaraș. a primit în 

audiență protocolară pe amba- ■
! sadorul extraordinar și pleci- : 
I potențiar al Finlandei. Martti I
* Sakxnies

Box
Taeru naatzi reMeaestanU 

N Gija Icocasi st C. Stanev 
tpanăt au obcxut victorii ii 
i e.i1 jar ăe debut dm
cadrai calei ce a 16-a ediții a

care se darttșoiM pe ringul 
arenes -Seriestender" din Ber
lin (B DGl Gitu l-a dominat 
coexs pe ola-dezul Paske. oo- 
T:u?nd in unanimitate victoria 
la umete. Foarte atractivă a 
luat ictpm.'ea dintre C. Stanev 
u PBtermeul pugilist italian Loi. 
5» proa repnză. Stanev a 
tat contrat • dar apoi și-a re
venit puternic și atacind in 
seni a obținut avantajul nece
sar victorie..

afirmam cu totul altceva ; citez : 
„Orieit ar tipa partizanii neîntre- 
ruperii Campionatului categoriei 
A. meciul de ieri a dovedit că 
naționala noastră TREBUIE RO
DATĂ pentru ca, în întîlnirile 
grele ce o așteaptă, să constituie 
O ECHIPA și nu o adunătură de 
oameni care nu și-au sudat jocul 
între ei'. Același lucru îl reafir
măm și azi, după al doilea ioc de 
verificare : și de astă dată s-a vă
zut clar că selecționata noastră 
încă nu acționează ca o echipă 
omogenă. Și nu vedem altă moda
litate de a remedia acest neajuns, 
decît punîndu-i pe oameni să joa
ce, să se antreneze împreună. Da
că cronicarul sportiv al „Tribunei" 
(care, se vede că ne-a făcut acest 
reproș fiind greșit informat des
pre ceea ce a scris ziarul nostru) 
cunoaște și altfel de soluții pen
tru rodarea și omogenizarea unei 
echipe, noi — și nu numai noi 1 
— vom fi primii care să-i mulțu
mim pentru că ni le-a furnizat. 
Pînă atunci, însă, am propune ca 
săptămîna aceasta echipa noastră 
să lucreze intens (nu să stea în 
„pensionul" cantonamentului, dez- 
legînd la nesfîrșit fel de fel de 
„șarade teoretice") și perioada a- 
ceasta s-o încheie joi, de pildă, 
cu un nou meci de verificare în 
care i-ar putea fi un bun parte
ner — „Petrolul".

Vizita unor șefi de misiuni diplomatice 
pe valea Argeșului

Duminică, 23 mai, șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați în 
Republica Populară Română au 
vizitat, la invitația Ministerului 
Afacerilor Externe, Șantierul Hi
drocentralei Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej de pe Argeș.

Au participat : Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace; 
I. K. Jegalin, ambasadorul 
U.R.S.S.; Emmanuel Kodjoe 
Dadzie, ambasadorul Ghanei; 
Semsettin Arif Mardin, ambasa
dorul Turciei; Wieslaw Sobieraj- 
ski, ambasadorul R. P. Polone, 
cu soția; Martti Johannes Salo- 
mies, ambasadorul Finlandei; 
Togoociin Ghenden, ambasadorul 
R. P. Mongole, cu soția ; Gheor- 
ghi Bogdanov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria, cu soția: Mohamed 
Fahmy Hamad, ambasadorul Re
publicii Arabe Unite, cu soția ; 
Honore Cambier. ambasadorul 
Belgiei; Jean Louis Pons, amba
sadorul Franței; Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei, cu soția; 
Jozsef Vince, ambasadorul R. P. 
Ungare, cu soția; g-ral Sambas

Specializare diferențiată
(Urmare din pag. I) 

real folos îl reprezintă faptul 
că participăm alături de mon
tări la asamblarea utilajelor și 
instalațiilor.

Aș începe explicarea, vor
bind tntii despre ingineri. Aici 
au fost organizate cursuri de 
specializare pentru procesele 
tehnologice existente. Totodată 
inginerii au studiat documen
tația, au urmărit lucrările din 
timpul montajului și conduc 
rodajul mecanic și probele 
tehnologice. Dintre cursurile 
de specializare aș exemplifica, 
ca avind un caracter deosebit, 
pe cele de izotopi radioactivi și 
tehnologia modernă de fabri
care a maselor plastice. Pen
tru a putea urmări evoluția u- 
nor tehnologii similare șt, în 
general, a noutăților din acest 
domeniu, pe scară mondială, 
inginerii își perfecționează în 
cadrul unor cursuri, cunoștin
țele de limbi străine.

Maiștrii și ajutorii lor sint 
pregătiți, de asemenea, prin 
cursuri organizate pe fiecare 
instalație. Alături de ingineri 
și ei au urmărit executarea 
montajului și au participat la 
probele de montaj și tehno
logie.

Pentru personalul de bază, 
operatori, mecanici, electri
cieni, A.M.C.-iști au fost or
ganizate mai multe forme.

Majoritatea muncitorilor ti
neri, absolvenți ai școlilor pro 
fesionale și tehnice, s-au califi
cat în întreprinderi cu carac
ter similar, se specializează 
studiind procesele tehnologice 
și instrucțiunile de funcțio
nare și întreținere a utilajelor 
la care au fost repartizați (o- 
peratori pentru piroliză, labo- 
ranți in industria petrochimi
că, mecanici pentru întreținere, 
mecanici pentru pompe etc.). 
Explicațiile teoretice și prac
tice sint date de ingineri și 
maiștri de la instalațiile res
pective. Aceasta permite o mai

Noutăți
(Urmare din pag. I) 

de chimie, binecunoscute încă 
din anii de școală. în schimb 
volumele 3 și 4 ale aceleiași lu
crări, unde sînt tratate pro
cese și aparate, s-au epuizat.

In legătură cu această ul
timă problemă vorbitorii au 
dat următoarea soluție. Editu
rile să păstreze un timp mai 
mare materia după care au 
fost tipărite volumele și astfel 
să reia tiraje din cărțile epui
zate. O altă sugestie referi
toare la problemele în discu
ție a dat-o inginerul Gelu 
Prisăcaru.

— Am înțeles de la colegii 
mei că îi interesează lucrări 
care să trateze probleme de 
exploatare a utilajelor chimi- 

Atmadinata, ambasadorul Ind» 
neziei; Ewald Moldt, ambasado» 
rul R. D. Germane, cu soția; 
Leslie Charles Glass, ambasado
rul Marii Britanii, cu soția; 
Joost B. Haverkorn van Rijse- 
wijk, ministrul Olandei, cu soția; 
Zvi Ayalon, ministrul Izraelului, 
cu soția; Itaru Maruo, însărcinat 
cu afaceri a.i. al Japoniei; Viggo 
Christensen, însărcinat cu afaceri 
a.i. al Danemarcei ; Franz Irbin- 
ger, însărcinat cu afaceri a.i. al 
Austriei, Riăm Gion Riăn, prim- 
secretar al Ambasadei R.P.D. 
Coreene.

După ce inginerul șef al șan
tierului a făcut o scurtă prezen
tare a profilului hidrocentralei, 
oaspeții au vizitat barajul și con
strucția subterană a uzinei hidro
electrice.

în drum spre hidrocentrală, 
s-au mai vizitat monumente isto
rice de la Curtea de Argeș, pre- 
oum și Muzeul Golești.

(Agerpres)

justă aprofundare a cunoștin
țelor din specialitatea respec
tivă de către tinerii muncitori. 
In același timp, lectorii, tot
odată conducători ai instala
țiilor respective, află care sînt 
posibilitățile cursanților și pot 
să-i repartizeze cit mai just la 
intrarea în funcțiune a fabri
cii. Ar mai fi de adăugat aici 
și faptul că pentru unele me
serii, care cer o pregătire pro
fesională mai sumară, au fost 
angajați oameni necalificați și 
încadrați la un curs de califi
care organizat, de asemenea, 
cu lectori recrutați din com
binat.

Tot aceste forme ne-au aju
tat să pregătim un număr su
ficient de cadre pentru insta
lațiile care intră acum în func
țiune. Nu avem însă asigurate 
toate cadrele pentru fabrica 
de anhidridă ftalică și cea de 
oxid de etilenă și glicoli. Pînă 
la sfîrșitul lunii iulie, trebuie 
să asigurăm și acest necesar, 
deoarece, cele două fabrici vor 
intra anul acesta în funcțiune.

O parte din operatorii care 
vor lucra aici au absolvit 
cursurile școlii noastre de ca
lificare și lucrează, în prezent, 
ca dubluri pe lingă operatorii 
de la fabrica de olefine, care 
este în funcțiune. Alți opera
tori ne vor veni din școlile 
profesionale și tehnice. Aceștia 
sînt în atenția noastră în sen
sul că urmărim modul în ca- 
re-și asimilează cunoștințele 
cu prilejul practicii pe care o 
fac la noi sau în întreprinderi 
cu profil similar.

