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BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — Depoul C.F.R.-Brașov a fost dotat în ultimele zile cu încă 4 locomotive Diesel-electrice. Cu acestea, numărul locomotivelor Diesel-electrice date în exploatare în cadrul regionalei C.F.R. Brașov se ridică la 68. Introducerea lor pe tot mai multe trasee a dus la îmbunătățirea transporturilor feroviare : viteza comercială a trenurilor de marfă a sporit cu 65 la sută în comparație cu garniturile tractate de locomotive cu aburi, iar cheltuièlile de remorcare
Cargou 
lansat la apăGALAȚI (coresp. „Scînteii*) La șantierul naval din Galați a fost lansat la apă cargoul „Deva” de 4 500 tone. Este a 17-a navă de a- cest iei construită pe șantier. Spre deosebire de celelalte nave, au fost montate încă de pe cală motoarele auxiliare, vinciurile de la instalațiile de încărcare, capacele de la maga- .zie, instalația de punte — lucrări care pînă acum erau executate după ce vasul primea botezul apel. O contribuție de seamă la construcția a- cestui vas au adus echipele de muncitori conduse de Ion Petrea, Gh. Vlad, Vasile Eiler și Gh. Moise.

ȘTIM 
față dIntr-o scrisoare adresată redacției, un cititor al ziarului nostru relata pe larg „itinerarul“ parcurs de el pentru scoaterea unor acte. Nu atît amănuntele contează în cazul de față, cît concluziile trase la capătul acelui drum. Cîteva etape fuseseră parcurse lesne, urmare a unei operativități și a unei solicitudini firești. Altele, în schimb, se transformaseră într-un adevărat „maraton“ al irosirii timpului. Cum e posibil — se întreba corespondentul — să existe două măsuri în munca funcționarilor, două feluri de a-1 servi pe cetățean?Viața socială îți sugerează imaginea unei formule chimice complexe care sumedenia de Valențe o constituie ansamblul divers de relații, de solicitări și rezolvări. ,De la obișnuita călătorie cu tramvaiul sau plata luipinii pînă la evenimentul solemn al căsătoriei, marele-public a- pelează la serviciile upei vaste rețele de deservire. Funcționarul, telefonista, vînzătorul, oficiantul poștal, inspectorul de la I.A.L., lucrătorul de la cooperativă și mulți alții vin în contact cu tot acest public, în calitatea lor de mandatari ai instituțiilor „investite“ cu obligația de a răspun- ’e variatelor solicitări ale oamenilor muncii. Ne face plăcere să întîlnim la postul lor lucrători destoinici și harnici — slujbași ai colectivității. De-a lungul anilor s-a conturat, în climatul socialist, tipul de funcționar pe care-1 prețuiești pentru felul „nefuncționăresc“ de a-și înțelege îndatoririle, pentru strădania de a fi la înălțimea spiritului ce stă la baza fiecărei instituții de azi. Evident, nu este încă un proces săvîrșit; tare moștenite mai împovărează unele mentalități..Dacă te gîndești că zilnic trec prin fața ghișeelor atîtor instituții sute și mii de cetățeni și că, în unele cazuri, se întîmplă ca în scrisoarea sus-amintită, e limpede : sînt încă destule posibilități de înlăturare a pierderilor de timp, de îmbunătățire a relațiilor vii, cotidiene dintre oamenii aflați de o parte și alta a ghișeului. Cînd te duci să-ți plătești telefonul, de pildă, știi că operația nu va dura decît minute, cîteodată și mai puțin. Rapiditatea casierelor sau promptitudinea funcționarelor de la fișierele posturilor telefonice, ajutate și de o precisă e vidență, nu-ți ridică probleme. S-ar putea obiecta însă că e mai simplu acest gen de serviciu decît eliberarea unui act de stare civilă sau rezolvarea unei cereri de reparație a locuinței. Dar asta poate justifica existența a „două măsuri“ ?Aglomerația de la unele ghișee are mai puțin a face cu natura „complexității“ serviciului solicitat și mai mult, decisiv, cu natura respectivului funcționar. Să fie complicată eliberarea unui bilet de tren ? Sînt zile cînd totul merge bine ; uneori însă la casele de bilete de clasa a Il-a ale Gării de Nord și în alte stații gemulețele se deschid cu întârziere; rîndul crește, sporește neliniștea călătorului că nu va ajunge la tren. Iar omul care a deschis gemulețul tîrziu, lucrează tacticos, alene, adeseori angajînd conversații cu vreo cunoștință care, taman atunci, îi calcă pragul.Aceeași față, destinsă într-un zîmbet în urma unei convorbiri particulare din interiorul ghișeului, se schimbă cîteodată printr-o simplă rotire a capului. Subit, către cetățean, privirea devine rece, plictisită, vocea — aspră. Nu e în intenția noastră, aici, de a spori prin exemplificări aspectele anecdotice. E vorba de principiul : cetățeanul vede ghișeul nu ca o reședință particulară, unde pot domni toane, și ele particulare, ci fereastra deschisă către instituția de ale cărei servicii are nevoie. Ideea aceasta, că acolo, la acel ghișeu, funcționarul reprezintă instituția în raporturile ei zilnice cu masa de cetățeni și că răspunderile lui derivă tocmai din caracterul democratic al instituțiilor noastre, trebuie să devină pentru el literă de statut. „Ehe, socotești dumneata că ți se poate

Bucureștiul universitar
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de calitate

Căminele de la Grozăvești alcătuiesc un adevărat cartier studențesc

Lucrări de întreținere a culturilor la secția Crlstești a gospodăriei de 
stat Iași

• UN ORAȘ STUDENȚESC • FACULTATEA CU CEI MAI NUMEROȘI 
STUDENȚIODE CE V-AȚI ÎNSCRIS LA ELECTRONICĂ? ® El VOR 
LUCRA ÎN ANUL 2000 O

Ziarul nostru a întreprins o anchetă în unitățile industriei de pre
lucrare a țițeiului din regiunile Ploiești și Bacău privind experiența 
dobîndită de petroliștii din rafinării în domeniul îmbunătățirii calității 
produselor petroliere, posibilitățile și rezervele ce mai pot fi puse în 
valoare în această direcție. In încheierea discuției, un redactor al ziarului 
nostru, a avut o convorbire cu tov. ing. Nicolae Ion, director tehnic în 
Direcția generală a prelucrării țițeiului din Ministerul Industriei Petro
lului și Chimiei, care ne-a relatat cele ce urmează.

în continuare a calității produseloi petroliere. Pe bună dreptate s-a subliniat necesitatea de a se acorda o mai mare atenție tehnologiei de prelucrare a țițeiului, introducerii procedeelor moderne de lucru, modernizării instalațiilor existente. In pre-

funcție de calitatea materiilor prime prelucrate.în primul trimestru din acest an, cifra octanică medie a benzinelor este cu aproape 9 unități mai mare decît cea realizată în anul 1959, ob- ținîndu-se cantități însemnate de benzine cu cifra octanică peste 90. Producția de motorine superioare, avînd culoare deschisă, temperatură de congelare scăzută și curbă de dis- tilație îmbunătățită, a crescut și ea în ultimii patru ani de două ori; în aceeași perioadă, producția de uleiuri a sporit cu 50 la sută, îndeosebi pe seama uleiurilor superioare, în acest an, uleiurile superioare reprezintă mai mult de 36 la sută din producția totală de uleiuri, iar dacă adăugăm și uleiurile de prima calitate, producția acestora depășește jumătate din întreaga producție de uleiuri minerale. A sporit, de asemenea, fabricația benzinelor de extracție, folosite ca solvenți în industria chimică, alimentară și farmaceutică, ca și fabricația de petroluri, parafine, bitumuri, unsori și altele.Toate acestea au avut o influență favorabilă asupra valorificării țițeiului. Anul trecut, valoarea produselor obținute dintr-o tonă de țiței a crescut cu peste 30 la sută față de realizările din anul 1959. în primul trimestru al anului valorificarea țițeiului a crescut și mai mult.

vara inspira unui gazetei de perete flori și dragoste grupurile de studenți pînă ratoarele de merceologie. vom reveni mai tîrziu.Deocamdată dăm o raită prin cel mai tînăr cartier al Bucureștiului u- niversitar, alcătuit din blocuri noi și moderne — complexul Grozăvești, numit astfel după uzina electrică situată în fața lui pe malul celălalt al Dîmboviței. Linia arhitectonică e- legantă, multă lumină pretutindeni, confort — fără exagerare spus — ca-ntr-un hotel de pe litoral, iată condițiile de viață cotidiene ale locatarilor de aici. Primăvara sosește în această parte a Capitalei cu belșug de verdeață în coroanele arborilor.„Grozăveștii* sînt o citadelă a Universității din București. Dimineața, la prînz și seara, din clădirile înalte, șiruri de tineri se revarsă către șantierele lor de studiu. După cină se aprinde constelația de lumini a cartierului studențesc. Alegem, dintre numeroasele culoare locuite de fizicieni, chimiști, matematicieni, biologi și alții, un etaj al filozofilor.Intr-una din camerele catului doi, a doua sau a treia pe stînga, blocul A, găsim pe cîțiva dintre ei, Gheor- ghiță Geană din anul IV, Ilie Pîrvu și Andrei Stănoiu, ambii din anul V, angajați într-o discuție. Mai tîrziu vin tot aici și Mihail Simion și Mihai Coleff din anul III. Sînt niște băieți vioi, cu bun simț, lucizi și nu neapărat niște extravaganți cum voiau să pară ucenicii într-ale filozofi-

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne Gheorghe Gheorghiu-Dej, a adresat președintelui Republicii Islanda Dr’ Asgeir Asgeirsson, o telegramă de felicitare cu ocazia celei de a 70-a aniversări a zilei sale de naștere. Printr-o telegramă de răspuns, președintele Republicii Islanda a mulțumit președintelui Consiliului de Stat al R. P. Romîne pentru urările transmise.

Dacă pe o hartă a Bucureștiului ai însemna numai printr-un simplu punct fiecare obiectiv legat de viața și munca studenților — săli de cursuri, laboratoare, cămine și cantine, cluburi, terenuri de sport etc.—• ar rezulta o. constelație desfășurată pe o zonă vastă. Descoperi astfel, în urma acestei operații cartografice, un veritabil oraș cu locuri de muncă și recreație, cu săli de spectacol, cu muzee și parcuri, populat de 40 000 de locuitori (cît Turda, Mediaș sau Piatra-Neamț). Un oraș al cărții și al tinereții, care se reînnoiește permanent, maturizînd contingente de adolescenți în ingineri, medici, profesori, economiști, astronomi, regizori, pentru a se împrospăta în fiecare an cu promoții noi, pline de avînt tineresc. Un oraș a cărui viață pulsează în ritmul viu al Capitalei cu uzinele și instituțiile ei de cultură, legat prin mii de fire cu întreaga țară. Un oraș făurar de specialiști de înaltă calificare, de oameni cu caractere integre, devotați cu trup și suflet cauzei partidului nostru. Iată Bucureștiul tar.Dar care reporter s-ar să-l cerceteze de la un altul ? I-ar trebui luni de zile.încumeta capăt la De aceea, ne-am propus să înfățișăm Bucureștiul universitar prin cîteva crîmpeie de viață semnificative.Cu ce să începem ? De astă dată ne-am luat drept ghid o simplă cifră statistică. Aceasta indică facultatea din București cu cei mai mulți studenți. E vorba de Facultatea de finanțe, credit și contabilitate. Așa se face că pătrundem în clădirea împodobită cu coloane și turn sferic a Institutului de științe economice din Piața Mihail Eminescu și reportajul nostru începe cu un portret de viitor economist.Coincidența ni se pare semnificativă. întrucît ea scoate în evidență laboratorul de cadre al unei profesiuni cu o mare pondere în viața socială a țării. Buna eficiență economică a unităților socialiste e în mare măsură rezultatul strădaniei miilor de lucrători harnici și chib- zuiți în domeniul evidenței exacte, al .calculului gospodăresc și al prevederii. Prin aceasta se explică Și numărul mare de tineri care frecventează cursurile sus-amintitei facultăți. Dar mai e încă un motiv.Lucrul acesta ni-1 confirmă, prin modul de a se comporta și de a gîn- di, studentul Nicolae Irimia, unul dintre fruntașii promoției, care absolvă peste o lună facultatea. E

Rezerve ce mai pot fi
valorificateIndustria noastră prelucrătoare de țiței dispune încă de mari posibilități și rezerve pentru îmbunătățirea (Continuare în pag. III-a)

