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folosință

înfăptuirea sarcinilor complexe 
ale desăvîrșirii construcției socialis
te necesită ridicarea continuă a ni
velului muncii de partid, ceea ce 
depinde, în cea mai mare măsură, 
de pregătirea politică, ideologică, 
culturală și profesională a lucrători
lor din aparatul de partid. Comite
tul Central al partidului manifestă 
o grijă permanentă pentru asigura
rea unei pregătiri multilaterale a 
activiștilor, astfel ca aceștia să ajute 
cu competență organizațiile de par
tid în rezolvarea sarcinilor, să se
sizeze și să generalizeze ceea ce este 
nou, înaintat, în experiența acestora. 
Activiștii urmează școli și cursuri de 
partid, își îmbogățesc continuu cu
noștințele politico-ideologice, își 
completează studiile de cultură ge
nerală.

In ce privește organizarea învă- 
țămîntului de partid al activiștilor, 
Comitetul regional de partid Argeș 
j recomandat să se țină seama de 
cerințele concrete ale domeniului 
de muncă al activiștilor respectivi, 
de pregătirea anterioară, de propria 
lor dorință. Un mare număr de acti
viști au urmat sau urmează cursu
rile școlii superioare de partid „Ște
fan Gheorghiu“ și ale altor școli de 
partid. Tot mai mulți tovarăși care 
au absolvit școli superioare de par
tid, sau au cunoștințe echivalente 
acestora studiază individual opere 
ale clasicilor marxism-leninismului 
sau anumite teme care au fost sta
bilite de comitetul regional.

învățămîntul de partid urmă
rește, în principal, înarmarea temei
nică a activiștilor cu învățătura 
marxist-leninistă, cu politica partidu
lui nostru, cunoașterea aprofundată 
a documentelor partidului, a apre
cierilor sale asupra problemelor in
terne și internaționale. De aceea, co
mitetul regional acordă o atenție 
deosebită studierii de către aparatul 
•său și al comitetelor raionale și oră
șenești a documentelor de partid și 
de stat. Activiștii comitetului regio
nal au studiat cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la Confe
rința organizației de partid a 
șului București și Darea de 
mă asupra înfăptuirii planului 
stat pe anul 1963 și cu privire 
planul de stat pe anul 1964.' De
menea, ei au studiat măsurile luate 
de comitetul regional de partid pri
vind dezbaterea cifrelor de plan pe 
1964 și altele. După studierea hotă- 
rîrilor C.C. al P.M.R. și a unor ho- 
tărîri ale Consiliului de Miniștri se 
organizează, de regulă, seminarii, la 
care participă secretarii comitetului 
regional de partid.

Recent, activiștii de partid din re
giunea noastră au studiat documen
tul de mare însemnătate adoptat de 
plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din 
aprilie 1964 — Declarația cu privire 
la poziția P.M.R. în problemele miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale.

O atenție deosebită se acordă stu
dierii de către activiști a politi
cii economice a partidului, a eco
nomiei politice, a problemelor de e- 
conomie concretă industrială și a- 
grară. în acest scop, mulți dintre ei 
frecventează secția de economie po
litică a Universității serale de mar
xism-leninism. La comitetele raio
nale, activiștii învață potrivit cu pro
filul organizațiilor pe care le instru
iesc — în cercuri de economie con
cretă industrială și agrară, sau la 
cursurile școlilor serale economice ;

' seminariile acestora sînt conduse di
rect de primii secretari sau secretari 
ai comitetelor raionale. Pentru ac
tiviștii care lucrează la orașe 
au fost prevăzute mai mult teme le
gate de economia industrială ca : 
productivitatea muncii, prețul de 
cost, calitatea produselor ; pentru 
activiștii care lucrează la sate au 
fost indicate teme ce se referă la 
eficiența economică a aplicării regu
lilor agrotehnice în cultura cereale
lor, la problemele dezvoltării pomi
cultură, viticulturii, valorificării te
renurilor în pantă și erodate. Comi
tetele regional, raionale și orășe
nești de partid s-au îngrijit să cre
eze și condiții bune de studiu.