în sfîrșit, vom recruta și un 
număr de muncitori deja spe
cializați din întreprinderi cu 
caracter similar. Există tot
odată, încă de pe acum, un plan 
de continuare a specializării 
care cuprinde o diversitate de 
forme la care va. participa 70 
la sută din personalul de ex
ploatare și conducere, indife
rent de funcția și gradul de 
cunoștințe.

învechite
ce. Pentru noi electricienii a 
apărut o asemenea carte; 
„Mașini electrice fabricate în 
R.P.R.“. Sînt descrise tipurile 
de mașini, funcționarea lor, 
cauzele defectelor, remedierile 
— într-un cuvînt totul. Celor 
care au venit curînd de pe 
băncile facultății le este bine 
venită o asemenea lucrare. Și*» 
socot că ceva asemănător, a- 
dică o lucrare în care să fie 
vorba de principalele tipuri de 
instalații chimice folosite în 
țara noastră, poate să apară și 
pentru chimiști.

...Sînt cîteva probleme, cîte
va sugestii care merită a fi 
studiate de cei în drept în do
rința unanimă de a îmbunătăți 
necontenit conținutul literatu
rii tehnice.

Cartea de poezii din buzunarul salopetei...
(Urmare din pag. I)

mai dificil de răsturnat: o men
talitate care mai dăinue prin 
unele școli și care limitează ma
nifestările culturale organizate 
de ele la acțiuni banale, reflec- 
tînd un efort minim și moticind 
lipsa de interes real pentru ini
țiative majore prin ,/ivem o si
tuație specială... la noi e mai 
greu... nu uitați că nu sintem 
școală medie, ci una profesio
nală... etc., etc...”. Trecind la or
ganizarea „Săptămînii culturale", 
primul lucru care l-a făcut comi
tetul U.T.M. a fost tocmai să- 
uite aceste motive, socotindu-le 
în mod justificat netemeinice. Șl 
rezultatele nu s-au lăsat aștep
tate. Directorul școlii e un om — 
cum el însuși o spune — ceva 
mai zgîrcit în privința laudelor. 
Duminică, în cuvîntul său de 
deschidere, a mărturisit că are 
toate argumentele să devină risi
pitor cu ele I...

Formațiile artistice ale șco
lii — corul, grupul de recita
tori, orchestra, ansamblul de gim
nastică au susținut apoi un pro
gram, îndelung aplaudat și care 
a antrenat pe scenă peste 400 de 
artiști amatori. „E o cifră /“ 
îmi spune Petre Gonea unul din
tre cei ce și-au lăsat pe balconul 
meu mărturia bucuriei unice de 
a-și fi descoperit în palmă pri
ma bătătură făcută muncind... 
„Da, e o cifră r îl aprob și însu- 
șindu-mi limbajul său îmi refuz 
și eu ori ce alăturare a unui ad
jectiv. Ea le include într-unul din

rindurile de frunte pe elevele 
Elena Bărăceanu din anul IH-in- 
stalații fi Florica Nicolae din e- 
nul 11-rnoniaj electric, recita
toare cu un deosebit simț al ver
sului formai din dragostea lor 
pentru poezie, pentru literatură, 
în general. Mai mult, Elena Bără
ceanu a apărut și în postura de 
solistă a corului. Pasiunea ei: 
muzica populară. Și aceeași ci
fră care, repet ^e o cifră!“ 
mai include și pe membrii bri
găzii de agitație, distinsă cu 
premiul I la faza pe Capitală a 
Concursului artiștilor amaton 
din școli fi candidată — „altfel 
nici nu putem concepe!“ — la
un loc bun în clasamentul fazei 
finale.

Cerem o apreciere despre acea
stă primă zi unei spectatoare, 
eleva Maria Dinu din anul II. 
Ne spune : „A fost o trecere în 
revistă a tuturor formațiilor ar
tistice și a echipelor de gimnas
tică ale școlii. După mine, ca
lificativul maxim l-aș acorda 
muncii de pregătire. S-a vă
zut bine că nimeni nu s-a 
prezentat pe scenă pentru 
că i s-a încredințat un rol 
și n-a putut să-l refuze, sau a 
gîndit că în sală nu vom fi decât 
noi, colegii, nu face să-și bată 
capul prea mult cu învățarea 
unei poezii sau a unui exercițiu 
ritmic. Pregătirea a tins spre un 
scop care a fost atins cu priso
sință: un spectacol de calitate, 
viu, antrenant. Mă ustură palme
le de cit am aplaudat...“

Start I
LUNI Zma « dedi

cată rportubn. A început cu 
defilarea a citorva sute de elevi 
sportivi, a continuat cu exerciții 
de gimnastică fi întreceri de atle
tism și s-a încheiat cu finalele la 
fotbal fi handbal ele campiona
tului organizat in școală. Este 
de prisos, cred, să spun cd me
ciul de fotbal a stimit printre 
elevi un interes care nu mai a- 
vea mult ca să umbrească faima 
întîlnirii ^Anglia-Restul lumii“ ți 
care, timp de 90 de minute a 
dezlănțuit pasiuni cum, probabil, 
o ca mai face curînd doar apro
piatul campionat mondial.. .4 
învins cu scorul de 3—1 echipa 
anului III-parchetari. S-a mulțu
mit cu titlul de... „vicecampi- 
oană" echipa anului III-instala- 
tori.

Și acum, ca și la încheierea 
primei zile, o părere din tribune. 
Ne împărtășește impresiile sale e- 
levul Vasile Popa din anul III: 
„Avem mari resurse pentru o ac
tivitate sportivă susținută. Am 
dovedit-o azi. In întreceri au fost 
antrenați cei mai mulți dintre 
elevi. Unii au descoperit acum 
abia magnetul sportului și au și 
făcut primul jurămînt: să nu se 
mai dezlipească de el...“.

Poezia din cărți 
și cea din jur

MARȚI. Ziua a treia a 
„Săptămînii culturale". Sala 

clubului dm Drumul Murgu
lui este adriplmă. In mijlocul 
decilor a venit acad. Victor Ef- 
timiu fi un grup de actori ai tea
trului Jm Creanga'. Invitată 
de onoare tn această zi: poezia! 
Scriitorul Victor Eftimiu le 
i-ovestețte despre poeții de ieri 
fi de azi pe care i-a cunoscut, 
actorii le recită din Eminescu, 
din Coșbuc, din Arghezi. Nu se 
sfiesc să urce pe scenă nici reci
tatorii amatori din școală. Ei au 
pregătit versuri de-ale tinerilor 
noștri țtoeți. Multora dintre ele
vii spectatori poezia le-a devenit 
o prietenă statornică. In serviete, 
alături de manuale, ei poartă a- 
desea cărți de poezie, iar la prac
tică, buzunarul larg al salopetei 
lasă să se vadă cite un colț al 
unui volum de versuri. Și-au a- 
dus și azi, în sala clubului, căr
țile preferate. Le deschid, citind 
in gînd, odată cu cocea recitato
rului, au aerul marilor îndrăgo
stiți de muzică ce vin la concerte 
cu partitura...

— „Cîteva cuvinte despre a- 
ceastă zi"... solicită reporterul. 
„Cu plăcere." vine prompt răs
punsul lui Ion Vasile, elev în 
anul III: „O zi care trebuie re
petată cit de curînd. Nu sintem 
numai iubitori de poezie; unii 
dintre noi scriu ei înșiși versuri. 
Azi am simțit cit de necesar ne-ar 
fi un cenaclu. Adresați prin ziar 
rugămintea noastră unui tinăr 
scriitor de a veni să conducă 
dezbaterile cenaclului nostru..."

MIERCURI. Tema zilei.

N

„Bucureștiul de ieri și de 
azi". 300 de elevi vizitează Mu
zeul de istorie a orașului Bucu
rești. In fața școlii se opresc 5 
autocare ale O.N.T. Cu ele, alfi 
200 de elevi pornesc intr-o călă
torie prin Capitală. Ajung, fi
rește, și în cartierul Balta Albă. 
Ghidul îi crede niște elevi ca 
mulți alții, le vorbește, cum o 
face de obicei în fața elevilor, 
dindu-le explicații despre volu
mul construcțiilor, despre moder
nele metode folosite în lucru, 
ș.a.m.d. Turiștii zîmbesc. Cu 
privire la acest cartier fiecare 
dintre ei ar putea fi un ghid. $i 
încă unul care și-a dobindit cu
noștințele din lectură sau din re
latările altora... Ei învață aici, 
muncesc aici, pe aleile de 
aici se plimbă in ceasurile 
libere. Prima rază de soa
re a acestei primăveri au sur- 
prins-o luminînd Balta Albă, pri
mul buchet de liliac, l-au cules 
din grădinile cartierului... Știu 
cum va arăta mîine, cînd totul 
va fi gata și cînd, așa cum te 
întorci mereu cu gîndul la prima 
dragoste, vor reveni și ei mereu 
ca să-și amintească de dragostea 
lor cea mare — munca — pe 
care au întîlnit-o aici...