Instalații noi 
tehnologie modernăîn articolele publicate pînă acum în ziar s-au arătat o serie de succese dobîndite de colectivele întreprinderilor de prelucrare a țițeiului în ce privește ridicarea nivelului calitativ al produselor petroliere și valorificarea superioară a materiilor prime. S-a subliniat faptul că Ia obținerea unor produse cu caracteristici îmbunătățite, mult căutate de consumatorii interni și externi, au contribuit, mai ales, construcția și punerea în funcțiune a noi instalații și capacități de producție care se bazează pe procedee și tehnologii moderne de prelucrare, la nivelul tehnicii mondiale. Complexul de instalații pentru reformarea catalitică a benzinelor, de separare a hidrocarburilor aromatice și hidrofinare a motorinelor construit la rafinăria Brazi, de pildă, realizează în prezent un sortiment larg de produse petroliere, printre care benzină cu cifră octanică ridicată, benzen, toluen, precum și cîteva produse folosite ca materii prime pentru chimizare. Tot aici a fost pusă în funcțiune, în ultimul an, o instalație de distilație atmosferică și în vid a țițeiului cu o capacitate de 3 000 000 tone pe an, combinată cu o instalație de desalinare electrică a materiei prime. La rafinăria Teleajen s-au construit instalații pentru producerea aditivilor.Paralel cu construcția de instalații noi, moderne, s-a avut în vedere îmbunătățirea constructivă a instalațiilor existente, perfecționarea regimului tehnologic încît, cu aceleași capacități de prelucrare, să se obțină o producție sporită din sortimentele superioare, cu valoare economică ridicată. Asemenea îmbunătățiri s-au adus la rafinăriile Teleajen, Ploiești, Onești. Activitatea de cercetare a fost orientată spre probleme legate de asimilarea unor sortimente noi de produse petroliere, de stabilirea celor mai potrivite tehnologii în

ei de pe vremuri. Dar asta nu însemnează că nu-i preocupă drumurile mai pujin bătătorite, căutările anevoioase în domeniul ideilor. Setea de a explica fenomenele ce apar în procesul construcfiei socialiste, dorința de a căpăta o imagine cît mai amplă a lumii înconjurătoare, a universului caracterizează pe acești reprezentanți ageri ai tinerei generații. Se pare că unul dintre cei mai înzestrați, cu vbcație. pentru filozofie, este Gheorghiță Geană. Lucrarea lui „despre integralitate", cu sugestii o- riginale pentru soluționarea temei discutate, cu exemplificări din diferite domenii ale științei, a fost distinsă cu premiul întîi la o recentă conferință pe țară a cercurilor studențești.Mai sus, cale de o stație de tramvai, tot pe partea dreaptă a Dîmboviței, se înalță un complex studențesc geamăn. Linia arhitectonică, a- sigurarea confortului se mențin la același nivel înalt. I se spune „Semănătoarea", după numele uzinei situate în față, peste chei — ca și în cazul celălalt. Acest nou cartier al Bucureștiului universitar e destinat în întregime studenților de la Politehnică. •

de pe acum un cadru format, care, după o scurtă acomodare în noul loc de muncă, va lucra cu un bun randament. Pentru aceasta stau chezășie liniile directoare ale vieții lui de pînă acum, care cuprinde și anii de muncă, pînă la facultate, la sucursala din Hunedoara a Băncii de investiții. Experiența plus cunoștințele însușite în facultate i-au dat posibilitate ca în acest an să elaboreze, ca lucrare de diplomă, o analiză privind activitatea financiară dintr-un raion din București în domeniul ocrotirii sănătății. De fapt, investigarea minuțioasă a faptelor și fenomenelor noi din viață, după cum afirmă viitorul absolvent al. facultății de finanțe, formează conținutul muncii unui economist, constituie frumusețea acestei munci. Iată și aspectul romantic al profesiunii, de care vorbeam mai înainte. De altfel, viitorii economiști sînt departe de a fi niște pedanți seci. Primă- poet anonim al versuri despre și pătrunde cu în labo- Dar aici

rezolva cererea așa de simplu?“, ca și judecata unora că sînt buricul pământului reprezintă și ele surse ale tărăgănării, ale „tocirii pingelelor“. Nu e de admis inerția care prelungește, fără nici o justificare obiectivă, drumul cîte unei cereri, pe la toate haltele, de la „înregistrare“ și „aviz“ pînă la „ștampilă“.Corespondentul firesc al operativității este solicitudinea, grija, atenția acordate fiecărui cetățean și fiecărei hîrtii în parte (se cere și în această muncă o anume tehnicitate), ceea ce scutește revenirile, întârzierile, neînțelegerile. Conștiinciozitatea constă și în a informa cît mai cuprinzător pe cetățeni. Asta însă nu poate justifica mahmureala și nervozitatea cutărui funcționar care se simte „pisălogit" cînd e solicitat la răspunsuri suplimentare. „Of ! de-o sută de ori am tot repetat chestia asta de dimineață pînă acum“. Perfect.'Se cheamă că töt de atîtea ori ai fost întrebat. Cît costă un bilet pînă la... ? ce fel de timbru să cumpăr ? ce acte trebuie să prezint, vă rog, pe lîngă cerere ? Poate, dacă te-ai fi gîndit să pui în scris, la vedere, informația respectivă, totul ar fi mers mai simplu.Nu e de neglijat nici faptul că atitudinea corectă, exemplară, înce- pînd cu pătrunderea atentă în fondul chestiunii și sfîrșind cu tonul amabil — manifestări ale stimei față de cetățean și față de timpul său — contribuie la întărirea regulilor de bună comportare socială, la educația cetățenească. Păstrînd toate proporțiile, e ceva asemănător cu transmiterea de către dascăl elevilor a unei exprimări clare și frumoase. Pe de altă parte, prin firea lucrurilor, funcționarul de la ghișeu devine și el, după cele opt ore de serviciu, cetățean la alt ghișeu. E bine să-și amintească de acest lucru, să știe că acele însușiri pe care e îndreptățit să le ceară altora e dator să le cultive în propria lui activitate.Pentru final, am reținut sugestia plastică cuprinsă în scrisoarea unui petrolist ploieștean. La noi în rafinărie, spune el, există panouri care exemplifică eventualele pierderi ce s-ar produce prin scurgerea cîte unei singure picături de țiței la diferite intervale de timp. Grija a- ceasta pentru picătură ar trebui să devină un exemplu pentru fiecare om de la ghișeu de care depinde economisirea atîtor prețioase minute și ore. Reflex al stimei față de timp.
Victor VÎNTU

Din toată for«
Se extinde remorcarea trenurilor 
cu locomotive Diesel electriceau scăzut cu 66 la sută. în același timp, a fost redus și consumul specific de combustibil. Cu cantitatea de combustibil economisită de la începutul anului și pînă acum se pot remorca 450 de trenuri de marfă pe distanța Brașov — Sinaia. Extinderea tracțiunii cu locomotive Diesel- electrice a permis remorcarea unui număr mai mare de trenuri cu tonaj sporit. Pe această cale s-au transportat în plus 167 000 tone de mărfuri.

Noi construcții de locuințe 
și spații comerciale

BRĂILA (coresp. „Scînteii“). — In 
cartierul gării din Brăila, pe străzile 
Victoriei și Marna, s-au deschis de cu- 
rînd două șantiere. Aci se construiesc 
16 noi blocuri, care vor totaliza 806 a- 
partamente. La parterul blocurilor vor 
fi amenajate spații comerciale și un dis
pensar.

★
TIRGU MURES (coresp. „Scînteii“). 

— In orașul Tîrgu Mureș au fost ame
najate și modernizate, în ultimul timp, 
o serie de unități comerciale. Spațiul co
mercial existent a fost mărit. In cadrul 
lucrărilor de sistematizare a orașului se 
urmărește amplasarea rațională a noilor 
unități. In cartierele 7 Noiembrie și Li
bertății, unde s-au construit blocuri de 
locuințe, au fost ridicate și complexe 
comerciale.

VIZITA PREȘEDINTELUI R. A. YEMEN
ABDULLAHContinuîndu-șî vizita în orașul Brașov, președintele Republicii Arabe Yemen, Abdullah al-Sallal, și persoanele oficiale care îl însoțesc, împreună cu Gogu Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, au fost sîmbătă dimineața oaspeții constructorilor de tractoare din localitate. La sosire, ei au fost întâmpinați de Mihai Marinescu, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, și de conducerea uzinei. După o convorbire cu directorul tehnic al uzinei, Vasile Sechel, au fost vizitate mai multe secții ale uzinei și s-a asistat la o demonstrație făcută cu ultimele tipuri de tractoare.

Lucrările de întreținere a culturilorîn această săptămînă, cu toate că vremea a fost în general ploioasă pe aproape întreg cuprinsul țării, lucrările de îngrijire a culturilor au continuat. Organizînd folosirea deplină a mijloacelor mecanizate, unitățile a- gricole socialiste din regiunile sudice au terminat prima prașilă la sfecla de zahăr și floarea-soarelui și au executat-o pe mari suprafețe la porumb și cartofi. Din datele Consiliului Superior al Agriculturii rezultă că în întreaga țară, pînă la 21 mai, pra- șila I a fost efectuată în proporție de aproape 85 la sută la sfecla de zahăr, de 80 la sută la floarea-soarelui, de 35 la sută la porumb și 25 la sută la cartofi. în gospodăriile de stat această lucrare s-a terminat la floarea-soarelui și a fost executată pe mai mult de jumătate din suprafața cu porumb. Numeroase unități agricole socialiste au început prașila

AL-SALLALînainte de a părăsi uzina de tractoare, mareșalul Abdullah al-Sallal a semnat în cartea de aur a uzinei.După vizitarea unor cartiere noi de locuințe și monumente istorice din oraș, oaspeții yemeniți au participat la un dejun oferit în cinstea lor la Poiana Brașov. Președintele Sfatului popular regional, Ion Măr- cuș, și mareșalul Abdullah al-Sallal au toastat pentru prietenia și prosperitatea celor două țări.Seara, președintele R. A. Yemen și persoanele oficiale care îl însoțesc au asistat la un spectacol folcloric la Teatrul de stat din Brașov.(Agerpres).

a Il-a. Lucrările de îngrijire a culturilor se fac anul acesta la un nivel calitativ superior, unitățile agricole socialiste preocupîndu-se de efectuarea acestora într-un termen scurt, de asigurarea unei densități corespunzătoare de plante la hectar, potrivit recomandărilor stațiunilor experimentale. A început prima coasă la lucernă și se fac pregătiri pentru recoltarea și buna depozitare a trifoiului și fînurilor din luncă. Concomitent cu lucrările de îngrijire a culturilor se desfășoară în întreaga țară pregătirile pentru strîngerea recoltei, în stațiunile de mașini și tractoare au fost reparate mai mult de jumătate din numărul combinelor de cereale păioase și porumb siloz, a preselor de balotat paie, tocătorilor pentru nutreț și altor mașini ce vor fi folosite la strîngerea recoltei.(Agerpres)

Instalația de foraj „3 DH—200" pentru 
săparea sondelor de mare adîncime
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Furajare rațională a 
în tot cursul anului 
Experiența colectiviștilor din Tâut,Gospodăria noastră colectivă a dezvoltat mult creșterea animalelor, ajungînd să aibă în prezent în proprietate obștească 840 de bovine, din care 260 vaci cu lapte, 170 ju- ninci, 1120 de ovine, 820 de porcine și numeroase păsări. în sporirea e- fectivelor am pus accent deosebit pe reținerea animalelor tinere din prăsilă proprie. De aproape 3 ani, gospodăria noastră n-a mai cumpărat animale. Țin să menționez că. în această perioadă, numărul taurinelor a crescut cu circa 200 de capete din care 120 de vaci cu lapte, 500 de oi, 370 de porci etc.Cu toate că dispunem de suprafețe limitate de pășuni (354 ha), datorită preocupării consiliului de conducere se asigură o alimentație echilibrată a animalelor în tot cursul anului. Iată cum am organizat noi baza furajeră și hrănirea animalelor. Ținînd seama de condițiile specifice ale gospodăriei, consiliul de conducere s-a îngrijit ca încă din toamnă să asigure furajele necesare pentru anul următor. în toamna trecută, de exemplu, am în- sămînțat 60 ha cu secară furajeră, în primăvară am recoltat-o. în condițiile acestei primăveri, am considerat că este mai avantajos să mai reținem un timp animalele în grajd și să le furajăm din rezervele existente, lăsînd iarba de pe pajiști să mai crească. Astfel, pînă la Ș0 mai, cu o parte din secara masă-verde recoltată am furajat animalele, iar circa 20 vagoane le-am însilozat pentru lunile de iarnă. Este al patrulea an de cînd procedăm așa și rezultatele sînt foarte bune.La îndemnul inginerului agronom al gospodăriei noastre, am dat o deosebită atenție asigurării furajelor bogate în proteine ca lucernă, trifoi și alte leguminoase. împreună cu secara masă-verde, pe care o

Gospodăria de stat Amzacea, regiunea Dobrögea, are 1460 de taurine, din care 486 de vaci cu lapte. 
In fotografie : intr-unui din grajdurile gospodăriei se efectuează mulsul mecanic

„Rinocerii" de Eugen Ionescu la Teatrul de Comedie„Somnul rațiunii zămislește monștri”, își intitula Goya unul din tragicele sale tablouri. Cînd rațiunea adoarme la proporții sociale, monștrii ajung să tropăie în cete pe străzi și mugetele lor se aud la posturile de radio. Spre a reprezenta scenic un fenomen atît de cumplit, Ionescu a fost îndreptățit să recurgă la o imagine animalică. Alegoria Rinocerilor este, la modul artistic, înfricoșătoare, dar ea conține totodată o demnă și categorică delimitare : situînd pe toți părtașii ferocității dincolo de hotarele speciei omenești, dramaturgul exclude orice contact rațional, orice dialog. „A înțelege înseamnă a justifica" spune un personaj. Dar Bérenger, eroul piesei, refuză să privească rinocerizarea cu acea „disponibilitate a spiritului' care face posibilă convingerea reciprocă. Aici nu încape discuție. Nu poți polemiza filozofic cu pachidermele.Cine sînt rinocerii ? Făpturi care vor „să înlocuiască legea morală prin legea junglei" și care proclamă — ca Jean pe cale de a primi un corn în frunte — că „umanismul e perimat*. în spectacolul parizian, J. L. Barault l-a pus să mărșăluiască în sunetele unor cunoscute melodii hiileriste. Multe alte interpretări, pretutindeni în lume, au asociat direct imaginea rinocerilor cu amintirea, încă proaspătă în mintea tuturor, a ororilor naziste. De altfel, pentru publicul din țara noastră culoarea verde pe care o capătă pielea rinocerilor constituie în mod firesc o aluzie la adresa cohortelor legionare. Cu privire la geneza posibilă a piesei, comentatorii de la noi au citat o mărturie semnificativă a lui Eugen Ionescu, cuprinsă în „Fragmentele dintr-un jurnal intim", apărute în „Viața romînească" (1946). Scriitorul evoca acel „noiembrie aspru și sumbru" în care „cete de legionari, în- carnînd toată bestialitatea și întreaga nelimitată prostie a omenirii si a cosmosului, treceau cîntînd nu știu ce „cîntec" (un fel de răget) de fier, cu vorbe de fiere și fier, scuipînd fiere și fier, figuri de fiare înlănțuite și 

cultivăm pe 50 ha, noi însilozăm și lucernă. Apoi vom gospodări cu grijă și trifoiul de pe 100 de hectare și fînețele naturale de pe 74 ha. Ca și în anii trecuți, în primăvara a- ceasta am organizat, la marginea pășunii, un conveier verde pe o suprafață de 27 hectare. Conveierul l-am însămînțat pe diferite etape cu iarbă de Sudan, sorg hibrid, porumb, mazăre, floarea-soarelui, varză furajeră, astfel ca să-1 putem folosi o perioadă cît mai lungă.Spre a putea asigura hrănirea corespunzătoare a animalelor, în a- ceste zile principala noastră preocupare o constituie îmbunătățirea pajiștilor și organizarea judicioasă a pășunatului. Pășunea noastră a fost, cu ani în urmă, slab productivă. Dar ca să creștem din ce în ce mai multe animale trebuia neapărat să facem să sporească producția de iarbă. Era cea mai importantă problemă a gospodăriei noastre. La indicația specialiștilor de la consiliul agricol, am trecut la întreținerea sistematică a pășunii, la aplicarea a- mendamentelor calcaroase și su- praînsămînțarea ei. Apoi am introdus metoda de tîrlire a pășunii, îngrășînd anual cîte 25-30 hectare, începînd de anul trecut am amenajat pe pășunile mai slabe iesle portative, la care legăm vacile și tineretul bovin. Aici animalele sînt hrănite cu furaje din conveierul verde. Din două în două zile mutăm aceste iesle și astfel asigurăm o îngrășare uniformă a pășunii. După ce am tîrlit în felul acesta vreo 25 de hectare, le-am supraînsămînțat cu ierburi valoroase. De pe pășunile tîrlite și supraînsămînțate am obținut anul trecut cîte 18 000—20 000 kg de iarbă la hectar.în scopul folosirii chibzuite a ierbii și pe restul pajiștilor, pășuna tul se face sistematic. Pășunea este îm- 