Biroul comitetului regional de 
partid se îngrijește ca în cadrul fie
cărei pregătiri lunare să se țină ex-

Pînă acum în 
unile Hunedoara, Oltenia, 
Banat, Cluj și Argeș au fost date în 
folosință blocuri de locuințe însu- 
mînd aproape 5 000 de apartamente. 
Numeroase alte blocuri se află în- 
tr-un stadiu avansat de construcție 
șl finisaj. Constructorii gălățeni din 
cartierul Țiglina au sarcina să ter
mine în fiecare zi cîte 8 apartamen
te. Ordinea și buna organizare a

lucrărilor, la fiecare loc de muncă, 
a dat posibilitate constructorilor să 
se achite cu succes de această sar
cină. Pe șantierele din Hunedoara, 
Valea Jiului, Ploiești, Reșița, Timi
șoara se aplică pe scară tot mai 
largă metodele de construcție cu 
blocuri mari prefabricate, cofraje 
glisante sau placaje bachelitizate, 
precum șl organizarea lucrului „în 
lanț" la construcția noilor blocuri.
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Uzinele „Rulmentul" din Brașov. Se efectuează controlul tehnic de calitate al rulmenților
Foto Gh. Vințilă

LA FIECARE FAZĂ Șl OPERAȚIE O ÎNALTĂ TEHNICITATE"

Consfătuirea siderurgiștiior
HUNEDOARA (redacția ziarului 

„Flacăra Hunedoarei"). — La Com
binatul siderurgic Hunedoara a a- 
vut loc ieri o consfătuire pe tema 
reducerii consumului de cocs în 
procesul de elaborare a fontei. Au 
participat muncitori, ingineri și teh
nicieni de la Hunedoara, Călan și 
Reșița, 'mineri de la Teliuc, Ghelar 
și din Valea Jiului.

Consfătuirea a scos în evidență 
rezultatele deosebite obținute de

furnaliștii Combinatului sldeiurgic 
Hunedoara și uzinei „Victoria" Că
lan în reducerea consumului de 
cocs. Participanții au apreciat că în 
toate întreprinderile siderurgice e- 
xistă condiții ca în acest an întrea
ga cantitate de fontă ce va fi dată 
peste plan, potrivit angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei, să lie produsă cu 
cocs economisit.

Excursii de sezon

Eficienta unei acțiuni valoroase

ora- 
sea- 

de 
la 

ase-

erodate, 
regional 
instruire
Muscel, 
rezulta-

punerl pe teme teoretice, precum și 
pe probleme practice ale construcției 
socialiste. Cadre de specialitate au 
expus în fața activiștilor de partid 
principalele sarcini tehnico-econo- 
mice ce se pun în diferitele ramuri 
ale economiei, existente în regiunea 
noastră.

O mare însemnătate au instructa
jele făcute lunar de secretarii comi
tetelor regional și raionale asupra 
sarcinilor imediate ce stau în fața 
organizațiilor de partid. Amintim, 
între acestea, instructajul despre 
căile creșterii productivității muncii 
și reducerii prețului de cost în prin
cipalele ramuri industriale din re
giunea noastră, făcut de secretarul 
comitetului regional pentru proble
mele economice, instructajul despre 
sarcinile actuale ce stau în fața a- 
griculturii socialiste, unele probleme 
privind fertilizarea solului podzolic, 
valorificarea terenurilor slab pro
ductive în pantă și erodate, făcut de 
secretarul pentru problemele agrare.

Deosebit de eficiente sînt instrui
rile practice, cunoașterea pe viu, la 
fața locului, a metodelor și expe
rienței înaintate a unor organe și or
ganizații de partid. Ținînd seama de 
importanța pe care o au în regiunea 
noastră lucrările de ameliorare a te
renurilor situate în pantă, 
slab productive, comitetul 
de partid a organizat o 
a activiștilor în raionul 
unde au fost obținute
te bune. Ei au luat cunoștință de 
metodele folosite de comitetul raio
nal și organizațiile de partid în an
trenarea colectiviștilor pentru exe
cutarea lucrărilor de terasare a te
renurilor și plantarea lor cu pomi 
fructiferi, folosirea rațională a spa
țiilor dintre pomi pentru plante fu
rajere etc.

Atragerea activiștilor de partid la 
analizele făcute de organele de 
partid, la elaborarea materialelor ce 
cuprind concluziile acestor analize, 
le dezvoltă capacitatea de pătrun
dere în esența fenomenelor, de sin
tetizare și dezvăluire a ceea ce e 
nou, pozitiv, ca și a ceea ce este ne
gativ într-un domeniu sau altul. Sub 
îndrumarea biroului comitetului re
gional de partid, un eolectiv de ac
tiviști de partid a analizat, în ulti
mul timp, cum se desfășoară munca 
de partid pe șantierele de construc
ții. înainte de a porni la lucru, ei au 
studiat documente de partid și de 
stat legate de această temă, diferite 
articole de specialitate. Sub în
drumarea unui secretar al comitetu
lui regional de partid, ei au alcătuit 
o tematică orientativă a probleme
lor pe care să le urmărească. Colec
tivul a studiat amănunțit experiența 
organizației de partid de la șantierul 
hidrocentralei „16 Februarie“, pre
cum și a altor organizații. învăță
mintele care s-au desprins din stu
diul efectuat au fost expuse în fața 
tuturor secretarilor organizațiilor de 
bază de pe șantierele de construcții, 
prilejuind un rodnic schimb de ex
periență.