Și acum, părerea unei călă
toare prin Bucureștiul de
ieri și de azi, eleva Flo
rina Burcel, din anul Ill: „Am
parcurs peste 300 de ani de isto
rie. Din ei, inima și i-a ales pe 
ultimii 20. Adevărata strălucire 
i-au dat-o Capitalei aceștia. 

Sint exact anii pe care îi împli
nesc și eu. Am crescut odată cu 
noul București și mi-am ales o 
profesie pe care el o iubește ne
spus : profesia de constructor..." 

în sală și pe scenă...
Ziua de joi au dedicat-o 

teatrului. Discuțiile conduse 
de profesorii școlii despre re
pertoriul teatrelor bucureștene și 
despre arta actorilor au fost con
tinuate cu pregătiri ale ținutei 
in vederea plecării în grup la un 
spectacol. Piepțenii și periile nu 
s-au odihnit ore în șir și mare 
minune că oglinzile, ținind sea
ma de numărul impresionant al 
privitorilor, nu s-au tocit... La 
ora 19,30, cortina Teatrului Mic 
se ridica în fața unei săli ocu
pate pînă la ultimul loc de elevii 
constructori. Au ales spectacolul 
acestui teatru — piesa ,^ndreia"
— pentru că dezbate probleme 
ale vîrstei lor și alegerea nu i-a 
dezamăgit. S-au întors la cămin 
comentând, prefăcind fiecare 
stradă pe care treceau într-o 
scenă vie și, ajunși în camerele 
lor, au stins luminile mult după 
ora obișnuită, simțind încă pe 
pleoape, fierbinte, lumina reflec
toarelor...

VINERI. Au intitulat-o „Zi 
a tehnicii construcțiilor", punc
tul forte al programului re
venind unui concurs „Cine știe 
meserie, cîștigă". In fața ju
riului, pe scenă, au dovedit cuno
ștințe temeinice elevii anilor I, 
II și III — zidari vopsitori, prin
tre care s-au distins Niculina 
Vlad, premiul l, constind într-un 
ceas de mină mergînd — zice-se
— cu maximă exactitate, inspi
rată de răspunsurile proaspetei 
sale stupine 1; Ileana Paraschiv, 

premiul II — o elegantă servie- 
tă-mapă și un pix — pixul, iarăși 
zice-se, e cu pastă verde ca ochii 
premiantei 1; Stama Alexe, 
premiul III — un stilou despre 
care n-am mai auzit zicîndu-se 
nimic, dar mai e tot timpul, mai 
ales că au început tezele de ulti
mul trimestru...

Convorbire la sfîrșitul zilei cu 
eleva Ioana Tărăscu din anul III: 
„Premiile au fost cîștigate pe 
merit. Poate că ați remarcat un 
amănunt: eleva Niculina Vlad, 
primind odată cu ceasul și un 
buchet de flori, pe acestea le-a 
dăruit unor tovarăși profesori. 
Fără nici un cuvînt doar prin a- 
cest gest ea le-a spus că le este 
recunoscătoare pentru învățătura 
lor... Atunci, noi toți am gindit 
așa: premiile n-au fost dobîndite 
numai de elevi. Și ne-am întors 
spre locurile unde stăteau profe
sorii noștri, aplaudîndu-i“.

Nu mai cerem nimănui păre
rea despre cea din urmă zi, dar 
mai cu seamă cea din seară... 
Cînd dansează, tinerilor nu le 
place să dea declarații I

Dansați ?...
SIMBĂTĂ, ultima zi a „Săp

tămînii culturale" este dedicată 
din nou literaturii. Printre invi
tați, un cercetător științific de 
la Institutul de literatură și 
folclor al Academiei R.P.R., ac
tori de la teatrul „Ion Crean
gă”... Seara: carnavalul ti
nerilor constructori, prilej pentru 
unii de a-și etala talentele de 
dansatori, iar pentru alții de a 
primi întîia lecție și de a-și atra
ge rîsetele sălii. Pentru toți 
deopotrivă însă prilej de veselie 
și de petrecere (cu suc de fruc

te 1). Cintă orchestra de muzică 
ușoară a școlii și se mai intîm- 
plă ca un membru al ei să-și 
părăsească instrumentul, invi- 
tindu-și la dans o colegă, dar 
nimeni nu face obiecții. Noroc 
că toboșarul nu știe să danseze 
și astfel ritmul melodiilor nu su1 
feră nici o întrerupere...

^ram gata-gata să scriu că, 
odată cu ultimul cîntec al 
orchestrei, s-a sfîrșit si

„Săptămîna culturală" organizată 
de Centrul școlar profesional de 
construcții și montaj, Și aș fi 
greșit. Un asemea eveniment in 
viața școlii continuă încă multă 
vreme după consumarea mani
festărilor sale. O atestă întreba
rea adresată de o elevă din anul 
I-electricieni unuia dintre mem
brii comitetului U.T.M. pe școa
lă, în clipa cînd acesta se încli
na în fața ei, mulțumindu-i că 
dansase cu el ultimul dans... la
tă cum sună această întrebare. 
„Cînd se mai organizează o ase
menea acțiune . Și iată și răs
punsul : „Curînd. S-a bucurai 
de mult succes. Dacă pînă la 
începutul vacanței nu vom izbu
ti, sigur o vom face la toamnă, 
în primele săptămâni de școală".

Nici pentru reporter această 
„Săptămîna culturală” nu s-a 
terminat. Recitind rindurile scri
se pînă acum, descoperă invitația 
la un ceai, transmisă unor elevi, 
li asigură că a și pus samovarul 
să fiarbă și a ales niște căni al
bastre, în nuanța blocului, gata 
să-și primească oaspeții cu care, 
desigur, va discuta și despre 
săpătmîna această născută din 
dragostea lor pentru frumos...



„ Zilele cu temperatura ridicată care 
au urmat timpului răcoros și umed au 
creat, în raionul Timișoara, condiții fa
vorabile pentru vegetația normală a 
culturilor — ne declară tov. inginer 
Comei Dragomir, vicepreședinte al 
Consiliului agricol raional. Pe aproape 
toate suprafețele însămînțate în acea
stă primăvară plantele au răsărit și se 
dezvoltă bine. Au răsărit însă, o dată 
cu plantele, și buruienile care dijmuieso 
din hrana culturilor ; pe unele porțiuni 
solul a prins crustă. Pericol, deci, de 
evaporare a apei și chiar de încetinire 
a dezvoltării plantelor. Imperativul 
zilei în unitățile agricole din raionul 
nostru, este executarea lucrărilor de în
treținere. Scurtarea perioadei de exe
cuție a fiecărei lucrări în parte, va 
crea pentru plante condiții mai bune 
de vegetație. Orice întirziere, de o zi sau 
cîteva ore, înseamnă pierderi de recoltă. 
Concentrarea forțelor, pe tarlalele care 
sînt bune de lucrat, utilizarea cu ran
dament sporit a mașinilor, folosirea în
tregii zile lumină sînt condiții hotărî- 
toare în executarea la timp a lucrărilor 
de întreținere. Acolo unde tractoarele 
nu pot încă intra, este bine ca solul 
să fie imediat lucrat cu mașini cu 
tracțiune animală sau manuală. Noi am 
procedat la fel ți anul trecut în unele 
unități și rezultatele au fost bune. Im
portant este ca aceste prime lucrări de 
întreținere să se facă la timp ți la un 
bun nivel agrotehnic.

Timpul răcoros ți umed, de care a- 
minteam la început, a mărit pericolul 
apariției atacului de dăunători la po
rumb, sfeclă de zahăr ți floarea-soarelui. 
Pentru prevenirea apariției atacului de 
dăunători este necesar ca fiecare solă 
să fie cu atenție cercetată de brigadie
rii de tâmp sau șefii de echipă.

Recomandări bune, izvorite dintr-o 
cunoaștere precisă o condițiilor specifice 
de climă și sol ale raionului. Cum sint 
ele aplicate la unități, acolo unde prac
tic se hotărăște soarta recoltei?

...Cooperativa agricolă din comuna 
Giulvăz. Pe o tarla de aproximativ 300

îărarji cooperatori <L.~. ccauna Rudna. recu^.oea Banat. au In cepul pro
fila a n-c aonuald la âeela de rahat
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• Aplicație Irte - geologică

in zona ora sil ui Bearesti
de hectare cîteva tractoare din brio- 
da 6 de la SALT. Peda Not. locrează 
porumbul cu sapa rotativă. Pe aproape 
150 de hectare crusta a și fost dâtrsâă. 
Pe parcelele în care terenul a fost mai 
bine îngrășat, plantele sînt viguroase. 
Au crescut mari ți buruienile, iar colții 
sapei rotative nu le-au distrus in între
gime. Este motivul pentru care chiar 
în această dimineață, cîteva tractoare au 
fost repartizate să execute prima pra- 
șilă mecanică.