înfierate". Figurile lor „semănau așa de tare între ele, încît aveai certitudinea că toți sînt același, același chip multiplicat", iar pe măsură ce înaintau „noaptea iadului cobora peste străzile orașului". Ionescu scria apoi că i-a întîlnit și în Franța, Sub uniformele milițienilor lui Darnand, purtînd cu ei „aceeași atmosferă insuportabilă, un aer greu, ambianța instinctelor inferioare descătușate", de care fugise, părăsind Romînia în anul 1938, cu sentimentul de a fi „scăpat de la un foc, de la un cutremur, din valurile oceanului, din vîrtej".Nu regăsim oare ecourile acestui coșmar în spaimele și neliniștile lui Bérenger, pe care avea să-1 încarneze după douăzeci de ani în Rino
cerii ? Tensiunea piesei și forța ei decurg din imposibilitatea pe care o resimte personajul principal de a privi lucrurile cu detașare. în fața turmelor devastatoare de rinoceri, boemul Bérenger devine intratabil, „intolerant". El refuză să evadeze într-o realitate imaginară, cum îi propune Daisy, se simte „vizat direct", nu poate fi indiferent, iar la afirmația că fiecare e liber să-și schimbe pielea dacă poftește, ripostează violent : „Răul trebuie curmat de la rădăcină". Descoperind a- ceastă poziție fermă la un mic funcționar oarecare, cam bețiv, cam neglijent. cam cu capul în nori, autorul ne încredințează că nu trebuie să fii numaidecît erou ca să urăști sadismul, e deajuns să fii pur și simplu un om. Din păcate, protestul său e fără speranță : sălbăticia devine u- nanimă și Bérenger rămîne singur să-și apere „originalitatea" pînă la capăt.Deși Rinocerii reprezintă evident o treaptă nouă în creația dramatică a lui Eugen Ionescu, reîntîlnim aici motive fundamentale și trăsături stilistice care o caracterizează în întregul ei. Aceeași ironie neiertătoare la a- dresa judecăților obtuze, înțepenite în clișee verbale, care a inspirat primele sale comedii, același umor de tradiție caragialescă în care se

regiunea Crișanapărțită în 8 tarlale. Din trei în trei zile animalele sînt mutate de pe o tarla pe alta. Fiecare parcelă este lăsată apoi nepășunată vreme de 5 săptămîni în vederea refacerii covorului ierbaceu. Pe pășuni am organizat o tabără de vară, am improvizat un grajd în care ținem vacile, tineretul bovin, vițeii sugari. Acum se pot constata foloasele metodei de tîrlire. Pe mai multe hectare iarba este atît de mare încît am hotărît să cosim o parte din ea și s-o însilozăm. Prin folosirea pășunatului rațional și a tîrlirii, noi am obținut în medie cîte 8000—9000 kg iarbă la hectar, față de 3 500 kg cît se realiza în anii trecuți.Asigurînd baza furajeră, am reușit să hrănim în mod echilibrat întregul efectiv de animale în tot cursul anului. Ne-am convins că hrănirea corespunzătoare a animalelor asigură nu numai creșterea producției de lapte, ci și mărirea natalității. Prin folosirea metodei însămînțărilor artificiale, numărul vițeilor obținuți a crescut simțitor. Anul trecut, natalitatea la vaci a fost de 86 la sută, iar anul acesta este în creștere. Am organizat o evidență precisă a montei și fă- tărilor, am introdus registrul genealogic care ne ajută să cunoaștem situația fiecărui animal. Lunar, medicul veterinar face controlul gesta- ției, aplică tratamentele necesare. La vițeii care au împlinit 21 de zile, am introdus alăptarea artificială. Prin această metodă am obținut sporuri mari în greutate.Gospodărind cît mai chibzuit furajele și îngrijind bine animalele, vom realiza în continuare producții superioare celor de pînă acum.
Ioan TOD1NCĂ
președintele 
gospodăriei colective din Tăut, 
regiunea Crișana

află satirizate deopotrivă demagogia, prostia, silnicia stupidă și compromisul moral, e și în această piesă punctul de plecare, iar punctul de sosire îl constituie aceeași sceptică idee că totul se îndreaptă inevitabil spre absurd, un absurd în mijlocul căruia omul e singur și neputincios, incapabil să comunice cu semenii săi, copleșit de o teamă paralizantă. Voind să salveze libertatea interioară a individului, într-o lume de pervertire și de nesiguranță perpetuă, eroul Rinocerilor na concepe nici o formă de comuniune socială , ră- mînînd astfel dezarmat în fața cruzimii tiranice care — ea — e totdeauna organizată. Acea rezistență unită în fața molimei rinocerizante, acea nevoie de a lupta împreună, care în momente grele ale ultimului sfert de veac a grupat milioane de oameni de convingeri diferite împotriva fascismului — nu apare în piesă.Dar cu toate contradicțiile gîndirii sale, Bérenger ne este aproape prin refuzul său hotărît de a abdica, prin credința sa că omul e mai frumos, că omul e superior rinocerului, prin îngrijorarea sa pentru soarta omului (pe care noi l-am dori făcîn- du-se „din omul prigoanei, omenire", cum spune Arghezi), și chiar prin tristețea sa pe care o înțelegem, deoarece este foarte înrudită cu acea stare de spirit care a făcut ca multe piese de valoare din dramaturgia romînească dintre cele două războaie să poarte numele de „comedii amare" sau „comedii tragice". Iată de ce piesa lui Eugen Ionescu, în traducerea fidelă și scenică a Floricăi Șelmaru, era menită unui deosebit succes, pe care l-a și do- bîndit.Teatrul de Comedie a realizat cu 
Rinocerii un spectacol excepțional. Performanța pe care a înregistrat-o colectivul de interpreți, în regia lui Lucian Giurchescu, constă în primul rînd în aceea de a fi redat întreg grotescul și monstruosul piesei fără nici un fel de artificii exterioare, exclusiv prin trăire actoricească. 
Nu «e folosesc în spectacol nici

Grădina botanica din Cluj

CĂMINUL 
nostruEste știut că țesăturile care compun decorația unei încăperi — perdele, draperii, stofe de mobilă, huse — se aleg în raport cu destinația ei. Dormitorului, bunăoară, i se potrivește o perdea simplă în ceea ce privește țesătura și calitatea materialului. In general, coloritul perdelelor se cere să fie discret, cald, luminos, In căutarea armoniei de culoare, vom subordona mobilierului, în majoritatea cazurilor, tapiseria (adică stofa de mobilă) și celelalte piese textile; el va impune, în acest caz, culoarea dominantă. Decorarea bogată, a încăperii nu înseamnă însă și culori multe, ele devenind în acest fel obositoare.In mod obișnuit, metrajele destinate draperiilor, tapiseriei sînt fie dintr-o singură culoare, fie imprimate pe un suport special cu o contextură plină, deasă, din fire de bumbac, in sau mătase. Am vizitat recent mai multe magazine de desfacere a acestor produse și, în fața unor rafturi pline cu materiale, am observat prezența cîtorva țesături ce merită, după părerea noastră, o bună apreciere. Este vorba de țesăturile din in ale întreprinderii „Unirea" din Capitală, cu un desen în contextură ce împlinește motivul floral supus mai multor poziții de culoare. Am avut, totodată, prilejul să cercetăm — la comisia de avizare și omologare a produselor industriei ușoare — colecția pe anul 1964 a acestei unități, cuprin- zînd produse în majoritate omologate de către comerț. Ne-au impresionat plăcut materialele cu elemente florale și geometrice în două sau trei culori frumos armonizate, realizate cu vădita intenție de a imprima, prin desen și culoare, linia nouă a imprimeului în țesăturile de decorație interioară. De asemenea, reținem ca reușit suportul de in al articolului „Balada" — țesătură plină, rezistentă.în magazine am întîlnit însă, în a- celași timp, țesătura „Baical" imprimat, produs al fabricii „Țesătoriile reunite". Așa cum se prezintă ea astăzi — prin folosirea sau, mai bine zis, îngrămădirea culorilor pe desene făcute la întîmplare — sînt de părere că nu justifică întrutotul intenția creatorului, că în fabrică nu se a- cordă suficient timp creării proiectelor și transpunerii lor pe material. în pofida lipsurilor semnalate, aceste produse se vînd în cantități mari, ceea ce ar putea crea impresia că publicul le solicită anume. Dar lucrurile nu stau întrutotul astfel. Așa cum precizează unii dintre vînzătorii cu 

măști de rinocer, nici lumini verzi proiectate asupra actorilor. Dacă decorul (conceput de Dan Nemțea- nu) sugerează subtil trecerea de la liniștea urbei mic-burgheze într-o dimineață însorită de duminică la un fel de univers concentraționar, în care simțim cum „noaptea iadului a coborît peste străzile orașului", dacă printr-o sonorizare ingenioasă auzul ni se umple de puhoiul rinocerilor porniți să dărîme totul în calea lor, asemenea elemente de atmosferă nu fac decît să sublinieze drama profund omenească. Pe scenă capătă viață nu o lume fantastică, ci lumea epocii noastre, zguduită de calamități pe care nu le mai dorim nicicînd reînnoite.Regizorul a intuit cu pătrundere adevărul piesei și, în același timp, specificul expresiei ei artistice, pe care l-a făcut inteligibil și sensibil publicului nostru. în aparenta incoerență a unei părți din dialogul actului I, de exemplu, Giurchescu a descifrat mișcarea vie a unor acțiuni și convorbiri paralele, a căror împletire e plină de malițios substrat : astfel, lecția aberantă de logică formală a Logicianului se interferează comic cu ipocrita predică moralizatoare pe care i-o ține Jean lui Bérenger. Atmosfera molatică, de amorțire a spiritului, se compune deci pe scenă printr-un ritm interior extrem de rapid, în care replici succesive sau chiar simultane își răspund reciproc. Tipurile orășelului de provincie au un ridicol caragialesc, îndeosebi emfaticul Logician (Mircea Bala- ban), Domnul bătrîn (Mircea Con- stantinescu) sau Gospodina care-și plînge „biata pisicuță" (Tilda Radovici), cu o tentă franțuzească pe care o dau aparițiile lui V. Plă- tăreanu, Iarina Demian ș.a.Odată izbucnit flagelul, evenimentele se precipită și pasiunile se dezlănțuie, actorii caracterizează personajele mai incisiv, ca pe Domnul Papillon, șeful de serviciu al E- diturii Juridice, portret realizat laconic, cu o precizie modernă a jocului de Gh. Dinică, sau pe demagogul Botard, politicianist lipicios, tără principii, caricaturizat foarte convingător de Costel Constanti- nescu. Fiecare devine rinocer în felul său. Jean o faco printr-o excrescență a instinctelor primare ; șl

ȚESĂTURILE DE TAPISERIE
care am stat de vorbă, unele dintre ele se vînd „în lipsă de altceva". Cererii sporite de țesături de tapiserie, creatorii sînt chemați să-i răspundă cu noi eforturi în direcția realizării de materiale moderne, capabile să educe gustul publicului,Ceea ce împlinește ansamblul decorației de interior — vorbind de țesături — sînt stofele de mobilă. în aranjarea unei locuințe, ele trebuie selecționate cu atenție nu numai în ce privește calitatea și sortimentul țesăturii, ci și în privința imprimeului, spre a nu deveni obositoare prin abundența unor culori stridente și greoaie sau a unor desene prea mari în raport cu dimensiunea camerei. în opoziție cu înclinația destul de deș observată în trecut pentru o decorație interioară abundent policromă și supraîncărcată, linia modernă este subordonată ideii de utilitate și simplitate.Și alegerea stofelor de mobilă trebuie făcută după destinația camerei. Astfel, cretoanele și plușurile pot fi întrebuințate la camera de zi, iar gama de culori va fi luminoasă, ospitalieră. Uneori, țesăturile monocrome —- plușul, ripsul — sînt suficiente în decorația interiorului î pentru a evita însă monotonia, vom îmbrăca unul sau două obiecte cu o țesătură contrastantă prin culoare și desen, pu- nîndu-le astfel în valoare. Dormitorul va avea mobila îmbrăcată într-o țesătură din bumbac, lînă sau mătase, nu prea complicată ca efecte coloris- tice, astfel ca vibrația desenului să fie cît mai discretă. Ce găsim în magazine ? Este drept că întreprinderea „Arta textilă" din Timișoara a realizat unele articole reușite : „Leonora", „Roșiori" — cu desen simplu, dar de efect, obținut printr-o contextură în două culori, „Globus", într-o singură culoare, cu o contextură din care desenul reiese în mod discret. Din colecția fabricii — pe care am cercetat-o de asemenea — mai notez articolul „Canzonetta", în alb și negru. Trebuie subliniată și colecția de mostre pe anul în curs a țesătoriei „Suveica" din Capitală, care cuprinde stofe de mobilă superioare din punct de vedere al calității și compoziției. Consider însă că, în ansamblu privind, metrajele destinate decora- țiunilor interioare sînt insuficiente și, upele dintre ele, lipsite de gust. S-ar răspunde, după părerea mea, cerințelor unui mare număr de consumatori dacă materialele noi despre care am amintit — folosite în cea mai 
dacă e adevărată observația că pe alocuri imitația animalului e prea directă, merită subliniat că din punct de vedere teatral rinocerizarea lui Jean, în interpretarea lui Ion Lucian, este o spectaculoasă pagină de virtuozitate, pe linia îmbogățirii expresiei corporale și a culturii actoricești în genere, pe care tinde s-o dezvolte Teatrul de Comedie. Dudard devine rinocer ca urmare a unei poziții de compromis, rolul oferind lui Ștefan Tapala- gă prilejul să-și afirme bogatele resurse de analiză psihologică, de interiorizare, capacitatea de a susține cu degajare o adîncă dezbatere de idei. Sanda Toma, după ce parcurge cu o gamă amplă 'de mijloace drumul de la cochetăria logodnicei la blazarea soției cicăli- toare, încheie cu strălucire, în- tr-un adevărat balet al amețelii și iresponsabilității, partitura dactilografei Daisy, care se alătură rinocerilor din admirație pentru „energia lor extraordinară".In rolul lui Bérenger, Radu Beli- gan domină întregul spectacol cu personalitatea și faimecul lui mereu surprinzător — farmec care, aici, nu decurge din însușirile deosebite ale unui personaj cuceritor ci din știința de a fi, simplu, modest, afectuos, un om, un posibil prieten. Interpretînd un personaj care străbate o mare experiență de viață, actorul a făcut din această creație și un summum al propriei sale experiențe artistice, ajunse în plenitudinea maturității. A fost mai întîi Beligan-visătorul, puțin pierde-vară, puțin trist, puțin nepăsător, un Mitică (cum s-a mai remarcat) care ajunge tîrziu la serviciu dar sub a cărui haină de mărunt funcționai se ascunde o inimă mare ; a fost apoi Beligan-naivul, „inadaptabilul* trăind tragedia înțelegerii, martorul tulburat și tulburător al grozăviilor pe care refuză să le accepte ; și a fost Beligan — interpretul ideal al teatrului contemporan de idei, răscolit de problemele de conștiință ale vremii sale și care adună parcă ani îndelungați de căutări, de confruntări, de meditație în finalul grav al spectacolului : Bérenger a- șezat pe scaun, fumînd, cu carabina pe genunchi, calm și lucid, de veghe în apărarea omului.