Cu toate rezultatele bune obținute, 
în pregătirea aparatului de partid 
se manifestă încă anumite deficien
țe. în raioanele Găiești, Muscel, in
struirea activiștilor se reduce une
ori la indicații cu totul generale. 
Așa se explică faptul că mai 
sînt instructori raionali care nu iz
butesc să extragă, din multitudinea 
fenomenelor concrete, ceea ce e cu 
adevărat important la un moment 
dat. Mai sînt organe de partid care 
nu controlează suficient studiul ac
tiviștilor, nu sesizează că unii din
tre ei nu folosesc judicios timpul 
destinat pentru acesta.

Comitetul regional de partid de
pune eforturi sporite pentru îmbu
nătățirea metodelor folosite în pre
gătirea activiștilor, îneît aceștia să-și 
îmbogățească cunoștințele teoretice 
și practice, să facă față cu succes 
sarcinilor trasate de partid.

Agenția București a O.N.T. „Carpați’ 
organizează acum, pe lingă tradiționalele 
plecări de sfîrșit de săptămînă, alte ex
cursii la munte și la mare. La 20 iunie are 
loc plecarea pe timp de 7 zile în Delta 
Dunării. Se călătorește cu trenul pînă la 
Galați, apoi cu vaporul pe itinerarul 
Galați — Tulcea — Sulina — Ceatalul Sf. 
Gheorghe — St. Gheorghe. Se fac plim
bări pe lacul Matija și canalul Dunavăț, se 
vizitează sate pescărești, cherhanale. La 
17 iunie încep excursiile de 5 zile cu au
tocarul în nordul Moldovei. în program 
figurează vizitarea monumentelor istorice 
și culturale, și a noilor obiective indus
triale din această parte a țării. Întoarce
rea se face pe la Cheile Bicazului. Ince- 
pînd de la 9 iunie au loc excursiile de 3 
zile cu autocarul spre litoral la Mamaia. 
Incepînd de la 13 iunie bucureștenii vor 
putea pleca la mare cu trenul în fiecare 
sîmbătă, cu întoarcerea duminică seara. 
In prezent, se pregătesc excursii cu itine- 
rarii noi în nordul Olteniei, la Snagov, în 
Ardeal etc.

Concurs de fotografii 
artistice

Asociația artiștilor fotografi din 
R. P. Romînă a organizat un con
curs de fotografii artistice cu 
tema „Frumoasă ești patria mea“. 
La concurs pot participa foto
grafi amatori și profesioniști. Lu
crările — fotografii alb-negru și 
în culori — urmează să fie trimise 
pe adresa Asociației pînă la 30 iu
nie. Fotografiile trebuie să redea as
pecte din viața nouă a patriei noas
tre : realizări din industrie și agri
cultură, preocupările și activitatea 
oamenilor muncii de la orașe și sate, 
condițiile lor de trai, odihnă și sport. 
De asemenea se primesc peisaje în- 
fățișînd frumusețile țării noastre.

Pentru cele mai bune lucrări ad
mise la concurs vor fi atribuite 3 
premii I, 6 premii II, 9 premii III și 
9 mențiuni.

ti
Acțiunea inițiată de constructorii 

de tractoare din Brașov „La fiecare 
fază și operație o înaltă tehnicitate" 
a ieșit de mult din cadrul uzinei, 
fiind însușită cu succes în majori
tatea întreprinderilor din regiunea 
Brașov. Comitetele orășenești de 
partid Brașov, Sibiu și Mediaș, la in
dicația Comitetului regional Brașov 
al P.M.R., au organizat consfătuiri 
cu directori de întreprinderi, secre
tari ai organizațiilor de partid, pre
ședinți ai comitetelor sindicatelor, 
în cadrul cărora s-a arătat în ce 
constă importanța acestei acțiuni, 
obiectivele pe care le urmărește, 
formele organizatorice de desfășu
rare a ei.

In orașul Brașov, comitetul orășe
nesc de partid a organizat, nu de 
mult, la uzina „Tractorul", un 
schimb de experiență cu cadre de 
conducere din întreprinderi. Parti- 
cipanții la consfătuire au relevat cu 
acest prilej că această acțiune con
stituie o importantă pîrghie de mo
bilizare a inițiativei cadrelor teh- 
nico-inginerești și a muncitorilor la 
ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției, în principal pe baza valori
ficării a noi rezerve și posibilități 
interne ale fiecărei întreprinderi. 
Obiectivele principale urmărite în 
cadrul acestei acțiuni sînt moderni
zarea mașinilor, organizarea mai 
bună a muncii și a producției, îm
bunătățirea tehnologiei de fabrica
ție, mecanizarea transportului in- 
teroperații, perfecționarea S.D.V.-u- 
rilor, reducerea rebuturilor și ridi-

EXAMENELE STUDENȚEȘTI
Do cîteva zile, în fața comisiilor 

de examinare, studenții din întreaga 
țară fac dovada pregătirii lor din 
actualul an universitar.