— Pentru că crusta n-a fost prea 
groasă, ne spunea tovarășul Nicolae 
Mezin, președintele cooperativei agricole, 
și solul este de curînd lucrat cu sapa 
rotativă, am reglat părțile active ale 
cultivatorului la o distanță mai mică 
de plantă. Porumbul nu este atins, in 
schimb buruienile sint stârpite de pe 
o suprafață mai mare. Prațda marrn Vă 
se va putea face în acest fel în cood-țti 
mai bune și... cu cit mai repede cu 
atît mai bine.

In cooperativa agricolă din comuna 
Rudna lucrările de întreținere sint in
tr-un stadiu mai avansat ca la Giulvăz. 
Pe terenurile ocupate cn sfeclă, țărant 
cooperatori au ți început râr.tuL Scurta
rea perioadei de execuție a fiecărei lu
crări, alături de calitatea executării, este 
aici obiectivul nr. 1. Creind echipe spe
ciale de rărit, care au fost în prealabil 
instruite, lucrarea s-a desfășurat rapid. 
Folosind întreaga zi lumină unele echi
pe au făcut într-o zi trei norme fără 
a se pierde din vedere calitatea.

Și la executarea prășitului, în unele 
echipe viteza de lucru a fost depășită. 
La porumb a fost o situație specială. 
Din cauza ploilor, pe unele porț-nni s-a 
format crustă groasă. Porumbul nu ră
sărea. După mai multe încercări, crusta 
a fost fărimițată cu cultivatorul. Acum 
întreg lanul este uniform. Mecanizato
rii au și început executarea primei pră
șite mecanice.

Așa stau lucrurile în cele două uni
tăți agricole. Exemple bune puteau însă 
fi luate din oricare altă unitate, pentru 
că în aceste zile în întregul raion Timi
șoara mecanizatorii și țăranii cooperatori 
lucrează intens la întreținerea culturilor. 
Recomandările consiliului agricol raional 
sint aplicate diferențiat, de la unitate la 
imitate, în funcție de condițiile speci
fice de climă și sol. Lucrările de între
ținere sînt la început, dar faptul că 
pînă acum la cartofi prașila a doua a 
și fost executată pe aproape jumătate 
din suprafața cultivată, că la sfecla de 
zahăr s-au aplicat prima prașilă pe a- 
proape 4 000 de hectare, iar a doua pe 
circa 3 000, că la floarea-soarelui lucră
rile la zi s-au făcut pe 4 000 de hectare, 
confirmă că țăranii cooperatori din uni
tățile raionului Timișoara sînt hotă- 
rîți să le execute la timp și la un bun 
nivel agrotehnic.
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a Pregătiri la Institutul poli 
tehnic din Cluj

e Intirzieri bl cciai—lriri ■ 
locurilor de practică

a Întreprinderile clujene aș
teaptă să-l primească pe sta 
denți

e Delegații lacultățllor se 
lasă așteptați

• Răspunderea organizațiilor 
U.T.M.

rima filă din calendar:! 
practicii studenților va fi 
ruptă anul acesta la 1 iu
lie.

In ce stadiu se găsesc 
pregătirile? — iată temaI. BRINDESCU

La microscop, în laboratorul de studiu 
al metalelor al Institutului politehnic din 

Brașov

discuției organizate de zia
rul nostru în orașul Cluj. Au par
ticipat tovarășii : prof. ing. Basil Popa 
—■ prorector al Institutului politehnic 
din Cluj ; Ștefan Nirghesz — director 
general al întreprinderii „Cluj ana*: 
Iosif Bot — director al întreprinderii 
„Unirea" ; ing. Dorin Uioreanu — di
rector adjunct al întreprinderii „Teh- 
nofrig" ; Augustin Mateuț — secretar al 
Comitetului regional Cluj al U.TAL

• Prof. ing. Bazil Popa: „Studenții 
anilor II și IV din cele trei facultăți 
ale institutului nostru — mecanică, 
construcții, electromecanică — vor face 
practică în peste 20 de centre indu
striale.

Pentru a asigura o îndrumare compe
tentă, calificată (nu un control prin 
sondaje !) vom trimite ca îndrumători 
de practică cadre didactice de speciali
tate (un cadru didactic la 15-20 de stu- 
dențij. O atenție deosebită în ceea ce 
privește îndrumarea o reclamă prac
tica anului IV: studenții acestui an 
fac practică inginerească, de speciali
tate. S-au luat măsuri ca îndrumarea 
acestora în practică să fie asigurată de

Opinii la dezbaterea: „DIN NOU DESPRE CÎNTECUL PENTRU TINERET“
Urmăresc cu interes alături 

de ceilalți colegi ai mei dezba
terea găzduită în paginile 
„Scînteii tineretului" cu pri
vire la muzica pentru tineret.

Compozitorii Ion Dumitres
cu, Alfred Mendelsohn, Th. 
Bratu ți dirijorul Nicolae Cio- 
banu au expus in mod detaliat 
puncte de vedere interesante 
care vor da, desigur, de gîndit 
fiecăruia dintre creatorii noș
tri.

Studiez alături de colegii mei 
capodoperele artistice ale uma
nității, ne căznim să pătrun
dem tainele înlănțuirii acor
durilor muzicale. Încerc totoda
tă să înțeleg creațiile muzicale 
scrise în anii din urmă, indife
rent de gen. M-am apropiat 
adeseori și de piesele de mu
zică ușoară, de muzică adre
sată în general tineretului.

Multe dintre ele sint ta- 
tr-adeoăr de o cumplită ba
nalitate.

Lipsa de măiestrie, de grijă 
pentru autenticitate, pentru 
frumusețea artistică, pentru 
cizelarea fiecărei fraze melo
dice, caracterizează mi se pare 
activitatea multora dintre 
compozitorii de muzieă ușoara.

Pornind la zămiafirea crea
țiilor lor unii compozitori wsi-șs 
aleg eu suficient diseemămi-.t 
versurile.

Răsfoind culegerile de ver
suri ce stau la bare l«z-tarUe-r 
de muzică ușoerd rea cu «țu- 
rrnță ce multe carențe cu com
pozitorii ta tațelepereu poeziei. 
Imagati poetice fade, nereau- 
zate. adesea noire ras cu ten
dințe de preaczzzstz. țobiori- 
zări ta erprane, w» tfiliim 
desuet ce denaturează erate — 
iată ce corsctertzenză majori

tatea poeziilor ce stau la baza 
cîntecelor de muzică ușoară.

Și cînd te gîndești că în ori
care librărie găsești zeci de 
volume de versuri minunate 
care de abea îți așteaptă com
pozitorii să le toarne în por
tativele unor lucrări de mu
zică

E mai ușor, desigur, să te a- 
dresezi unui banal textier și 
să-l rogi să-ți încropească în 
grabă cîteva versuri la comun-

creație — este neglijată, de 
multe ori neinspirată, fără șle
fuire și rafinament componis
tic. Cîntecul „Dac-ar fi..." de 
Vasile Veselovski, de pildă, are 
o melodie săracă, inexpresivă. 
Dacă facem un calcul statistic 
ajungem la concluzia că la 
circa 19 versuri din cuprinsul 
cîntecului ti corespund numai 
2 motive muzicale, care, am
bele, se repetă în marea majo
ritate fără schimbări. „Cinte-

Dubla ipostază 
a banalității

di. după r-.tmul tău. Dc, e mai 
ușor. Dar ta aceiași timp va 
-ieși* eu siguranță o muzică 
băncii, fadă, w.ori literei- 
*nente ușoară.

Valoarea discute bilă a ver- 
nlri azrege după sine scăde
rea eslîtări» muzicale a piese
lor.

M-z—. uitat eu atenție asu
pra câtorva partituri apărute 
înniTr acestea ta Editura Mu
zicală. La multi compozitori de 
reuzseă ușoară, melodia, ele- 
■ t etui prâreordicl prin care 
rrebme si tririsei o astfel de

cui străzii", Jn amurg" de 
Aurel Giroveanu se bazează pe 
un facil joc de sunete repetate 
și crimpee de gamă, care dau 
pieselor aspectul unor impro
vizații nereușite. Nici compozi
torii George Grigoriu și Temis- 
toele Popa nu se dovedesc a 
fi uneori mai pretențioși cu 
melodiile lor. Temistocle Popa 
ta cîntecul „Nu-s stelele de pi
uă* prezintă o construcție me
lodiei fără nici un interes. 
fiind alcătuită pe baza unei 
succesive și tenace repetări de

terțe, în care accentul metrie 
muzical nu corespunde cu cel 
al versului.

„Băiatul cu chitara", lucrare 
a aceluiași compozitor, parcă 
vrea să ne dezvăluie posibili
tățile expresive ale unor suc
cesiuni de 27 secunde. Forma 
acestei piese este și ea foarte 
curioasă „Tempo de cha cha", 
cîntecul propriu-zis este for
mat din două măsuri plus încă 
două în care pianul continuă 
ritmul caracteristic dansului. 
Refrenul este de 37 de măsuri 
cuprinzind „sistematic" succe
siunile de 27 de secunde, încă 
3 grupuri de succesiuni de 
terțe, coborîtoare și o melodie 
„mai mult inspirată* care se 
abate cu cîteva prea subtile 
inflexiuni de la o gamă des
cendentă.