Andrei BĂLEANU 

mare parte la confecționarea mobilei de gata — ar fi date pe piață și ca metraje în cantități mai mari.Cîteva cuvinte și despre colecția de cretoane a fabricii din Păulești. Deși materialele au un suport bun din in, imprimeurile sînt, aproape în totalitate, învechite, prăfuite, Aici am avut și o surpriză de alt gen : desene pe care le socotesc reușite nu au fost omologate de reprezentanții comerțului. Prezența, de aici înainte, a unor artiști plastici și a altor consultanți competenți la preomologarea și omologarea produselor noi va fi cît se poate de bine venită, ca una din căile pe care se poate obține împrospătarea permanentă a acestor produse, introducerea pe scară largă a liniei moderne.
Georgefa PAȚURCĂ 
asistent la Institutul 
de arte plastice

Bucureștiul
(Urmare din pag. I-a)Prin Intermediul unui tînăr înalt și blond, pe nume Chiriac Ghiriac, nimerim printre electroniști. Pătrundem nu numai într-un domeniu nou al tehnicii, dar și de anticipație a viitorului. Tinerii trăiesc într-o lume a tehnicii moderne „de ultimă oră", și Nicolae Ciupcea „din III, student excelent, avînd numai 10 pe toată linia", e pus în fața dificilei dileme de a alege între „semicon- ductori" și „fizica nucleară". Alegerea meseriei de electronist presupune, de asemenea, o bună doză de romantism. Și de aceea, stînd de vorbă cu tinerii care au optat pentru ea, nu poți să nu te gîndești la viitor și să constați, făcînd un simplu calcul, că ei vor lucra ca ingineri și în anul două mii.Iată de ce o preocupare majoră a Bucureștiului studios e înarmarea viitorilor specialiști de înaltă calificare cu cunoștințele cerute de revoluția tehnico-științifică pe calea căreia s-a angajat lumea. La Politehnică, în ultimii ani a apărut o catedră de Automatizări. In laboratorul de radiometrie de la Institutul de petrol, gaze și geologie se folosesc metode moderne de investigare geofizică. La Institutul de științe economice, viitorii merceologi învață într-un laborator special cum să stabilească, prin intermediul ca- tometrului sau al oscilografului, mo-
TEATRE © CINEMA ® TELEVIZIUNE

TEATRE. — Teatrul de Operă șl Ba
let al R. P. Romîne: RĂPIREA DIN SE
RAI — (orele 11), CAVALERIA RUSTI
CANĂ și PAIAȚE — (orele 19,30). Tea
trul de stat de operetă: MAM-ZELLE 
NITOUCHE — (orele 10,30), LĂSAȚI-MA 
SÄ CINT — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (Sala Comedia): 
MARIA STUART — (orele 10), MAȘINA 
DE SCRIS — (orele 15,30), O SCRISOARE 
PIERDUTA — (orele 19,30); (Sala Stu
dio): O FEMEIE CU BANI — (orele 10), 
SURISUL COSTA UN MILION — (orele 
15), MOARTEA UNUI ARTIST — (orele
19.30) . Teatrul „C. I. Nottara" (Sala din 
Bd. Magheru): ESTE VINOVATĂ CO
RINA? — (orele 10), PEER GYNT — (orele
19.30) ; (Sala Studio): CASA CU DOUA 
INTRĂRI — (orele 10,30 și orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza-Bulandra“ (Sala din 
Bd. Schitu Măgureanu na. 1): CEZAR ȘI 
CLEOPATRA — (orele 10,30), INIMA 
MEA ESTE PE ÎNĂLȚIMI — BIEDER
MANN ȘI INCENDIATORII — (orele
19.30) ; (Sala din Str. Alex. Sahia nr. 76 A): 
TACHE, IANKE ȘI CADIR — (orele
10.30) , COMEDIA ERORILOR — (orele
19.30) . Teatrul de Comedie: RINOCERII
— (orele 10,30), UMBRA — (orele 15), 
CASA INIMILOR SFĂRIMATE — (orele
20) . Teatrul Muncitoresc C.F.R. (la 
Sala Palatului R. P. Romîne: BĂIAT 
BUN, DAR... CU LIPSURI — (orele 19,30), 
(la Sala Giulești): PAHARUL CU APA — 
(orele 19,30). Teatrul pentru copii și ti
neret (Sala din Str. C. Miile): ANDREA
— (orele 20), (la Sala pentru copii, din 
Str. Eremia Grigorescu nr. 24): NU 
PREA ALBA CA ZÄPADA ȘI MOTA
NUL DESCĂLȚAT — (orele 9,30). Teatrul 
satiric-muzical „C. Tănase“ (Sala Savoy): 
ȘAPTE PACATE— (orele 11), REVISTA 
DE ALTADATA — (orele 20); (la Sala din 
Calea Victoriei nr. 174): ȘI BĂIEȚII ȘI 
FETELE - (orele 20). Teatrul „Țăndă
rică“ (Sala din Str. Academiei): NAZ- 
BÎTIILE LUI ȚĂNDĂRICĂ - (orele 11): 
EU ȘI MATERIA MOARTA - (orele
20.30) . Circul de stat: SELECȚIUNI DE 
CIRC — (orele 10,30 și orele 15,30), BER
LINER ATRACTION - (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE. — Cauze drepte — 
cinemascop: Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.15) , București (9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45;
21) , Excelsior (10,15; 12,45; 15,15; 17,45;
20.15) , Flamura (9,45; 12; 15,45; 18,15; 20,45).
Feroviar (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). Ano
timpuri: Republica (10; 12; 14,30; 16,45. 
19; 21,15). Un om care nu există: Carpați 
(10: 12; 14: 16; 18,15; 20,30), Grivița (10: 
12; 14; 16; 18,15: 20,15). Fără teamă și re
proș: Capitol (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Aventurfle unui tînăr — cinemascop: 
Festival (9; 12; 15; 18; 21), Melodia (9; 12; 
15; 18. 21), Modern (9; 12; 15; 18; 21).
Frații corsicani — cinemascop: Victoria 
(9,45: 12; 14,15: 16.30; 18,45; 21), Giulești 
(10; 12,15), Buzeștl (14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Luceafărul (15,15: 17.30: 20). Zile de fior 
și rîs: Central (0,30: 11,45; 14; 16,15: 18,30; 
20.46). Program de filme pentru copii : 
Doina (orele 10). Totul despre Eva : Doi
na (11,30; 14,30; 17,30; 20,30), Viitorul (11,30;

Noi articole de uz casnic
Recent s-au încheiat contractările pen

tru semestrul II al anului între întreprin
derile producătoare de articole de uz 
casnic din cadrul Ministerului Industriei 
Ușoare și comerț. Au fost contractate 
numeroase produse noi. Printre acestea 
se află sobele metalice tip „Termo“ și 
mașinile de gătit „Meteor“, articole de 
menaj din tablă de oțel inoxidabil — 
coșulefe de pline, tăvi, fructiere — gar
nituri din mase plastice pentru servit ape
ritive, ceasuri deșteptătoare cu un meca
nism mai mic, modele noi de bricege cu 
forfecufă etc. Gospodinele vor mai 
găsi în magazine, în semestrul II, căni 
gradate, firbușoane cu mîner din 
masă plastică, dozatoare de zahăr, perii 
din mase plastice și din sîrmă, cuțite spe
ciale de cojit citrice, clești-foarfecă 
de servit prăjituri, deschizătoare pentru 
sticle și borcane.

S-au contractat, de asemenea, unele 
articole care interesează mai mult pe 
școlari : creioane cu mină subțire, penițe 
inox (din oțel inoxidabil), stilouri „Select" 
și altele, iar. pentru pescarii amatori, lan
sete din fibre de sticlă și alte ustensile.

dul de funcționare și calitatea tehnică a unui aparat de radio sau a unui televizor. Și acestea sînt doar cîtșva exemple, dintr-o lungă enumerare ce s-ar putea întreprinde, privitoare la introducerea studenților în lumea tehnicii moderne.Dar sînțem încă departe de a fi privit sub toate aspectele Bucureș- tiul universitar. O vastă activitate sportivă și cultural-educațivă se desfășoară la cluburi, la bazele sportive, în marile aule ale institutelor. Reuniuni tovărășești, precedate de scurte expuneri despre Dumas sau Cehov, punctate de momente vesele, concursuri „Cine știe, cîștigă” pe cele mai diferite teme, sînt lucruri obișnuite, care au figurat , în acest an mai în toate programele de activitate culturală a institutelor și facultăților. Studenții năzuiesc către activități cultural-artistice de un nivel superior. Așa se explică faptul că la Casa de cultură a studenților din București, în locul obișnuitelor cercuri au fost înființate două „universități" — una „muzicală", alta „de arte plastice". Astfel, pătrunderea în tainele uneia dintre aceste arte permite realizarea unei inițieri mai aprofundate.Iar succesul ansamblului folcloric al studenților bucureșteni la un recent festival internațional în Grecia vine să confirme înaltul nivel la care s-a ridicat și această dimensiune, privind activitatea culturală a Bucureștiului universitar.

15; 17,45; 20,30). Anaconda: înfrățirea în
tre popoare (11,30; 15,45; 18; 20,15), Miorița 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Cosmos 
(11; 16; 18; 20), Un suris în plină vară : 
Cultural (16; 18,15; 20,30), Adesgo (15; 17; 19; 
21). A 12-a noapte: Crîngași (16; 18,15; 20,30). 
Liturghia de la miezul nopții — cinema
scop: Bucegi (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Arta (11; 16; 18,15; 20,30). Germanie, ste
luțele tale!: Unirea (11; 16; 18,15; 20,30), 
Vltan (16; 18,15; 20,30). Kaloian: Tomis 
(9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Aurora 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Nu se 
poate fără dragoste: Flacăra (12; 16; 18; 
20). Intre maluri — cinemascop: Munca 
(12; 15; 17; 19; 21). Hoțul din San Ma
rengo: Popular (10,30; 16; 18,15; 20,30).
Uezrădăcinații: Moșilor (15; 17; 19; 21). 
Cavalerul Pardaillan — cinemascop: 
Volga (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Lo
vitură de pedeapsă: Floreasca (12; 16; 
18,15; 20,30). Taxiul morții: Progresul (11: 
15; 17; 19; 21). Cele trei lumi ale lui 
Gulliver : Ferentari (16; 18,15; 20,30). To
tul rămîne oamenilor: Colentina (16; 18;
20) . Scano Boa : Dacia (11; 13; 15; 17; 19;
21) . Cel patru călugări : Capitol (la gră
dină — orele 20), Stadionul „Dlnamo“ 
(orele 20),. Grădina „Progresul“ (orele 
20,45).

TELEVIZIUNE. — Orele 8,50 — Gim
nastica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiune pentru copii și tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 —
Emisiune pentru sate. In jurul orei 17,15
— Transmisie de la Stadionul Republicii 
din Capitală: întîlnlrea de fotbal dintre 
selecționatele de tineret ale R. P. Ro
mîne și R. P. Ungare. 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Montaj folcloric de 
cîntece și dansuri „Ca pe Someș“. 19,55
— Filmul „Medicamentul care ucide“ 
(partea a II-a). 21,25 — Emisiune muzical- 
coregrafică „Intr-un magazin universal“.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost răcoroasă 

cu cerul variabil, mal mult acoperit. Ai 
căzut ploi temporare și sub formă dt 
averse, însoțite pe alocuri de descărcăr 
electrice. Temperatura aerului la ora 14 
înregistra valori cuprinse între 20 grade 
la Satu Mare și Săcueni și 10 grade la 
Tg. Secuiesc șl Intorsura Buzăului. In 
București : Vremea a fost umedă și ră
coroasă, cu cerul mai mult noros. Tem
peratura maximă a atins 16 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 26 
și 27 mai. In țară : Vreme schimbătoare 
cu cerul temporar noros. Vor cădea ploi 
locale sub formă de averse, mai frec
vente în sudul țării. Vînt potrivit, cu 
intensificări în sudul și estul țării. Tem
peratura în creștere ușoară. In Bucu
rești : Vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea ploi sub for
mă de averse, mai ales după-amiezele. 
Vînt potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară.



feasts

încheierea lucrărilor Congresului 
național de medicină internăSîmbătă la amiază s-au încheiat lucrările Congresului național de medicină internă. în timpul celor 4 ziie ale lucrărilor au fost prezentate peste 80 de conferințe, comunicări și referate privind: ateroscleroza, car- dita reumatismală și reticulopatiile maligne. în afara specialiștilor din țara noastră, au făcut comunicări personalități cunoscute ale vieții medicale din R.P.D. Coreeană, Franța, R.D. Germană, Izrael, R.S.F. Iugoslavia, R. P. Polonă, S.U.A., R. P. Ungară și U.R.S.S.în cuvîntul de închidere, acad. N. Gh. Lupu, președintele Comitetului de organizare a Congresului, a subliniat valoarea științifică a lucrărilor prezentate, contribuția specialiștilor romîni și străini la elucidarea unor probleme în legătură cu temele care

au constituit obiectul Congresului. Datele prezentate în rapoarte și comunicări, ca și discuțiile purtate pe marginea lor permit o orientare mai justă atît în problemele practice de diagnostic, tratament și prevenire, cît și în activitatea de cercetare' științifică. Vorbitorul a scos în evidență importanța colaborării internaționale pe tărîm medical și contribuția adusă de Congres la mai buna cunoaștere a ultimelor realizări obținute în domeniul - medicinii interne în Romînia și în alte țări.
★Seara, Comitetul de organizare a Congresului a oferit o masă colegială în cinstea participanților la această manifestare. (Agerpres)

■ a

Funeraliile acad. Tudor Vianu

INFORLa invitația Uniunii Ziariștilor din R. P. Romînă, în țara noastră se află o delegație de ziariști din R. P. Polonă. Oaspeții au vizitat obiective industriale și complexe social-cultu- rale din Capitală și din Brașov, Hunedoara, Onești, Săvinești și Galați, hidrocentrala de la Bicaz, stațiunile balneo-climaterice de pe litoral. Sîmbătă, ziariștii polonezi au avut la ambasada R. P. Polone din București o întîlnire prietenească cu reprezentanți ai presei romîne.

MATH
9Sîmbătă au plecat la Veneția prof, arh. Grigore Ionescu, directorul Direcției monumentelor istorice din C.S.C.A.S., și arh, Gh. Curinschi, director tehnic, care vor participa la cel de-al II-lea Congres internațional al arhitecților și tehnicienilor de monumente istorice.Congresul, la care specialiștii romîni vor prezenta două comunicări, se va desfășura sub auspiciile U.N.E.S.C.O. și constituie manifestarea prin care se deschide campania internațională pentru păstrarea monumentelor istorice. (Agerpres)

ȘTIRI CULTURALE
Sviatoslav Richter 
în concertul Filarmonicii 
„George Enescu"La concertul simfonic al Filarmonicii de stat „George Enescu“, care a avut loc sîmbătă seara în sala mare a Palatului R. P. Romîne sub conducerea artistului poporului George Georgescu, și-a dat concursul cunoscutul pianist Sviatoslav Richter, artist al poporului din U.R.S.S. El a interpretat cu măiestrie concertul pentru pian și orchestră op. 83 nr. 2 în si bemol major de Brahms. Programul a mai cuprins și Simfonia a 3-a op. 90 în fa major de Brahms.
Premieră teatralăAseară, Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ a prezentat în premieră

un spectacol care cuprinde piesele „Biedermann și incendiatorii“ de Max Frisch și „Inima mea este pe înălțimi“ de William Saroyan. Regia spectacolului este semnată de Lucian Pintilie. Decorurile și costumele au fost realizate de Jules Perahim, maestru emerit al artei („Biedermann și incendiatorii“), Paul Bortnovschi, Lucu Andreescu („Inima mea este pe înălțimi“). în distribuție : Fory Etterle, V. Ronea, artiști emeriți, Mircea Albulescu, Octavian Cotescu, Ana Negreanu, G. Oprina și alții.
*Pianistul Valentin Gheorghiu și violonistul Ștefan Gheorghiu au plecat sîmbătă spre Franța. împreună cu violoncelistul Radu Aldulescu — care se află în. prezent într-un turneu în R. D. Germană — ei vor susține un concert în sala Gaveau din Paris și un alt concert la televiziune.

Mii de bucureșteni au continuat să aducă sîmbătă dimineața un ultim omagiu academicianului Tudor Vianu, al cărui corp neînsuflețit a fost depus în sala de marmură a Casei Scînteii. Prin fața catafalcului înconjurat de coroane de flori s-au perindat oameni ai muncii, studenți, academicieni, oameni de cultură și artă, cei care l-au cunoscut și îndrăgit pe acel care a constituit una din marile prezențe' ale culturii romînești din ultimele patru decenii : criticul și istoricul literar, scriitorul, profesorul și savantul Tudor Vianu.Deasupra catafalcului, pe un panou de catifea vișinie, îndoliat, era așezat portretul eminentului savant care a slujit neobosit cultura romî- neașcă și a reprezentat-o cu un înalt prestigiu și cu o mare strălucire. De jur împrejur erau rînduite coroane de flori din partea Prezidiului Academiei R. P. Romîne, Ministerului învățămîntului, Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Uniunii Scriitorilor, Comisiei Naționale a R. P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O., Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune, Universității București, Teatrului Național „I. L. Caragiale“, Editurii pentru literatură universală și altor instituții culturale,La catafalc au făcut de gardă a- cademicieni, reprezentanți ai unor instituții de artă și cultură, scriitori, profesori universitari, studenți. Ultima gardă a fost alcătuită din tovarășii : Constanța Crăciun, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte al Academiei R. P. Romîne, prof. Jean Liveșcu, adjunct al ministrului învățămîntului, acad. Mihai Ralea, președintele Comisiei Naționale a R.P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O., acad. Mihai președintele Uniuniiacad. Gheorghe Mihoc, rectorul Universității București, Virgil Florea, vicepreședinte al Comitetului Stat pentru Cultură și Artă.La ora 13 a început mitingul doliu.„Cu trecerea din viață a'acad. Tudor Vianu, științele umanistice și cultura romînească în general suferă o grea și pentru multă vreme o ireparabilă pierdere — a spus acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte al Academiei R.P. Romîne. Ceea ce caracteriza personalitatea regretatului nostru coleg era, înainte de țoațe, o foarte temeinică pregătire în numeroase ramuri ale disciplinelor socia-

le. îi erau la fel de familiare, în sensul științific înalt al termenului, filozofia și estetica, istoria și critica literară, istoria artei și literatura comparată. Cel care ne părăsește pentru totdeauna nu și-a menajat forțele în dorința care l-a stăpînit tot timpul de a-și îndeplini înalta misiune de intelectual cu îndatoriri față de poporul și cultura țării sale, în numele conducerii Academiei R.P.R. exprim adîncul regret al tuturor membrilor și colab oratorilor acestei instituții în care a avut o prezență competentă și activă Tudor Vianu“.„Rar mi-a fost dat să cunosc un om mai generos, un om cu un orizont cultural mai larg — și tocmai pentru aceasta mai umanitar — pa Tudor Vianu, a șpus în cuvîntul său acad. Mihai Beniuc, El a fost mereu prezent în linia întîia a creației noastre artistico-literare și a bătăliei ideologice, fiind purtător de cu- vînt al cugetărilor înaintate și în- scriindu-se cu glorie printre cei ce au înțeles mesajul istoric al erei comunismului. Pe plan internațional, cu o pătrundere inegalată, el a căutat și a găsit totdeauna numitorul comun dintre realizările romînești și cele universale, aducînd prin a- ceasta servicii demne profundă recunoștință tre“.Relevînd prodigioasa
de cea mai patriei noas-

Beniuc,Scriitorilor,
dede

Produse petroliere 
de calitate
(Urmare din pag. I-a)zent, în rafinăriile ploieștene și la cele din Moldova se execută noi lucrări pentru dezvoltarea capacităților de producție.în ultima vreme, Direcția noastră generală a studiat, cu sprijinul unor specialiști, posibilitățile existente în fiecare rafinărie în vederea îmbunătățirii culorii motorinelor, creșterii cifrei cetanice, reducerii conținutului de sulf și de compuși cu azot și oxigen, coborîrii temperaturii de congelare etc. Pentru sporirea producției de motorine cu caracteristici îmbunătățite, o serie de instalații de cracare termică au fost modificate, fiind trecute pe regim de rupere de vîscozitate. Au intrat în funcțiune instalații de cocsare întîrziată la Onești și Brazi. în viitor se vor extinde procedeele de hidrofinare a motorinelor și de hidrocraçare, din care rezultă combustibili de cea mai bună calitate. Se impune totuși ca în rafinării șă se acorde mai multă atenție proceselor de distilație primară și de cracare termică, în așa fel îneît motorina rezultată să corespundă condițiilor impuse de consumatori.Posibilități există și în domeniul producției de uleiuri și unsori. în această direcție va fi extinsă experiența acumulată în ultima vreme de petroliștii de la rafinăria Teleajep. Aici se studiază posibilitatea introducerii procedeului de dez- asfaltare în două trepte, procedeu din care rezultă uleiuri de calitate superioară, cu conținut de cocs redus. Introducerea în componența

superioarăuleiurilor a aditivilor polifuncțio- nali, fabricați la această rafinărie, mărește eficacitatea uleiurilor; prelungește viața motoarelor și mecanismelor care le utilizează. Petroliștii de aici vor trebui să acorde aceeași atenție creșterii stabilității unsorilor și lărgirii sortimentului unor asemenea produse care au o valoare mare și sînt mult căutate.Deoarece planul tehnic pe anul în curs prevede asimilarea în fabricație a noi sortimente de uleiuri și unsori se impune ca, la efectuarea încercărilor de laborator, să existe o colaborare din ce în ce mai strînsă între rafinării și institutele de cercetări de specialitate. Direcția noastră generală Vu căuta să pună la dispoziția rafinăriilor diferite mostre de produse noi, să le ajute în procurarea documentației tehnice, materialelor și chimicalelor necesare.în articolele publicate pînă acum în ziar șpecialiști de la rafinăriile Teleajen și Onești au atras atenția asupra influenței selecționării și separării țițeiurilor de impurități, asupra calității produselor petroliere. Este într-adevăr o problemă deosebit de importantă. Practica a dovedit că un țiței cu un conținut prea mare de apă și sare duce la folosirea nerațională a instalațiilor de desalinare electrică din rafinării, la consumuri sporite de combustibil și energie electrică, la greutăți în conducerea procesului de fracționare în instalațiile de distilație primară. în ultima vreme, schelele au luat măsuri pentru îmbunătățirea tratării țițeiului. Este bine totuși să se ex-

tindă procedeele moderne de desali- nare a țițeiului, folosind desemulsio- nanți cu eficacitate mare. De asemenea, trebuie ca și rafinăriile, și în mod special rafinăria Ploiești-Nord, să îmbunătățească calitatea dese- mulsionanților livrați schelelor. în' ce privește selecționarea țițeiurilor, este necesar ca schelele de extracție să acorde o deosebită atenție țițeiurilor speciale. Din țițeiul parafi- nos ușor, extras în unele schele din regiunea Ploiești, de pildă, parafine de cea mai bună calitate, iar prin folosirea țițeiului asfaltos A3 se pot fabrica uleiuri cu congelări scăzute. Solicităm, de asemenea, din partea colectivelor din schele să ia măsuri ca, la desbenzinarea gazelor de schelă, să se recupereze cît mai complet propanul în gazolina li-• vrată rafinăriilor.

rezultă

★în ultimii ani, în toate rafinăriile s-au luat măsuri pentru întărirea serviciilor de control tehnic de calitate și laboratoarelor de analize. In aceste servicii au fost repartizați să lucreze tehnicieni și ingineri bine pregătiți profesional, cu o bogată experiență. Vom căuta șă sprijinim în continuare rafinăriile în înzestrarea laboratoarelor cu aparatură de măsură și control modernă. Este necesar ca și conducerile rafinăriilor să ia măsuri în vederea ridicării calificării și specializării laboranților și celorlalte cadre din serviciile C.Ț.C., pentru ca aceștia să mînu- iască cu pricepere aparatura modernă de analize.întîmpirjînd cea de-a XX-a aniversare a eliberării țării, petroliștii din rafinării vor intensifica întrecerea pentru produse de calitate superioară, pentru valorificarea optimă a fiecărei tone de țiței.
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Penultima etapă
A

In cîteva rînduri

Desfășurată pe o vreme călduroasă 
(temperatura a fost de plus 30 grade), 
penultima etapă a „Cursei Păcii", 
Pardubice — Ceske Budejovice, n-a 
adus nici o schimbare deosebită în 
clasamente. Doar Gabriel Moiceanu, 
care a sosit al doilea în orașul Ceske 
Biüdejovice, a urcat două locuri în 
clasamentul general individual, dato
rită celor 30 de secunde primite ca 
bonificație. O acțiune mai importantă 
s-a produs la kilometrul 55, unde 
s-au distanțat Moiceanu, polonezul 
Zapala și germanul Mickein. Avan
sul lor nu a fost mai mare de 500 m, 
astfel că la kilometrul 58 plutonul 
s-a regrupat. Sprintul cu premii din 
orașul Gavliczkuv-Brod a revenit 
belgianului Jacquemin. La kilome
trul 90 încearcă să evadeze bulgarul 
Neicev și cehoslovacul Wolf, însă 
fără succes. Plutonul continuă să ru
leze compact pînă la sfîrșitul etapei. 
Pe stadionul din Budejovice, sprin
tul final este condus de Kapitonov. 
Acesta cade la turnantă și se pro
duce o busculadă în care sînt antre
nați Gazda, Spruyt, Ampler și alții, 
Moiceanu, aflat în spatele lor, evită

în ultimul moment o căzătură, trece 
în frunte, dar pe linia de sosire este 
întrecut de cehoslovacul Dolejal.

In același timp cu învingătorul 
(5h 26’14”) au sosit Gabriel Moicea
nu pe locul 2, Ziegler pe locul 9, C. 
Dumitrescu pe locul 11, 
Zanoni și Stoica.Clasamentul general
1. Smolik (R.S.C.) 50h j.u , a. 
Hoffmann (R.D.G.) la 7'45" ; 3. Wie
demann (R.D.G.) la 7’55” ; 4. Zapala 
(R.P.P.) la 8'15"; 5. Kudra (R.P.P.) 
la 8’29” ; 6. Kapitonov (U.R.S.S.) la 
8'37"; 7. Appler (R.D.G.) la 8'45”;
8. Jusko (R.P.U.) la 9’05”; 9. Kuli- 
bin (U.R.S.S.) la 9'13" ; 10. Mickein 
(R.D.G.) la 11'20" ; 11. G. Moiceanu 
(R.P.R.) la 11’39” etc. C. Dumitrescu 
se află pe locul 17 la 12’53”.Clasamentul general pe echipe : 
1. R. D. Germană ; 2. R. P. Romînă 
la 6'14”; 3. R. P. Polonă la 7’36" ; 
4. R. S. Cehoslovacă la 11'57" ; 5. 
R. P. Ungară la 20’01”; 6. U.R.S.S. 
la 20'19" ; 7. Franța etc.

Astăzi, ultima etapă, Ceske Bude
jovice — Praga (156 km).

Ardeleanu,individual : 57’10"; 2.

Astăzi, de la ora 17,15, pe stadionul Re
publicii, echipa de fotbal-tineret a țării 
noastre susține un important examen inter
national în compania echipei (tineret) 
R.P. Ungare. Stațiile noastre de radio vor 
transmite întreaga desfășurare a jocului. 
Transmisia se va face pe programul I.

★
Turneul internațional de tenis de la Riga 

se apropie de sfîrșit. Jucătorii romîni Ion 
Tiriac și Petre Mărmureanu au repurtat 
frumoase victorii' în semifinale, urmînd ca 
ei să se întîlnească în finală pentru a-și 
disputa primul loc. Țiriac l-a învins în 
semifinale cu 8—1; 6—0; 6—0 pe Potanin 
(U.R.S.S.), iar Mărmureanu l-a întrecut cu 
6—3; 6-3; 7-5 pe Jusko (U.R.S.S.).