Nici compozitorul G. Grigo
riu nu pare să nu se lase ispi
tit de melodia „ușoară*. „Che
marea mării*, „Cea mai fru
moasă" mi se par lipsite de 
inspirație. Armonizările sînt și 
ele de multe ori naive. In „Se
renada tinereții*, dublările de 
terțe prelungite, înlănțuirile 
armonice simpliste scad valoa
rea lucrării.

Cele cîteva exemple aduse 
de mine dovedesc că o amplă 
analiză muzicologică pe care 
s-o facă de îndată sectorul de 
muzică ușoară din Uniunea 
Compozitorilor, va aduce gama 
de concluzii necesară dezvol
tării muzicii noastre ușoare la 
nivelul cerințelor tineretului 
nostru.

IANCU DEMETRESCU 
student, anul IV Ia 

Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu"

Curajoșii despre curaj

mr ta taezâa ta âta»»- Cioca.-

POT BCJAM
Padmt

vedere a unui nou cartier de locuințe în orașul lași

•l’’"

terii derprs curaj. Ea a răspuns 
cerinței de a se asigura acestor 
emin-jni o netă captivantă. După 
cum fericit aleși au fort fi o parte 
din tinerii prezenți la „colocviul 
despre curai", mei ales că unii 
ceneau cu ^testate" certe de 
competență în materie : dresoarea 
Lidia liga, un maestru al spor
tului la alpinism, o studentă la 
filologie, pasionată de călătorii pe 
înălțimi, tm ttnăr scafandru etc.

oces?

CLUBUL TINEREȚII’* - LA TELEVIZIUNE

p eerritelor estetice este 
■Mi biae. O asemenea 

•ere em intrezăr* ți in ul- 
Chsb ti tinereții", la care 
meroaA promitea mult, 

am la sat punct, promisiunea 
■ și concretizat în fapt. 
Ingenioasă mi s-a părut schița 

de la început (deși puțin cam 
artificială}, care a acut dramatis
mul cuvenit ți, ceea ce este foarte 
important, a constituit un pretext 
fericit pentru continuarea dezba-

Aceștia au edus în emisiune fapte 
concrete, discret teoretizate, nelă- 
sind să transpară flagrant semnele 
didacticismului, conținut (fără a 
putea fi evitat în întregime) în 
aceste emisiuni prin însăși for
mula aleasă. Totul e ca intențiile 
educative să nu fie minate de 
excesul de concluzii teoretice, 
ca acestea din urmă să fie inte
grate organic în țesătura tex
tului (spunem „text" fiind
că elementul spontan nu a fost

prezent decit cu multă economie 
ți in recentul „club"). Altfel, ba- 
dinajul pe muchea de cuțit din
tre firesc ți didacticism va alune
ca spre ultimul și nu e bine I 
Din păcate „alunecarea" s-a pro
dus la această emisiune odată cu 
înscrierea la cucint a incitatului 
de la catedra de psihologie. A- 
cesta s-a lansat în teoretizări 
care au anulat nota de firesc ce 
se crease in convorbiri. Cred 
că participarea invitatului 
specialist trebuie să fie mult 
mai restrînsă pentru că în 
emisiunea despre curaj, pericolul 
de a transforma intervenția aces
tuia într-o lecție (de altfel, și pu
țin cam nepusă la punct) s-a 
dovedit iminent. Poate că ro
lul specialistului ar trebui să 
fie acela de a canaliza 
discuțiile. In nici un caz să nu 
fie doar al „omului cu conclu
ziile". După cum, este necesară 
ji evitarea intervențiilor îndelun
gate, care împiedică realizarea u- 
nei virtuale discuții, fie chiar și în 
contradictoriu. Și ar mai fi de 
spus faptul că și un anume tea- 
tralism al lui Val Plătăreanu ca și 
întreruperile nejustificate, inter
vențiile fără finalitate ale Maria
nei Mihuț ar putea fi estompate 
de o mai lucidă „punere în sce
nă". în fond, (repetăm o obser
vație), acești conducători de emi
siune e bine să-și afirme cu cît 
mai multă discreție prezența 
pentru că nu ei sînt eroii emi
siunii.

In încheiere, cuvinte frumoa
se pentru participanta la con
cursul de melodii, care au adus 
contribuții de molipsitoare bună 
dispoziție (poate datorate și stîn- 
găciilor și timorării ascunse cu 
vizibile eforturi) ca și pentru noul 
dans modern „Stop". Dar mai 
ales, pentru rolul educativ și se
riozitatea de conținut a emisiunii 
ce se înscrie ca o nouă și sigură 
literă în „alfabetul inițial" al u- 
nei viitoare tradiții a televiziunii. 
Căci vor veni, fără îndoială, și 
nuanțările mai expresive, și fires
cul mai pregnant, ji dinamismul 
ji neprevăzutul, și surpriza ne
cesară și complementară textului 
inițial. Le așteptăm.

NICOLAE DRAGOȘ

PREFAȚĂ LA PRIMA ZI DE PRACTICĂ
către cadrele didactice din catedrele de 
profil

Pe lingă cursurile de specialitate, 
studenților din anul IV li se predă un 
cuxs de Evidență contabilă* și un curs 
de „Organizarea și planificarea între
prinderilor". Practica în producție, or
ganizată tocmai la sfirșitul anului IV, 
este un prilej pentru viitorii ingineri 
de a-și consolida cunoștințele la aceste 
discipline. Am hotărit să dăm practicii 
studenților anului IV și un aspect teh- 
nico-economic. Fiecare student va pri
mi spre rezolvare teme privind orga
nizarea procesului de producție, prețul 
de cost, randamentul, productivitatea. 
Pentru a veni în sprijinul studenților, 
von trimite în centrele de practică — 
ca îndrumători — toate cadrele didac
tice de la specialitățile tehnico-econo- 
mice*.

• Ștefan Nirghesz: „Sînt binevenite 
toate aceste măsuri. Mai ales trimite
rea în întreprinderi a cadrelor didac
tice de la specialitățile tehnico-econo- 
mice : vor fi în cîștig și studenții, și 
cadrele didactice. Consider însă că în
drumătorii de practică ar trebui să 
meargă încă de pe acum în întreprin
deri, să discute cu specialiștii, să stabi
lească elementele necesare adaptării 
programelor de practică la specificul 
întreprinderilor".

• Prof. ing. Bazil Popa: „In prezent, 
ne găsim în faza încheierii convențiilor 
de practică cu întreprinderile. Odată în
cheiată această fază, cadrele didactice 
îndrumătoare de practică vor începe 
documentarea în întreprinderi. Dar a- 
vem greutăți. Cei mai mulți studenți 
vor face practică în întreprinderi con
structoare de mașini Direcția personal 
și învățămînt din cadul Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini întîrzle 
însă — mi se pare că nejustificat — să 
comunice locurile de practică, conform 
prevederilor legislației în vigoare acea-

ită comunicare trebuie să se facă cu 
mult înainte de începerea practicii, 
pentru a se da posibilitatea întreprin
derilor și facultăților să încheie — din 
vreme — convenții de colaborare)".
• Iosif Bot: „Intîrzierile în co

municarea locurilor de practică con
stituie, într-adevăr, un impediment 
esențial. întreprinderea pe care o con
duc aparține Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini și nu am pri
mit — pînă în prezent — comunicarea 
în care să se specifice cîți studenți vor 
face practică aici, de la ce facultăți... 
Știm însă că în fiecare vară vin la noi, 
în practică, 150—180 de studenți — din 
Cluj și din alte centre universitare. 
Presupunînd că nici în acest an nu 
vom fi ocoliți, am început să facem 
unele pregătiri: am numit un respon
sabil de. practică, am stabilit provizo
riu secțiile în care vor face practică 
studenții și am numit o comisie care 
va reprezenta întreprinderea în înche
ierea convențiilor de practică... A tre
buit să ne oprim însă aici pentru că nu 
știm de la ce facultăți sînt studenții 
care vor veni la noi în practică, dacă 
sînt din anul II sau din anul IV, nu 
știm ce conține — anul acesta — pro
grama de practică”.

• Ing. Dorin Uioreanu: „Și noi — 
la „Tehnofrig" — întîmpinăm aceleași 
dificultăți. Știind însă că este imposi
bil să nu vină la noi studenți în prac
tică, ne pregătim să-i primim cît mai 
bine. O comisie de specialiști a desprins 
aspectele cele mai semnificative din 
secțiile „cheie" ale întreprinderii, as
pecte pe care le vor urmări studenții 
în perioada practicii. Comisia ingineri
lor și tehnicienilor pregătește acum cî
teva expuneri ce vor fi prezentate stu
denților practicanți. In fiecare secție, 
adjunctul șefului de secție va răspunde 
direct de îndrumarea studenților.