★
Sala sporturilor de la Floreasca va găz

dui astăzi dimineață, de la ora 10, meciul 
internațional feminin de volei dintre echi
pele reprezentative ale R.P. Romîne și R.P. 
Ungare. Revanșa va avea loc marți, de la 
ora 18, tot în sala Floreasca.

★
La Cluj a început sîmbătă seara întîlni- 

rea internațională de gimnastică dintre e- 
chipele masculine și feminine ale R. P. Ro
mîne și R.S.S. Armene. După exercițiile im
puse, conduc echipele romîne. La masculin 
cu 282,75—278,55 puncte, iar la feminin cu 
152,20—144,40 puncte.

Relevînd prodigioasa activitate de profesor și savant eminent, conștient de responsabilitatea sa socială, prof, univ. Al. Bălăci, prorector al Universității București, a spus : „în ceea ce a rostit Tudor Vianu de-a lungul a nenumărați ani de la catedră a vibrat mereu, cu aceeași continuă intensitate, coarda unei mari sensibilități, a unei profunde delicateți îmbinate cu o splendidă cultură și cu o vastă erudiție. El a lăsat de-a lungul tuturor drumurilor pe care le-a străbătut, urma excepționalei sale activități, a înaltului său umanism. Omagiindu-1 azi, profesorii Universității, pe care a slujit-o cu cel mai profund devotament, vor păstra comoara amintirii lui și vor contribui ca lumina operei sale să nu se stingă niciodată“.„Prin activitatea și opera sa, Tudor Vianu a fost unul din ctitorii legăturilor de prietenie între țara noastră și alte țări, bazate pe cunoașterea și aprecierea reciprocă a valorilor culturale — a spus acad. Emil Condurachi. Activitatea desfășurată ca secretar general al Comisiei naționale a R. P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O. și ca membru al Consiliului executiv al U.N.E.S.C.O., participarea sa activă ca unul dintre reprezentanții de seamă ai științei și culturii romînești la numeroase congrese internaționale, autoritatea de care numele și opera sa s-au bucurat și se vor bucura întotdeauna în lumea științifică internațională, atestă vocația sa științifică și culturală de valoare mondială".„Dispariția academicianului și profesorului Tudor Vianu în plină putere de creație înseamnă o pierdere ireparabilă pentru învățămîntul nostru universitar — a spus acad. Al. Rosetti, decanul Facultății de limbă și literatură romînă a Universi-

tății București. El întrunea cea mai severă metodă de lucru cu darurile unui talent literar înăscut și se prezenta în fața auditorilor cursului său universitar ca un atlet al veșnicei tinereți și un ghid luminat pe căile științei. Fie ca tineretul universitar ridicat de acest maestru neprețuit, să-și încordeze puterile și să-i ducă opera mai departe, stră- duindu-se să depășească limitele ei de așțăzi".în numele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Virgil Flo- rea a adus un pios și recunoscător omagiu. „Pătruns de înalta misiune a intelectualului zilelor noastre — a spus el — Tudor Vianu a știut să împletească armonios munca didactică și de creație cu o neobosită activitate pe tărîm obștesc. El s-a integrat fără preget în procesul de răspîndire în mase a marilor valori culturale romînești și universale, a muncit neobosit, aducînd pretutindeni o contribuție neprețuită prin cuvîntul său de mare autoritate, prin competența sa recunoscută. Cunoscut și prețuit de multă vreme pentru ideile șale democrate și umaniste, Tudor Vignu a intrat în rîn- durile P.M.R., văzînd în aceasta realizarea pe un plan superior a idealurilor șale, posibilitatea de a șervi mai bine cauza căreia și-a consacrat viața și activitatea“.„Munca pe care Tudor Vianu a desfășurat-o în cadrul secției de limbă și literatură a Academiei R. P. Romîne va rămîne totdeauna vie în amintirea tovarășilor săi, a șpus prof., univ. Al. Dima, prorector al Universității „Al. I. Cuza“ din Iași. Prinosului de recunoștință al tuturor celor care l-au cunoscut, alătur ultimul salut al Universității și Filialei din Iași a Academiei, lui Tudor Vianu, unul din slujitorii cei mai devotați ai culturii romînești și universale“.Aducînd un ultim omagiu celui dispărut, Teodor Mironescu, directorul Bibliotecii Academiei, a arătat : „în cei peste șase ani în care a condus instituția noastră, Tudor Vianu, care a fost un mare iubitor al cărților, a luptat pentru ridicarea prestigiului acestui înalt for de cultură. Din inițiativa și sub conducerea sa directă s-a elaborat primul volum din Bibliografia literaturii romîne și era în curs de elaborare un al doilea“.„Unul din cei mai iubiți și respectați profesori ai noștri — a spus Radu Varia, student al Facultății de limbă și literatură romînă — Tudor Vianu urmărea necontenit luminile ce începeau șă se aprindă în preajma lui și vocațiile care își luau avîn- tul. Cu umanitatea șa caracteristică, el își integra ființa sa tinerei generații. Ceea ce el nu va mai rosti de la catedră ne rămîne în parte prin opera sa fundamentală în atîtea domenii ale culturii romînești“.După terminarea mitingului de doliu, în sunetele marșului funebru, sicriul cu corpul lui Tudor Vianu a fost așezat pe carul mortuar. Cortegiul funebru a pornit apoi din Piața Scînteii spre Cimitirul Bellu, undea avut loc înhumarea. (Agerpres)
CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA

a■

Conferința profesională internațională
a oamenilor muncii din comerțVARȘOVIA 23 (Agerpres). — între 18 și 22 mai s-au desfășurat la Varșovia lucrările celei de-a doua Conferințe profesionale internaționale a oamenilor muncii din comerț, organizată de Uniunea internațională a sindicatelor din comerț (Departament profesional al Federației Sindicale Mondiale).La lucrările conferinței au participat 135 delegați, observatori și invitați din 47 de țări, reprezentînd 23 500 000 oameni ai muncii din comerț, din patrii continente, Din R.P. Romînă a participat o delegație a Uniunii sindicatelor lucrătorilor din comerțul de stat și cooperația de consum, condusă de V. Oltean, președintele uniunii.Raportul de activitate al uniunii internaționale cu privire la lupta oamenilor muncii și sindicatelor din comerț a fost prezentat de Dumitru Usturoi, secretar al uniunii.Delegațiile participante au adoptat în unanimitate o rezoluție generală care subliniază, printre altele, necesitatea ca oamenii muncii din comerț și sindicatele lor să-și intensifice activitatea și acțiunile unitare corespunzător condițiilor din fiecare țară, pentru dezvoltarea luptei antimonopoliste, satisfacerea revendicărilor lor economice și sociale, împotriva politicii cursei înarmărilor și a pregătirilor de război ale imperialismului, pentru pace, coexistență pașnică între state cu regimuri sociale diferite, dezarmare, pentru independență națională, democrație și socialism. Rezoluția subliniază succesele obținute de oamenii mun-

cil din țările socialiste, succese care demonstrează superioritatea socialismului asupra capitalismului.Rezoluția scoate în evidență însemnătatea întăririi în continuare a unității de acțiune în lupta pentru satisfacerea revendicărilor vitale ale celor ce muncesc.Se subliniază, de asemenea, necesitatea intensificării acțiunilor oamenilor muncii și sindicatelor din comerț pentru dezvoltarea relațiilor comerciale normale între toate țările indiferent de regimul lor social, afirmînd în același timp că aceste relații trebuie să se bazeze pe respectarea suveranității și intereselor fiecărei țări, pe baza egalității și a- vantajului reciproc.Conferința a adoptat în unanimitate un număr de documente prin care și-a exprimat solidaritatea cu oamenii muncii și sindicatele din diferite țări, care luptă împotriva terorii și represiunilor, pentru drepturi sindicale și libertăți democratice, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru asigurarea independenței naționale.A fost ales în unanimitate noul comitet administrativ al Uniunii internaționale, precum și comisia de revizie. Ca secretar general a fost ales Dumitru Usturoi (R. P. Romînă).Lucrările conferinței s-au desfășurat- într-o atmosferă constructivă, animată de dorința de unitate și înțelegere reciprocă a tuturor participanților.
Hotărlrea 
C. C. alSOFIA 23

Congresul P. C 
din Salvador

Plenarei
P. C. Bulgar(Agerpres). — Dupăcum anunță B.T.A., a fost dată publicității hotărîrea Plenarei C.C. al P.C. Bulgar din 14—15 mai, consacrată problemei ridicării continue a rolului conducător al P.C. Bulgarin lupta pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al VIII-lea al partidului.

SAN cent a greș al Partidului Comunist din Salvador. Au fost discutate raportul de activitate a Comitetului Central, proiectele programului general și a- grar, precum și proiectul de statut al partidului. Congresul a ales noul Comitet Central al partidului.
Vizita în Marea BritanieLONDRA 23 (Agerpres).— între 12 și 22 mai o delegație a Uniunii Asociațiilor Studențești din R-P. Romînă, condusă de Ștefan Bîrlea, președintele U.A.S.R., a făcut o vizită în Marea Britanje, la invitația Uniunilor Naționale de studenți din Anglia și Scoția. Delegația studenților romîni a vizitat universitățile din Londra, Cambridge, Glasgow și Edinburgh, a fost primită de șeful secției internaționale din Ministerul Educației și Științei al Marii Britanii și a avut întrevederi cu conducerile uniunilor studențești din Anglia și Scoția în

PîinSîe tihunistii foskresesA
Voskresensk e un orășel situat la 

aproape o șută de kilometri de Mos
cova. Cu trenul electric ajungi acolo 
într-o oră și jumătate. 1 se spune și 
„orășelul chimic“ pentru că inima lui 
industrială o constituie combinatul 
chimic „Kuibîșev". Această mare în
treprindere este bine cunoscută col
hoznicilor și lucrătorilor din sovho
zuri prin îngrășămintele fosfatice. 
In ultimul timp, multe s-au schimbat 
la Voskresensk.

stalațiilor în plină funcțiune, dar 
n-am întîlnit nici un muncitor. Doar 
sus, la ultimul etaj, unde e instalat 
punctul automat de comandă al 
fabricii, maistrul I. Ivanov, așezat 
în fața pupitrului, urmărea cu aten- 

desfășura în 
Aparatele de 
cu promptitu- 
anomalie. La 

inginerii

ÎN PLINĂ DEZVOLTARE
Directorul întreprinderii, 

Doktorov, ne invită în fața 
scheme reprezentînd un plan de re
construcție a combinatului. In fața 
ochilor ne apar, deocamdată în 
dreptunghiuri hașurate, noi secții 
menite să sporească capacitatea 
combinatului de la 1 300 000 de tone 
îngrășăminte, cît a produs anul tre
cut, la 3 500 000 tone în 1970. „In
tr-un viitor apropiat — relatează 
directorul — aici se vor crea un 
centru experimental și poate filiale 
ale unor institute, cum ar fi Insti
tutul de îngrășăminte și Institutul de 
construcții de mașini pentru indus
tria chimică. Combinatul va deveni 
astfel o bază experimentală pentru 
chimie".

La fabrica de superfosfat — prin
cipalul produs al combinatului — 
ascultăm explicații asupra procesu
lui de producție. In rezumat, apa- 
tita se unește aici cu acidul sul
furic ca să dea naștere superfosfatu- 
lui. în ultimii ani, combinatul pro
duce o cantitate din ce în ce mai 
mare de superfosfat granulat ; tot
odată, colectivul și-a pus sarcina 
să dea agriculturii cantități sporite 
de îngrășăminte de mare eficiență. 
Nu de mult a luat ființă o secție 
de producere a superfosfatului du
blu care, așa cum îl arată și numele, 
e de două ori mai eficace decît su- 
perfosfatul obișnuit. In componența 
acestui îngrășământ intră fosforul și 
potasiul. Ca materie primă pentru 
obținerea potasiului sînt folosite re
ziduurile fabricii de ciment din ve
cinătate.

Combinatul se află într-un proces 
de dezvoltare continuă. In diferitele 
sale secții sînt introduse pe sca
ră tot mai largă mecanismele și in
stalațiile automate. La fabrica de a- 
cid fosforic, de pildă, am străbătut 
toate cele trei etaje de-a lungul in-

A. I. 
unei

ție procesul ce se 
pîntecele cazonelor, 
control îi semnalizau 
dine cea mai mică 
fabrica de acid sulfuric, 
ne-au prezentat un nou aparat au
tomat, pneumatic, de conducere și 
control, care va prelua în curînd 
funcția de dispecer.

Ne-am oprit pentru cîteva clipe la 
vastul depozit de îngrășăminte. 
Buldozerele scurmă necontenit și 
lopătează îngrășămîntul pentru a-i 
asigura coacerea. Benzi transportoa
re îl încarcă singure și-l duc la 
secția de împachetare. De aici plea
că unul după altul vagoane încărca-

te cu saci. Inginerul L I. Volhov ne 
înfățișează imaginea acestui depo
zit, așa cum va arăta într-un viitor 
apropiat — cu macarale electrice 
scormonind îngrășămintele și cu a- 

p'arate automate dozîndu-le și reglîn- 
du-le coacerea.

OAMENI Ș| INITIATIVE
Progresul e accelerat de inițiati

ve ale muncitorilor și tehnicienilor 
care sînt preocupați de ridicarea 
producției și productivității muncii. 
Tatiapa Jukova, șefă de schimb la 
depozit, este una din inițiatoarele 
„luptei pentru minute“ — luptă în 
care fiecare amănunt poate să adau
ge producției combinatului tone de 
superfosfați. De exemplu, transpor
toarele de superfosfat trebuiau o- 
prițe adeseori pentru a fi curățate. 
Tatiana Jukova a conceput un gră-

JOSÉ 23 (Agerpres). — Re- avut loc cel de-al V-lea Con-

a (hhga|iei U. A. S. R-probleme privind schimburile reciproce. Cu acest prilej, la 21 mai, însărcinatul cu afaceri- a.i. al R. P. Romîne la Londra, N. Petrescu, a oferit un cocteil là care au participat personalități ale vieții politice și culturale din Anglia, profesori și studenți de ,1a universitățile din Londra, Camferidgß; Oxford și Edinburgh, ziarișți, Cocteilul s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.
*Sîmbătă seara delegația s-a înapoiat în țară.