în încheiere — o propunere. Una 
dintre cele mai importante secții ale

întreprinderii noastre este secția mon
taj exterior. Această secție își desfă
șoară activitatea în afara întreprinde
rii, la sediul beneficiarului — unde sînt 
montate instalațiile produse la noi. 
Așa că studenții-practicanți nu vor 
avea posibilitatea să urmărească, în 
intreprindere, lucrările acestei secții. 
Știu însă că o săptămînă din perioada 
de practică (la anul IV) este folosită 
pentru organizarea unor excursii de 
documentare. Propun ca studenții 
care vor face practică la „Tehnofrig" 
să înscrie în itinerariul excursiei lor și 
Combinatul de hîrtie și celuloză Chiț- 
cani, Combinatul de panificație Baciu, 
Șantierul naval Galați — locuri în 
care a deschis șantiere secția noastră 
de montaj exterior".

• Prof. ing. Bazil Popa: „Intr-ade
văr, legislația în vigoare prevede că 
„In cadrul practicii studenților se pot 
organiza excursii de documentare de 
cel mult 7 zile"... Noi vrem să organi
zăm asemenea excursii cu toți studen
ții anului IV. De la Ministerul învăță- 
mîntului ni s-a comunicat însă să aș
teptăm apariția regulamentului de 
practică unde va fi reglementat amă
nunțit și modul de organizare a ex
cursiilor de documentare. Dar apariția 
regulamentului întîrzie, iar organizarea 
excursiilor de documentare ridică nu
meroase probleme, care nu pot fi a- 
mînate.

• Ștefan Nirghesz: „întreprinderea 
noastră — „Cluj ana" — aparține de 
Ministerul Industriei Ușoare. Anul a- 
cesta ni s-a comunicat din vreme că 
vor face practică la noi studenți din 
anul II al Facultății de chimie indu
strială din Iași, din anii II și IV ai 
Facultății de industrie ușoară din Iași, 
din anii II și IV ai Facultății de științe 
economice din Cluj. Dar — ceea ce ne 
miră — delegații facultăților se lasă

așteptați. Probabil își spun : „Timp mai 
este, întreprinderea o cunoaștem — 
studenții noștri au făcut aici practică 
și ta anii trecuți — așa că vom merge 
cu o săptămînă-două înainte de 1 iulie 
și vom încheia convențiile de practi
că"... Nu este bine așa. în întreprinde
rea noastră s-au produs schimbări im
portante : au fost introduse procedee 
tehnologice moderne — la nivelul teh
nicii mondiale, mașini moderne. Multe 
operații care anul trecut se făceau ma
nual acum au fost mecanizate. Studen
ții vor avea posibilitatea să urmărească 
noul procedeu tehnologic : confecționa
rea încălțămintei, prin injectare, cu 
talpă P.V.C. De aceea — pentru ca în
drumarea să fie îndrumare — cadrele 
didactice au nevoie de o documentare 
prealabilă. Le așteptăm".

• Augustin Mateuț: „De buna orga
nizare și desfășurare a practicii în pro
ducție a studenților răspund și organi
zațiile U.T.M. Comitetul regional Cluj 
al U.T.M. va organiza — la sfîrșitul 
lunii mai — o consfătuire la care vor 
fi invitați să participe secretarii U.T.M. 
din întreprinderile — centre de prac
tică.

Consfătuirea va realiza un schimb de 
experiență pe baza căruia se vor ela
bora imediat planurile, foarte concrete 
pentru fiecare grupă de studenți aflată 
la o întreprindere sau alta. Vrem ca 
colaborarea între organizațiile U.T.M. 
din instituție și întreprinderi să se rea
lizeze cu adevărat: vom stabili cum să 
se ocupe de respectarea disciplinei și de 
folosirea la maximum a orelor de prac
tică, de organizarea simpozioanelor, a 
întîlnirilor cu specialiști, cum să se asi
gure accesul studenților la ședințele 
tehnice, să fie ajutați cei care au tema 
pentru cercetare științifică, ce acțiuni 
cultural-sportive, excursii să fie organi
zate.

ADRIAN VASILESCU
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upă cum relatează din La Paz, corespondentul a- 
genției ASSOCIATED PRESS, conflictul dintre mi
neri și junta militară boliviană, izbucnit în urmă 
cu • săptămînă, a degenerat rapid într-un „ade
vărat război civil".

Ambuscada de pe șoseaua din apropierea ora
șului Cochabamba, din care cortegiul prezidențial 
abia a reușit să scape, l-a edificat o dată mai 
mult pe Barrientos asupra gradului de nemulțu

mire din țară. întors în capitală, generalul a convocat o șe
dință extraordinară a guvernului pentru a examina măsurile 
ce trebuie luate în vederea consolidării pozițiilor juntei și 
intimidării mișcării greviste. Spre minele de cositor din re
giunea Oruro au 
a le ocupa.

Expulzarea lui 
vicepreședinte al 
au declarat grevă și constituiți într-o miliție bine organizată, 
au ocupat principalele mine din Catavi, Siglo Veinte, Hua- 
nuni și Colquiri, situate în regiunea Cordilierilor. la sud-est 
de La Paz. La Viloco și în multe alte locuri, o dată cu decla
rarea grevei și ocuparea minelor, membrii direcției acestora 
au fost luați ca ostateci de către mineri Numeroase mine 
s-au transformat în citadele întărite ale împotrivirii față de 
forțele juntei militare. Trupele guvernamentale sosite în re
giunea minieră au înttmpinat o rezistență neașteptată, fiind 
nevoite să angajeze lupte cu minerii, hotărîți să nu-și pără
sească pozițiile.

fost trimise trupe cu misiunea expresă de

Juan Lechin, liderul sindicatelor și fostul 
țării, a declanșat protestul minerilor, care

întrucît decre
tarea stării de 
asediu în în
treaga țară nu 
a avut efectul 
scontat, junta a 
hotărit să de
clare toate cen
trele miniere 
ale tării zone 
militare, iar lo
cuitorii lor au 
fost puși sub ju
risdicția legilor 
militare. Dar 
nici această mă
sură de ultimă 
oră, nu a îm
piedicat minerii 
din 
să 
aer 
cale 
asigura 
feroviar 
Bolivia 
gentina.

Evoluția și violenta pe care a atins-o conflictul au atras 
atenția observatorilor. Unul dintre posturile de radio ale mi
nerilor a lansat zilele trecute știrea că măsurile excepționale 
luate de juntă, arestarea și expulzarea unui mare număr de 
muncitori și lideri sindicali, nu urmărește altceva decît pre
gătirea terenului pentru „deznaționalizarea minelor de cosi
tor" (după cum se știe în 1952, în urma succesului insurecției 
populare, sub presiunea maselor înarmate, s-a procedat la 
naționalizarea minelor de cositor — care furnizează princi
palul articol de export al tării) Afirmația postului de radio 
a fost confirmată, la scurt timp, de însuși Barrientos, care 
într-un discurs radiodifuzat a încercat să argumenteze necesi
tatea „reorganizării" minelor, care ar lucra in „mare pierdere" 
din cauza „conducătorilor sindicali iresponsabili* Așadar 
Barrientos țintește ca o dată cu deznaționalizarea să dea o 
lovitură puternică și mișcării sindicale Dar generalul a omis 
din calculele sale gradul de rezistentă pe care o va întimpir.a 
această tentativă. La greva generală care s-a declanșat in 
întreaga tară, participă forțe dintre cele mai diferite: munci
tori din industrie, elevi, studenți etc. Ca urmare a știrilor 
despre noi arestări, Federația universitară și-a oferit sediul 
ca loc de refugiu pentru oamenii politici și sindicaliștii per
secutați. Greva generală, care a avut loc luni la chemarea 
Centralei muncitorești boliviene, a prilejuit reafirmarea reven
dicărilor muncitorești: înapoierea în țară a lui Juan Lechin, 
sporirea salariilor, abrogarea decretelor cu privire la mobili
zarea generală, suspendarea stării de asediu, punerea în liber
tate a conducătorilor sindicali arestați și renunțarea la planul 
de deznaționalizare a minelor.

Situație explozivă

in Bolivia

• Urmările ambuscadei de lingă

Cochabamba

• Luptele din regiunea minieră

• In pragul războiului civil?
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Presa pariziană despre succesele
Teatrului de Comedie din București
TNupă succesele obținute cu 
[_y piesele „Rinocerii* și 

„Umbra', Teatrul de Co
medie din București prezintă 
luni și marți ultimele două spec
tacole la Teatrul Națiunilor, cu 
piesa „Troylus și Cressida“ de 
Shakespeare.

Presa franceză continuă să pu
blice articole in legătură cu 
spectacolele prezentate de artiș
tii români la Teatrul Sarah Ber
nard. „L’Humanitâ*, într-o cro
nică publicată luni despre piesa 
„Umbra* a lui E. Șvarț, scrie, 
printre altele: „Regizorul român 
David Esrig dă acestui spectacol 
o articulație coregrafică și com
pune un fel de comedie-balet 
fără muzică, ale cărei mecanisme 
sînt unse de o fantezie susținută, 
fără a ascunde însă nici un mo
ment morala povestirii. „Umbra 
depășește peripețiile și devine un 
imn închinat demnității umane 
personificată de un savant*.

„Ca și în „Rinocerii", artiștii 
români au oferit publicului o 
frumoasă demonstrație de teatru 
inteligent și poetic, realist în 
felul său. La fel ca Radu Beligan 
în piesa lui lonescu, Iurie Darie, 
în piesa lui Șvarț, se dovedește 
un comedian cu sensibilitate. 
Sanda Toma (prințesa), reușește 
aici o nouă compoziție. Feeria sa 
nu este nici odată caricaturală, 
lari na Demian, pe care am ghi
cit-o ca o perfectă actriță în 
chelnerița din „Rinocerii*, întru
chipează personajul fetei de mo
ravuri ușoare cu o măiestrie pe 
cit de solidă, pe atît de nuan
țată. Jocul lui Gheorghe Dinică 
este, de asemenea, caracterizat 
prin nuanțare*.

„Le Figaro* scrie în cronica

sa printre altele: „Am asistat la 
o reprezentație pitorească, bo
gată în imagini, plină de mișcare, 
care denotă o viziune foarte co
lorată și foarte umoristică a sim
bolurilor. Adaug că este pentru 
prima dată, cînd ne este dat să 
pătrundem fără nici un efort în
tr-un teatru de feerie, să pătrun
dem fără ostentație intr-o lume a 
visului. Este sigur că acești mari 
prieteni ai visului și ai povestirii, 
acești mari imaginativi, plini de 
ironie și de farmec, care sînt ro
mânii, se pricep mai bine ca ori
cine să materializeze, dar în mo
dul cel mai aerian, ricoșeu rile 
fantasticului pe suprafața reală*.

„Am regăsit frumosul chip al 
Sandei Toma, sub o coroană 
princiară. Am admirat fizicul 
spiritual, privirea ageră și vese
lia contagioasă a Vasilicăi Tasta- 
man, subreta care începe ca T Di
nette, continuă ca Lisette (două 
subrete din comediile lui Mediere 
N.R.) și excelează ca îndrăgos
tită. M-am delectat la fel ca toa
tă lumea, cu figurile de necrezut 
de manej burlesc al lui Marin 
Moraru, care joacă rolul bătrirtu- 
lui ministru de finanțe, experi
mentat, dări mat, scos din circu
lație, incapabil de a se sluji de 
membrele sale proprii fi care in 
orice împrejurare cere celor doi 
lachei ai săi să-i imprime corpu
lui său atitudinile pe care t le 
cer comandamentele funețumi 
sale. Ideea este foarte cvrrucă*. 
Cronicarul arată în concluzii ci 
în ansamblu această piesă re
prezintă teatrul in toată puterea 
cuvîntului*.

AL. GHEORGHIU 
Corespondentul Agerprez h Frnr
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Congresul mondial

pentru pace
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Deschiderea celui de-al V-lea
Congres internațional de tiroidologie

t

r
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ROMA. — La Roma au început 
luni lucrările celui de-al V-lea 
Congres internațional de tiroidolo
gie. Participă peste 700 de oameni 
de știință și medici din 40 de țări. 
Delegația R. P. Române este con
dusă de acad. Ștefan Milcu, vice
președinte al Academiei R. P. Ro-

mâne, directorul Institutului de en
docrinologie al Academiei R.P.R.

La deschiderea Congresului au 
fost prezenti reprezentanți ai gu
vernului italian, oameni de știință. 
Cu acest prilej, a luat cuvintul 
Giuseppe Saragat, președintele Ita
liei. ARGENTINA. — Vedere a unei prețe centrale din B-

Ia putere Ia Bonn o opoziție 
care nu ascunde că sprijină 
total linia americană" („COM
BAT"). Dincolo de aceste con
siderente s-ar putea ca Pari
sul să fie sensibil și la unele 
indicii de apropiere anglo— 
vest-germană (mulți observa
tori au văzut în vizita regi
nei Angliei în R.F.G. și o 
nuanță de presiune asupra 
Franței).

Dorința de a da o aparență 
mai amabilă relațiilor fran
co—vest-germane s-a vădit în 
însăși faptul acceptării antici
pării vizitei președintelui de 
Gaulle la Bonn (prevăzută

pentru prima oară cînd se 
lasă să se întrevadă o oare
care apropiere a Borm-ului 
de poziția franceză a „Euro
pei patriilor". Unii observa
tori au fost înclinați să con
sidere acestea ca „o dare îna
poi în fața rezistenței france
ze față de soluțiile soprana- 
ționale" (,.IL GIORNO*). Dacă 
această evoluție, ca și alte 
simptome asemănătoare de a- 
daptare rațională la realități 
a actualei coaliții guverna
mentale vest-germane consti
tuie un proces real sau nu
mai manevre nesemnificative, 
aceasta rămine de văzut.

Reco
veri

nci 
dai;

liere 
a"?

față de prxertateâe _'orțe nu
cleare multfiateraăe" aha- 
znJe franceze la faptul câ 
remit:rarea Germarue. ar pc- 
tea fi comprotncsă dacă se in
sistă asupra unei partf-ipări 
germane Ia m sistem matlear 
occidental — iată doar dteva 
din punctele controversata 
intre Boon și Paris.

în eserzțâ. toate aceste di
vergențe iși a u iz ii te ul in
ciocnirea de interese dintre 
cei doi parteneri. „Intenția 
politicii franceze — remărită 
•DIE WELT* este, in mod fi
resc. de a repartiza Germaniei 

tale in Europa un loc 
care să respec
te pretenția 
Franței la un 
rol conducător 
pe pian politie 
și militar". Des- 
cifrind. la ria
dul său sensul 
principal al po
liticii vest-ger
mane față de 
Franța. ..LE 
MONDE' apre
cia: „Calea in
tegrării politi

ce ar permite Bonn-ului să se 
prevaleze de puterea economi
că pentru a lipsi Franța de 
atuurile principale: statutul 
de mare putere și marja de 
superioritate militară pe care 
i-o oferă forța de șoc ato
mică".

In această lumină relațiile 
franco—vest-germane nu au, 
cel puțin într-o perspectivă 
previzibilă, apropiată, șanse 
de a trece dincolo de ceea ce 
unii observatori occidentali 
denumesc „o reconciliere ver
bală" sau „un acord de a nu 
fi de acord și a pune oarecare 
surdină neînțelegerilor".

ficial, convorbirile 
de ieri de la Bonn 
dintre ministrul a- 
facerilor externe 
al Franței, Couve 
de Murville, și o- 
mologul său vest- 
german, Schroeder 
au fost prezenta

te, ca făcînd parte din consul
tările obișnuite ale celor două 
guverne. Scopul specific al a- 
cestor convorbiri îl constituie 
pregătirea întîlnirii de Gaulle- 
Erhard prevăzută pentru 11— 
12 iunie în capitala R.F.G.

Două elemente se desprind 
în actuala eta
pă a relațiilor 
franco — vest- 
germane. In 
primul rînd, 
„dosarul diver
gențelor dintre 
Bonn și Paris 
este impunător 
de voluminos*4 
— după expre
sia puțin cam 
malițioasă a lui 
„DIE WELT". 
în al doilea
rînd se remarcă „tendința ce
lor doi parteneri de a nu da 
amploare, cel puțin actual
mente, divergențelor care-i 
separă" („LA NATION"). Nu 
în ultima instanță conjunctura 
electorală vest-germană in
fluențează asupra tendinței 
relevate de oficiosul gaullist. 
Pentru guvernanții democrat- 
creștini de la Bonn o îmbună
tățire a relațiilor cu Parisul și 
repunerea pe tapet a proiec
telor „unificării europene" 
constituie un atu electoral 
foarte prețios. Pentru Paris 
se pupe problema că „un 
eșec diplomatic de am
ploare ai actualei coaliții gu
vernamentale ar putea aduce

inițial pentru luna iulie). în 
ce privește Bonn-ul este in
teresant să semnalăm unele 
accente, oarecum surprinză
toare, desprinse la conferința 
de presă de săptămîna trecu
tă a cancelarului Erhard. Re- 
ferindu-se la problema unifi
cării vest europene, cancela
rul a spus: „Nu am nici un 
plan în servietă" lăsînd tot
odată să se înțeleagă că e 
preocupat de elaborarea unui 
„proiect gradual pentru for
marea Europei politice". Des
pre ce e vorba nu s-a înțeles 
prea bine și însuși Erhard a 
încurajat echivocul. Potrivit 
multor aprecieri este însă

Cert este că, dincolo de 
zîmbete și de eventualitatea 
unor concesii reciproce în 
unele probleme (s-ar putea ca 
Franța să accepte în cele din 
urmă o conferință care să dez
bată diferitele proiecte de u- 
nificare politică) divergențele 
fundamentale dintre Paris și 
Bonn rămîn nealterate. Dis
tanțarea din ce în ce mai netă 
a Franței de concepția care 
a stat la baza înființării și 
activității N.A.T.O., problema 
relațiilor dintre Europa occi
dentală și S.U.A., poziția Pa
risului preconizînd „europeni
zarea" rezolvării problemei 
germane, opoziția franceză

Africii

I

UJLS.S. — Noap
tea pe bulevardul 
Kutuzov din Mos

cova

Foto:
TASS-Moscova

Franz Jonas —noul
președinte al Austriei

Rezultatele alegerilor

din Belgia

VIENA 34 'J

Ci

Pe scurt

» 1
t MBln—g 99

OM 4-X

t.-ț»

BONN. — La Haxamg •
Joc cea de-a 7-a ccaierzzZi c re- 
ccnizctiei de tineref c cadiec-s- 
tai muncitorilor metgtaryrsri 
Germania occidentals, ca X'-.- 
parea a 146 de delegcp.