' tar care, montat pe transportor, asi
gură curățirea, lui permanentă. A- 
ceasta dă posibilitatea de a i se pre
da schimbului următor instalația a- 
flată în plin mers. De aci rezultă o 
economie de timp care ridică pro
ducția brigăzii cu 400 de tone super
fosfat pe lună. Pe panoul de onoare 
al combinatului sînt zeci de fotogra
fii înfățișînd muncitori și tehnicieni 
ale căror inițiative duc la asemenea 
rezultate.

Voskresensk, „orășelul chimic“, se 
află el însuși în plin progres, De-a 
lungul noilor străzi se ridică mereu 
alte blocuri înconjurate de spații 
verzi, magazine, restaurante, ci
nematografe; pe malul rîului Mos
cova se construiește un nou stadion. 
Seara, la „Clubul chimiștilor" dom
nește animație ; aici lucrătorii com
binatului își petrec timpul dezvol- 
tîndu-și aptitudinile artistice, a- 
sistînd la cursurile școlii medii teh
nice sau ale institutului da tehnolo
gie chimică. Și o fac cu firească în
suflețire : o statistică arată că jumă
tate din cei cinci mii de muncitori 
din Voskresensk sînt tineri.

IM
Ambrozie MUNTEANU

Combinatul chimic „Novomoscovski ’ din regiunea Tuia se dezvoltă continuu. Fotograiia îniâ|ișează unul 
din noile obiective construite in cadrul combinatului



«ta
Päg. 4 SCÎMEIA Nr. 6266

BS2S

La Conferința O.N.U. pentru comerț și dezvoltare

Adoptarea unui proiect 
de recomandări
R. P. R0MÎNÀ COAUTOARE

GENEVA (de da trimisul nostru). Comisia a treia a Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare care se ocupă de problemele finanțării destinate să permită o extindere a schimburilor economice internaționale, a adoptat sîmbătă încă un proiect de recomandări, din cele peste 80 ce i-au fost înaintate spre examinare. Este vorba de propunerea Afganistanului, Indoneziei, R.P. Romîne, R.A.U., Siriei și Iugoslaviei privind sprijinirea dezvoltării sectorului de stat.Dezbaterile ce au avut loc pe marginea acestui proiect de recomandare au evidențiat importanța pe care o acordă dezvoltării sectorului de stat cea mai mare parte a țărilor în curs de dezvoltare. Reprezentantul

A PROIECTULUI

R. P. Romîne, Iacob Ionașcu, a arătat că experiența și în special rezultatele obținute de țara noastră în cei 20 de ani de la eliberare constituie argumente pe deplin întemeiate în sprijinul acestei idei. Totodată el a remarcat însemnătatea deosebită a sectorului de stat în domeniul elaborării planurilor de dezvoltare a economiei naționale, în găsirea mijloacelor necesare valorificării resurselor naturale, de care dispune fiecare țară ca și în utilizarea eficientă a fondurilor bănești.Proiectul susținut de asemenea de reprezentanții Etiopiei, U.R.S.S., Ghanel și alții a fost adoptat fără nici un vot contra. Recomandările urmează a fi incluse în actul final al conferinței.
ÎNCORDARE politică la seulSEUL 23 (Agerpres). — încordarea politică a crescut, la Seul ca urmare a acțiunii unor militari ce au încercat să exercite presiuni a- supra tribunalului care judecă pe participanții la demonstrațiile antiguvernamentale de miercuri, transmite agenția France Presse. Primul ministru sud-coreean a fost nevoit să ceară scuze Adunării Naționale

pentru această acțiune, iar șeful statului major al armatei a afirmat că cei răspunzători de incidentul din incinta tribunalului s-ar afla sub stare de arest. Potrivit aceleiași a- genții, opoziția intenționează să depună în parlament o moțiune de cenzură împotriva președintelui Pak Cijan Hi, pe care îl consideră răspunzător de acțiunile armatei.
LA TOKIO VA AVEA LOC

0 intilnire la nivel înalt 
intre Indonezia, Filipine. 
și Federația MalayezăKUALA LUMPUR 23 (Agerpres). — în prima săptămînă a lunii iunie, la Tokio va avea loc întilnirea tripartită la nivel înalt între Indonezia, Filipine și Federația Malayeză, în vederea soluționării crizei intervenite între ele ca urmare a creării federației. Acest fapt reiese din comunicatul dat publicității la Kuala Lumpur, după întrevederea de sîmbătă dimineața între Salvador Lopez, trimisul special al președintelui filipinez, și Abdul Rahman, primul ministru al Federației Mala- yeze.

Ogg

Vizita lui N.S. Hrușciov 
în R. A. U.CAIRO 23 (Agerpres). — Sîmbătă dimineață, N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a avut o convorbire cu președintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, la reședința acestuia din Alexandria. în cursul aceleiași zile, oaspetele sovietic, împreună cu președintele R.A.U., s-a înapoiat la Cairo.
STARE EXCEPȚIONALĂ 
in Guyana BritanicăGEORGETOWN 23 (Agerpres). In Guyana Britanică a fost declarată stare excepțională în urma provocărilor unui grup de teroriști și rasiști din localitatea Demerara. Teroriștii au făcut să explodeze 13

bombe. 20 de persoane și-au pierdut viața, iar mai multe case au fost distruse.Forțe polițienești patrulează pe străzile capitalei. Trupele britanice aflate în Guyana Britanică au ocupat poziții pentru pre.venirea altor incidente.

DISPUTE PREELECTORALE ÎN BOLIVIA 
® PREȘEDINTELE ESTENSSORO SE OPUNE AMÎNÀRII 
ALEGERILOR © LÊCHJN ȘI-A RETRAS CANDIDATURA

Zonă rece în coroana solară
Comunicare la sesiunea Comitetului internaționalLA PAZ 23 (Agerpres). — în cadrul unei cuvîntări rostite la o adunare a partidului de guvernămînt „Mișcarea națională revoluționară“, președintele Boliviei, Victor Paz Estenssoro, și-a reafirmat hotărîrea de a menține data de 31 mai pentru desfășurarea alegerilor prezidențiale. După cum se știe, partidele de opoziție cer cu insistență ca aceste alegeri, în care Estenssoro își prezintă din nou candidatura, să fie amînate, iar Congresul să se întrunească într-o sesiune specială pentru a revizui legea electorală și a hotărî efectuarea unei noi înregistrări a corpului electoral. Pe de altă parte, partidul socialist bolivian din opoziție a dat publicității o declarație în care afirmă că șefii forțelor

armate distribuie arme automate unor grupuri de membri ai partidului de guvernămînt. Această acțiune ar fi menită, potrivit declarației, să înlesnească organizarea unor acte de terorism pentru a împiedica manifestarea unei opoziții hotărîte în cursul viitoarelor alegeri.Juan Lechin, vicepreședintele Boliviei, care își anunțase candidatura la alegerile prezidențiale din 31 mai, a comunicat că își retrage candidatura. Partidul revoluționar al stîngii naționale al cărui șef este, a anunțat că va boicota alegerile și că va cere amînarea acestora. Lechin l-a provocat la duel pe președintele Paz Estenssoro, pe care îl acuză de abuz de putere.
Propuneri in vederea reglementării situației 
din LaosMOSCOVA 23 (Agerpres). — Ä- genția TASS anunță că în legătură cu mesajele prințului Suvanna Fumma și ministrului afacerilor externe al Franței, referitoare la situația din Laos, Ministerul Afacerilor I Externe al U.R.S.S. a făcut cunoscut ! Ambasadei Marii Britanii la Moscova că guvernul sovietic are, ca și ' pînă acum, o atitudine pozitivă față ; de ideea convocării Conferinței pen- I tru Laos și este de părere că ea ar putea avea loc în iunie la Geneva. Se propune ca cei doi copreședinți (U.R.S.S. și Anglia) ai Conferinței internaționale pentru reglementarea problemei laoțiene din 1961 să a- dreseze tuturor statelor participante la acordurile de la Geneva pro-

In cursul unei opera|ii de luptă, trupele de partizani din Guineea portugheză au doborît un avion al arma
tei salazariste

punerea de a se convoca conferința în problema Laosului.
★XIENG KUANG 23 (Agerpres). — Prințul Sufanuvong, președintele Comitetului Central al partidului Neo Lao Haksat, a adresat o telegramă primului ministru Suvanna Fumma în care îi propune să se în- tîlnească cu el în Valea Ulcioarelor la 26 mai, transmite postul de radio „Vocea Laosului". Prințul Sufanuvong subliniază că „ținînd seama de încordarea și situația critică“ ce s-a creat în Laos, este necesar să se caute din nou căi pentru o reglementare pașnică.

congo Se intensifică 
mișcarea de partizaniLEOPOLDVILLE 23 (Agerpres). — Mișcarea de partizani din Republica Congo cuprinde noi regiuni ale țării. Potrivit ziarului „Le Courrier d’Afrique“, în ultimele săptămîni partizanii au organizat acțiuni și la Leopoldville. De mai multe ori capitala țării nu a mai putut fi aprovizionată cu energie electrică ca urmare a unor explozii, care au distrus rețeaua de înaltă tensiune. Agenția France Presse semnalează unele măsuri represive luate de autorități în capitală. Referindu-se la amploarea pe care a luat-o mișcarea de partizani, ziarul proguvernamen- tal „Le Progres“ cere autorităților congoleze „să introducă imediat starea excepțională în provincia Kivu și să acționeze rapid“. In cazul în care nu vor fi luate măsuri urgente, scrie ziarul, mișcarea de partizani din provincia Kivu va lua aceeași amploare ca și în provincia Kwilu, unde partizanii controlează în prezent mari teritorii.

NOTE DE CĂLĂTORIE

PRIMĂVARĂ VIENEZĂ
Orice cunoștință cu Viena, orice plim

bare ai face în acest oraș cu peste 1,7 
milioane locuitori, se transformă într-o 
trecere în revistă a unor monumente și 
locuri ce stau mărturie multor evenimente 
importante ale istoriei europene — și nu 
numai europene. Despre impresionanta 
catedrală Stephansdom și Parlamentul or
nat cu coloane în stil antic și străjuit de 
statuia Minervei, despre Palatul Hofburg, 
în care au locuit împărații Austro-Unga- 
riei, și despre alte monumente istorice ale 
Vienei s-au scris nenumărate pagini.

Nu acestea fac însă din capitala Aus
triei orașul primitor, plăcut, care te îm
bie să te simți în largul tău. Atmosfera 
agreabilă a Vienei este creată de bogă
ția de arbori, iarbă și flori care te 
înfîmpină la tot pasul de-a lungul stră
zilor drepte, curate, în marile piețe, 
ca și-n împrejurimile orașului înconju
rat de vestita pădure — inspiratoare 
a unora din cei mai mari compozitori ai 
lumii. 1n prezent, capitala austriacă are 
spații verzi care acoperă circa 45 milioane 
metri pătrați, situîndu-se din acest punct 
de vedere printre primele orașe din 
lume.

Pledoaria florilor
Dacă Viena poate fi numită oricînd un 

oraș al grădinilor, ea este în acest an, 
începînd de la 16 aprilie pînă la 11 oc
tombrie, o veritabilă Capitală a lumii în 
domeniul florilor. Timp de aproape ju
mătate de an, aici este deschisă Expozi
ția internațională de horticultură (pre
scurtat W.I.G. — de la Wiener Interna
tionale Garfenschau), cu participarea a 28 
de țări ; la intrare flutură și steagul R. P. 
Romîne.

Deschisă o dată cu venirea primăverii 
pe meleagurile vieneze, W.I.G. a fost 
pregătită intens, începînd cu cîțiva ani în 
urmă. Pe un teren care înainte era folo
sit pentru depozitarea gunoaielor, a fost 
creat frumosul „Parc al Dunării" — in
cinta W.I.G. Pe o suprafață de circa 100 
de hectare au fost plantați aproximativ 7 
milioane de arbori, arbuști și alte plante 
care împodobesc parcul (s-au semănat 7 
tone de semințe de iarbă I), s-au con
struit pavilioane de diferite mărimi, un 
teatru în aer liber, un cinematograf,, s-au 
amenajat un lac, un bazin pentru jocuri 
nautice, există o bibliotecă și o grădină 
pentru lectură. Mergînd pe aleile asfal
tate ale Expoziției și nruncîndu-ți privirea 
sore pajiștea imensă din mijlocul ei, ai 
deodată senzația că te afli în pampas,

văzînd cum aleargă în libertate nandu 
— struți din America de sud, iar pe malul 
lacului irișilor întîlnești tacticoase rațe 
din Australia, frumoase lebede cu gîtul 
negru și alte păsări. In timp ce unii vizi
tatori parcurg distanțele cu piciorul, alții 
trec pe deasupra capului lor, la o înăl
țime de cîțiva metri, instalați comod în 
scaunele unui teleferic, iar cei care n-au 
mai apucat o ricșă de două locuri cu 
motor, se plimbă cu un mic tren ce în
conjoară aproape toată Expoziția.

Deasupra întregului parc își înalță 
zvelfa siluetă „Turnul Dunării", înalt de 
252 metri — imensă floare de beton și 
oțel a Expoziției internaționale de horti
cultură. Turnul poartă o vastă terasă de 
beton de formă triunghiulară, amplasată la 
înălțimea de 150 metri, iar deasupra a- 
cesteia se află o adevărată gondolă ae
riană cu trei etaje, dintre care primul și 
ultimul se rotesc în jurul turnului, găzdu
ind o cafenea 
tem informați 
tectul Hannes Lintl,

și un restaurant. Sîn- 
că proiectantul, arhi- 

și inginerul con-

O imensă floare de beton și oțel — 
Turnul Dunării

suitant, prof. R. Krapfenbauer, au ținut 
seama la elaborarea proiectului nu numai 
de greutatea turnului — 17 600 tone, dar 
și de puterea vîntului și de cutremurele 
de pămînt.

Construcția de beton armat a turnului 
se ridică pînă la 181 metri, avînd o 
formă conică, iar apoi urmează catargul 
de oțel înalt de 71 metri. De pe pămînt, 
catargul de oțel se vede ca un ac ascu
țit ; el are un diametru de 2,5 metri la 
bază, iar în vîrf de 1 metru. In- 
trebînd despre semnificația unui uriaș 
Z, vizibil din toate părțile, care strălu
cește zi și noapte aproape de vîrful ca
targului de oțel, ni se spune că aceasta 
este inițiala Casei centrale de economii 
(Zentralsparkasse), aparfinînd municipa
lității vieneze, care a participat cu 75 la 
sută din fonduri la construcția turnului. 
Mai jos, aproape de‘nacela de oțel, tot 
atît de mare, se vede conturul unui pa
har de bere — însemnul Fabricii de bere 
aparținînd lui Mautner Markoff, unul din 
cei mai bogați oameni din Austria, care 
a furnizat restul de 25 la sută din fon
durile construcției și deține acum restau
rantul suspendat. Dacă în amplasarea re
clamelor și-a spus cuvîntul ierarhia bani
lor, cred totuși că reușitul turn se putea 
lipsi de astfel de ornamente. Desigur că 
alături de avîntatul turn al lui Sfephans- 
dom, castelul Schönbrunn ș.a., această 
realizare a gîndirii tehnice va deveni 
unul din simbolurile capitalei austriece.