Conferința a adoptat o rers.—ce 
împotriva războiului dia Vietaca. 
In care se spune că .In aces-e 
zile, pacea mondială este cznenir- 
țctd de lărgirea conflictabn din 
Vietnam. Tineretul si-cicatnlui 
metalurgist condamnă politica 
escaladare a acestui război 
de Statele Unite".

Participanfii la conferință an ce
rut trimiterea unei delegații la 
Festivalul mondial al tineretului 
și studenților de la Alger.

DJAKARTA. — Ministrul de ex
terne al Indoneziei, dr. Subandrio, 
a declarat luni la sosirea sa la 
Djakarta după vizita pe care a în
treprins-o timp de cinci zile în 
Japonia, că este satisfăcut de în
trevederile pe care le-a avut cu 
personalitățile japoneze. El a afir
mat că relațiile economice dintre 
cele două tari vor cunoaște o dez
voltare și mai mare. „Indonezia va 
prim!, favorabil orice inițiativă a 
Japoniei sau a oricărei alte țări, 
în vederea unei Intllniri între pre
ședintele Sukarno si Abdul Rah
man, primul ministru malayezian", 
pentru rezolvarea conflictului din
tre cele două țări, a spus Suban
drio.

Pe scurt

Vje-

BRUXELLES. — Luni au fost 
date publicității rezultatele defi- 
rutice ale alegerilor legislative 
care au acut loc la 23 mai în 
Belgia. Ele indică o pierdere ac
centuată de voturi și mandate 
dm partea celor două partide ale 
coaliției guvernamentale — so
cial creștin ți socialist — în fa
voarea partidelor de opoziție, care 
aproape toate au realizat cîști- 
guri importante. Noul parlament 
ca acea următoarea configurație: 
social-creștini — 77 de locuri 
față de 96 cite au avut pînă în 
prezent; socialiștii — 64 de
locuri față de 84 ; liberalii 48 
față de 20 ; partidul Volksunie 
(naționaliștii flamanzi) — 12
locuri față de .5; comuniștii — 6 
față de 5; Frontul Democratic 
Francofon — 3 locuri față de 
nici unul. Diverse alte grupări 
au obținut ca și în trecutul parla
ment, 2 locuri.

Primul ministru Theo Lefevre 
a prezentat luni demisia guver
nului său regelui Baudoiun. Un 
purtător de cuvînt al palatului 
regal a făcut cunoscut că regele 
a acceptat demisia și a cerut fos
tului guvern să gireze afacerile 
curente.

Partidele coaliției guvernamen
tale își mențin majoritatea în 
parlament, ceea ce le va permite 
să constituie din nou guvernul. 
Pozițiile lor sînt însă mult slăbite 
prin pierderea a 39 de mandate 
parlamentare. îndeosebi, se re
marcă faptul că ele nu vor mai 
dispune de majoritatea de două 
treimi care să le îngăduie modi
ficarea constituției.

Teritorial R. [). Vietnam

din nou bombardat

e !rrpr<nva u-
i SorMor a-

cestor două atacuri, 79 de civili, 
pnntre care mulți copii, femei, 
și bolnavi, au fost uciși sau răniți, 
în afară de aceasta, aviația ame
ricană și sud-vietnameză a mai 
atacat satul Co Bai, din nordul 
zonei demilitarizate, și insulele 
Con Co și Hon Mat.

V nitățile Armatei Populare 
Vietnameze au doborît un avion 
tp „F. 105-D", avariind multe al-

în 
de 
a-

*
D-ipă cum transmite agenția 

••-.etnameză de presă, 
cursul raidurilor efectuate 
frrțeje aeriene ale S.U-A.
■țn tei iltMiului RD. Viet
nam. în zilele de 19, 20 și 21 
rai, forțele antiaeriene locale 
aa doborft 10 avioane. Numă- 
ml total al avioanelor ameri
cane doberite in spațiul ae- 
rian al RD. Vietnam, incepind 

5 august 1964, se ridică la

n urmă cu dpi 
ani, la 25 mai 
1963, în capitala 
Etiopiei își în
cheia lucrării* 
conferința șefi
lor de state și 
guverne d î n 
peste 30 de țări

africane independente. Con
ferința a adoptat Carta Afri
cii, pe baza căreia a luat fi
ință Organizația Unității A- 
fricane (O.U.A.). Importanța 
deosebită a acestei conferin
țe în viața popoarelor Afri
cii a făcut ca ziua de 25 mai 
să fie proclamată drept Zi a 
eliberării Africii.

Carta adoptată la Addis 
Abeba consfințește necesi
tatea respectării libertății, e- 
galității și demnității po
poarelor africane, dreptul de 
a dispune de propria lor 
soartă, necesitatea lichidării 
definitive a colonialismului 
sub toate formele și a pu
nerii resurselor continentu
lui african la dispoziția po
poarelor africane, consfin
țește principiul neaderării la 
blocuri și al neamestecului 
în treburile interne ale altor 
țări, fidelitatea față de prin
cipiile Cartei O.N.U. și aie 
Declarației cu privire la a- 
cordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale.

în cei doi ani care s-au 
scurs de la Conferința afri
cană la nivel înalt, popoare
le africane au obținut suc
cese de seamă în lupta de 
eliberare națională și în alte 
domenii. Acordul comun al 
statelor africane de a acorda 
un ajutor material important 
luptei de eliberare națională 
din țările care se mai află 
încă sub dominația colo
nialistă, s-a materializat in 
sprijinul acordat luptei afri
canilor din Kenya, Zanzibar, 
Federația Rhodesiei și Nya- 
ssalandului țări care, cu ex
cepția Rhodesiei de sud, au 
devenit intre timp indepen
dente. în prezent se intensi
fică tot mai mult acțiunile 
forțelor patriotice din An
gola, Mozambic, Guineea 
zisă portugheză și alte teri
torii dependente. Lupta a- 
cestora se bucură de spriji
nul larg al țărilor africane 
independente. O amploare 
deosebită a luat rezistenta 
populației de culoare din 
Republica Sud-Africană îm
potriva politicii de apartheid 
a guvernului Verwoerd. în 
Rhodesia de sud populația 
băștinașă se opune cu hotă- 
rîre transformării acestui te
ritoriu într-un stat rasist de 
tipul R.S.A., cerînd o inde
pendentă reală.

Lupta africanilor pentru 
libertate și independentă na
țională nu. șe limitează însă 
numai la popoarele ce nu 
și-au dobîndit încă inde
pendența. Ea cuprinde, de 
asemenea, lupta dusă de 
noile state independente îm
potriva încercărilor colonia
liștilor de a-și menține pri
vilegiile în Africa recurgînd 
la metodele neocolonialis- 
mului. în această privință 
edificator este exemplul 
Congo-ului. Drama poporu
lui congolez ilustrează eloc
vent metodele folosite de 
puterile colonialiste pentru 
menținerea pozițiilor sau a- 
capararea de noi privilegii 
în țările recent eliberate.

Unitatea africană este pu
să la grea încercare de in
trigile cercurilor neocolo- 
nialiste care încearcă să îm
piedice unirea tuturor forțe
lor continentului negru pen
tru a pune capăt urmărilor 
îndelungatei dominații colo
nialiste.

Victoriile luptei de elibe
rare din Africa sînt indiso
lubil legate de modificarea 
raportului de forțe în favoa
rea socialismului și păcii, 
întărirea continuă a siste
mului mondial socialist, dez
voltarea mișcării muncito
rești din metropole și din 
celelalte țări capitaliste, 
creează condiții tot mai fa
vorabile luptei anticolonia
liste a popoarelor asuprite, 
lichidării definitive a domi
nației coloniale sub toate 
formele.

Cu prilejul Zilei eliberării 
Africii poporul român, tine
retul nostru, reafirmlndu-și 
solidaritatea cu nobila cauză 
a popoarelor africane, le 
urează acestora noi victorii 
în lupta pentru eliberarea 
deplină a Africii, pentru pro
gres și pace.

ION D. GOIA

FRANȚA. — „Căsuța" Parisului, la Thgul anual din capitala franceză
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