,1n incinta Expoziției horticole interna
ționale atrage, de asemenea, atenția in
teresanta seră-turn a firmei Ruthner. Ce 
reprezintă ea ?, Inchipuifi-vă un conveier 
dintr-o fabrică ce funcționează nu pe ori
zontală, ci răsturnat pe verticală, 
transportînd pe barele din care e format 
ghivece. Acest conveier, construit din 6 
linii reprezentînd un lanț continuu, este 
amplasat într-un turn înalt de 41 metri 
construit din polisfiren cu fibră de sticlă, 
care lasă să pătrundă toată ziua lumina 
soarelui, iar înăuntru are o instalație auto
mată de condiționare a aerului și reglare 
a temperaturii. Noaptea, sau în anotim
purile cînd lumina soarelui este insufi
cientă, • intră în funcțiune iluminatul arti
ficial. Plantele primesc apă din abundență 
atunci cînd mersul conveierului le aduce 
pe la baza turnului, unde sînt stropite de 
sus dintr-o instalație specială, iar ghive- 
cele, făcute din masă plastică și găurite, 
trec prinfr-o baie cu apă în care pot fi 
dizolvate și îngrășăminte. O asemenea 
seră-turn, care ocupă 50 m.p., avînd de 
fapt o suprafață „cultivată" da 1 000

m. p., adică de 20 de ori mai mare, este 
deservită de un singur om. Pe scurt, me
toda inginerului Ruthner reprezintă folo
sirea metodelor industriale în horticultu
ra și legumicultura, permifînd transfor
marea acestora în ramuri cu o producție 
continuă.

Un prospect ne informează că dețină
torul patentului pentru R.F.G. și alte țări 
ale lumii este firma „Rheinische Stahlwer
ke“, din Essen (R.F.G.), care produce se- 
rele-turn sub numele „Rheinstahl —• 
System Ruthner'1. Dealtfel, după cum ara
tă presa, capitalul vest-german pătrunde 
pe diferite căi în economia austriacă.

Nu se poate să vizitezi W.i.G. fără a 
trece pe la pavilionul central, amenajat 
cu mult bun gust și fantezie de către 
gazde și țările participante. Trecînd pe 
mici alei cu pietriș, ești înconjurat de o 
bogăfie de culori, iar atmosfera este în
miresmată de parfumul natural al florilor. 
Aici este sugerată o poieniță, din verdele 
căreia scot capul numeroase flori gal
bene, roșii, albe, iar mai încolo vezi 
panta dulce a unei movile acoperite de 
azalee. în ospitaliera capitală a Austriei, 
florile, ce și-au dat întîlnire aici peste 
meridiane și anotimpuri, pledează pentru 
pace și conviețuire pașnică între toate 
țările spre binele omenirii.

De vorbă cu ministrul 
de externe

Clădirea Ballhaus are din timpuri mai 
vechi semnificația unui centru politic al 
țării. în prezent, ea este reședința 
cancelariei federale, a miniștrilor. Aici, 
în aripa în care înainte sta Metternich, 
se află biroul domnului Bruno Kreisky, 
ministrul de externe al Austriei, cu care 
delegația de ziariști romîni a avut 
cea mai importantă întîlnire din timpul 
șederii sale în această țară. Bineînțe
les, unul din subiectele principale 
ale convorbirii l-au constituit relațiile din
tre Austria și R.P. Romînă. „Aș vrea să 
repet — ne-a spus dl. Kreisky — că rela
țiile romîno-austriece nu numai că s-au 
normalizat, dar sînt călduroase. Vizita în 
Austria a prietenului meu, dl. Mănescu, a 
decurs în forme care, pe drept cuvînt, pot 
fi numite călduroase". Subliniind temeiu
rile bunelor relații dintre Romînia și Aus
tria, dl. Kreisky a apreciat că domeniul 
economic oferă în continuare posibilități 
pentru intensificarea legăturilor recipro
ce, ținînd seama de potențialul eco
nomic al celor două țări, de apropie
rea lor geografică și avantajele de a avea 
cheltuieli de transport reduse. El a fost 
de acord că dezvoltarea industrială a Ro- 
mîniei creează condiții pentru lărgirea 
schimburilor comerciale reciproce. Arătînd 
că în Austria se manifestă interes pentru 
cultura țărilor din bazinul dunărean, dl. 
Kreisky a relevat existența unor''însem
nate posibilități pentru extinderea legătu-

rilor științifice dintre Romînia și Austria 
prin schimburi de studenți, medici, fizici
eni, deschiderea de expoziții privind dife
rite domenii de activitate din cele două 
tari, cunoașterea mai bună a valorilor ar
tistice etc. DI. Kreisky a subliniat impor
tanta turismului pentru apropierea între 
popoare. „Trebuie studiate posibilitățile, e 
loc mult pentru inițiativă" — a spus mi
nistrul de externe al Austriei, referindu-se 
la relațiile culturale, științifice, artistice 
dintre țările noastre.

în mod firesc, în cursul convorbirii au 
fost abordate probleme ale vieții interna
ționale. „Sintern pentru coexistată paș
nică a statelor cu orînduiri diferite — a 
spus dl. Kreisky, reafirmînd poziția gu
vernului austriac, Sîntem de părere că 
toate conflictele între state trebuie să se 
rezolve pe cale pașnică”. In legătură cu 
problema dezarmării, domnia sa a decla
rat că „ar fi bine pentrii foate țările dacă 
s-ar realiza o dezarmare generală, ade
vărată", a apreciat pozitiv Tratatul de la 
Moscova cu privire la interzicerea expe
riențelor nucleare în trei medii și și-a 
exprimat părerea că „pînă la urmă se va 
adopta un plan de dezarmare".

în timpul călătoriei prin Austria am 
avut diferite prilejuri care ne-au confir
mat cuvintele domnului Kreisky cu pri
vire la dezvoltarea relațiilor romîno-aus- 
triece. La întreprinderea de construcții 
metalice „Wiener Brückenbau”, care are 
de mai mulți ani legături cu tara noastră, 
conducătorii uzinei și-au exprimat apre
cierea pentru faptul că specialiștii și mun
citorii romîni au montab singuri, în bune 
condifii, instalațiile livrate de uzina vie- 
neză. Ei și-au manifestat dorința de a con
tinua relațiile cu țara noastră, subliniind 
că „colaborarea cu Romînia este foarte 
bună”. Aceeași dorință am întilnit-o și la 
conducătorii altor întreprinderi vizitate — 
Elin, Maschinenfabrik Andritz, Steier-Puch. 
Din convorbirile cu muncitori din fabrici 
s-a desprins interesul lor de a cunoaște 
mai bine țara noastră.

Domnul Meznik, șeful serviciului de 
presă al Cancelariei federale, care ne-a 
vizitat țara și cunoaște bine Romînia, 
ne-a vorbit despre interesul cu care este 
așteptată apariția în toamnă a maestrului 
George Georgescu la pupitrul Filarmoni
cii vieneze, precum și despre aprecierea 
față de muzica, dansurile și arta populară 
romînească.

Diferiți ziariști austrieci au împărtășit 
părerea noastră că intensificarea schim
burilor economice, în domeniul știin
ței și culturii reprezintă o cale de 
întărire nu numai a colaborării dintre ță
rile noastre, dar și a păcii, înțelegerii și 
bunei conviețuiri între toate popoarele. 
A merge pe această cale înseamnă a con
tribui ca începutul de înseninare manifes
tat în relațiile internaționale să devină în 
viitor o primăvară — anotimp atît de iu
bit de vienezi, bucureșteni și de loji lo
cuitorii globului.

Gh. BADRUS
Mr.‘.

Profesorul Guglielmo Righini, directo
rul Observatorului aslrofizic de la Ar- 
cefri (Italia) și vicepreședinte al Comi
tetului international pentru „Anul Soa
relui calm", împreună cu Armin Deutsch 
de la Observatorul de pe muntele Pa- 
lomar din California, au făcut o comu
nicare în fa|a a 500 de cercetători 
ai spațiului, reuniți la sesiunea de la 
Florența a Comitetului internațional 
pentru cercetarea spațiului cosmic. 
Ei au anunțat că au descoperit „o zonă 
rece" în centrul coroanei solare. No
țiunea de „rece" trebuie înțeleasă în 
accepțiunea ei relativă. După calcu
lele făcute, zona rece descoperită ar 
avea temperatura de 11 000° C, ceea 
ce reprezintă în realitate un adevărat 
„îngheț" fafă de temperaturile enorme 
din jur care ating sau depășesc 
1 500 000 grade. Fenomenul a fost re
levat de o serie de fotografii făcute în 
timpul eclipsei solare de anul trecut, la 
bordul unui avion ce zbura deasupra 
Canadei la o înălțime de aproximativ 
13 000 m. Din spectrogramă rezultă că

zona rece se află la circa 640 000 km 
de la suprafața Soarelui. După primele 
ipoteze, ' acest fenomen s-ar datora 
existenței unor mari cantități de calciu 
ionizat. Descoperirea celor doi oameni 
de știință impune noi cercetări asupra 
coroanei solare, mai ales în fazele de 
eclipsă. Sînf necesare observații direc
te, deoarece caracteristicile deosebite 
ale coroanei solare, mai ales efectele 
uriașei ei temperaturi, nu pot fi repro
duse în laborator. Viitoarea eclipsă de 
Soare va avea loc la 30 mai 1965, Cu 
prilejul unui interviu, prof. Righini a 
precizat că descoperirea acestei zone 
reci a avut ca punct de plecare obser
varea unei linii de emisie de calciu, 
într-un spectru al coroanei solare, luat 
în timpul eclipsei de la 20 iulie 1963. 
„Acea linie — a precizat el — n-ar fi 
putut figura în spectru dacă temperatu
ra coroanei solare ar fi fost uniformă. 
In acest caz, calciul ar fi fost atît de 
puternic ionizat Incit n-ar fi putut da 
naștere unei astfel de emisii".

SCURTE ȘTIRI
TOKIO. Asociația „Japonia — U.R.S.S.“ și Consiliul General al Sindicatelor „din Japonia — Sohio au organizat sîmbătă la Tokio un miting în cinstea delegației de parlamentari sovietici aflați în vizită în Japonia. La miting au luat cuvîntul reprezentanți ai cercurilor culturale și de afaceri, ai organizațiilor oamenilor muncii din Japonia, precum și A. Mikoian, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. în aceeași zi, delegația Sovietului Suprem al U.R.S.S. a avut întîlniri cu reprezentanți ai cercurilor de afaceri, precțun și cu o delegație a Comitetului Central Executiv al Partidului Socialist din Japonia.
ROMA. Printr-un miting organizat Ia Roma, cu participarea a mii de oameni ai muncii, în Italia a început campania anuală pentru strîngerea de fonduri în sprijinul presei muncitorești. în cadrul mitingului a luat cuvîntul Giancarlo Pajetta, membru în secretariatul Partidului Comunist Italian. Cu cî- teva zile în urmă, în sute de localități din Italia au avut loc adunări ale prietenilor ziarului „Unită“.
ANKARA. După cum relatează a- genția France Presse, guvernul turc a trimis note diplomatice guvernelor Greciei și Marii Britanii, atrăgîn- du-le atenția asupra gravității situației create în Cipru ca urmare a dispariției ostatecilor ciprioți turci luați de ciprioții greci săptămînă trecută, cu prilejul incidentelor de la Famagusta. Copii ale acestor note au fost transmise și reprezentanților țărilor membre ale N.A.T.O.
WASHINGTON. Adlai Stevenson, delegatul permanent al S.U.A. la O.N.U., a fost chemat de urgență la Washington pentru a avea o discuție cu secretarul de stat Dean Rusk asupra problemelor legate de politica S.U.A. în Asia de sud-est. Un purtător de cuvînt al delegației americane la O.N.U. a declarat că Stevenson se va întoarce duminică la O.N.U., după ce va conferi și cu președintele Johnson.
OTTAWA. Guvernul canadian a adoptat proiectul unui nou drapel al Canadei. Noul drapel prezintă pe un fond alb trei frunze de arțar încadrate între două dungi verticale albastre. în concepția creatorilor săi drapelul ar reprezenta unitatea dintre populația de origină britani-

că, cea de origină franceză și celelalte grupuri naționale. Pînă în prezent drapelul canadian avea reprodus în colțul din stînga însemnele britanice.
ATENA. Vineri a avut loc Ia Salonic o demonstrație consacrată comemorării. unui an de la asasinarea deputatului de stînga, G, Lambrakis,- de către elemente reacționare. La ' demonstrație au luat, parte,.potrivi,t agenției France Presse, peste 2 000 de persoane
BANGUI. S-a anunțat că Republica Africa Centrală și R.S.F. Iugoslavia au hotărît să stabilească relații diplomatice.
DALLAS. Judecătorul Joe Brown, președintele tribunalului care l-a condamnat pe Jack Ruby, ucigașul presupusului asasin al președintelui Kennedy, Oswald, a cerut reprezentanților procurorului și ai apărării să se întrunească pentru a examina posibilitatea ca tribunalul să ia în dezbatere starea psihică a lui Ruby.
PARIS. Agenția France Presse informează că soția constructorului de avioane militare, Marcel Dassault, deputat U.N.R., a fost răpită de trei indivizi mascați. Poliția a fost pusă în stare de alarmă. Un ziar de seară a anunțat că a primit la redacție un telefon anonim prin care se făcea cunoscut că eliberarea doamnei Dassault va avea loc în termen de 70 de ore de la punerea în libertate a fostului conducător al O.A.S., generalul Salan. Un alt individ, vorbind în numele „statului major al O.A.S “, s-a adresat agenției France Presse, precizînd că este nevoie de depunerea unei sume de 10 milioane de franci noi pentru eliberarea soției lui Dassault.
LONDRA. La Londra s-a dat publicității o declarație a profesorului John Bernal, președintele al prezidiului Consiliului al Păcii, în care acesta se împotriva menținerii prin a Federației Arabiei de ___ Y. _bazei militare din Aden în pofida rezistenței poporului, fapt care pune în pericol pacea în Orientul Apropiat. Prof. John Bernal cere să se pună capăt imediat operațiunilor militare din Arabia de sud, să fie evacuate trupele engleze pentru ca poporul Arabiei de sud să-și poată hotărî singur viitorul.
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