Am urmărit primul examen al gru
pei 202 din anul II al Facultății de 
matematică-mecanică a Universită
ții din București. Pe tablă se înșiră 
parcă la infinit „necunoscute", ca la 
orice examen de algebră lineară. E 
un examen de bază și greu. Dar 
răspunsurile studenților vădesc o 
pregătire perseverentă, bine funda
mentată. La capătul descifrării unor

formule complicate, Lucian Bădescu, 
Horia Georgescu, Gheorghe Oprișan, 
Iosif Almoș obțin calificativul ma
xim. Nu este o surpriză nici pentru 
profesor, nici pentru colegi. Ei sînt 
cunoscuți ca studenți care au mun
cit zi de zi, cu conștiinciozitate, 
pentru îndeplinirea obligațiilor uni
versitare.

Studenții Institutului agronomia 
„N. Bălcescu" au alte preocupări 
decît colegii lor de la matematică, 
îi unește însă dorința de a-și însu
și cît mai temeinic cunoștințele

Bucuria succesului (studenți de la Institutul de petrol, gaze și geologie 
din Capitală)

cesare unor buni specialiști. Faptul 
este confirmat de succesul colectiv 
obținut la examenul de legumicul- 
tură de grupa 1 302 din anul III al 
Facultății de agricultură. Viitorii in
gineri agronomi Mihai Enciu și Ste- 
lian Badea, înainte de a veni la fa
cultate au lucrat mai mulți ani ca 
tehnicieni în unități agricole socia
liste din Bărăgan și Dobrogea. Ei 
s-au pregătit cu seriozitate pentru 
examen și alături de colegii lor Ma
nea Drăghici, Gheorghe Roșea, Ilie 
Iacob și alții au obținut calificative 
foarte bune.

Institutul de petrol, gaze și geolo
gie din Capitală. Ne aflăm în sala 
în care grupa nr. 131 din anul III al 
Facultății de geologie tehnică sus
ține primul examen din sesiune la 
disciplina „zăcăminte minerale uti
le". Mostrele mineralogice, planșele 
reprezentînd diverse structuri geo
logice, expuse în sală, indică în 
mare și problematica zilei de exa
men a celor 23 de studenți ai grupei. 
Răspunsurile documentate despre 
geneza, compoziția șl exploatarea 
bogățiilor subsolului patriei noastre, 
despre importanța lor economică 
oferă satisfacția reușitei. Pentru Iu- 
liana Ion, Marieta Ciucur, Constan
tin Cojocea și Ion Demeter, primul 
examen a însemnat și prima notă 
de 9 sau 10.

Sesiunea e în plină desfășurare. 
In fața comisiilor de examinare se 
prezintă noi și noi studenți. Le urăm 
succes 1

Mihai IORDĂNESCU

Gheorghe NÄSTASE 
secretar al Comitetului 
regional de partid Argeș

Răspunsul va fl dat... Ia microscopDiagrama lucrului mecanic al mașinilor termice este exactă

calificării profesionale. în importanță deosebită perfecționării 
metodelor de formare și turnare a 
pieselor. Aici, comisia de descope
rire a rezervelor interne, care a 
analizat tehnicitatea operațiilor de 
formare a carcasei diferențialului, a 
propus îmbunătățirea sistemului de 
uscare a formelor. Tot la acest re
per, un colectiv condus de inginerul 
Ion Enache a propus îmbunătățirea 
miezului utilizat în forme, realizîn
du-se astfel o considerabilă redu
cere a procentului de rebuturi. Ca 
rezultat al activității comisiilor și 
al propunerilor făcute de muncitori, 
ingineri și tehnicieni, în oțelărie 
s-au obținut economii de metal va- 
lorînd 100 000 lei. Și celelalte secții 
ale uzinei — respectiv secțiile mo
tor și șasiu — au obținut succed 
importante în creșterea productivi
tății muncii, îmbunătățirea calității 
produselor și reducerea prețului de 
cost.

La uzina „Rulmentul“, atenția a 
fost îndreptată îndeosebi spre mo
dernizarea mașinilor și perfecțio
narea tehnologiei de fabricație. 
La secția strungărie, toate strun
gurile paralele au fost înzes
trate cu dispozitive automate de 
prindere, iar la secția rectificare au 
fost modernizate o serie de mașini, 
obținîndu-se în prezent la prelucra
rea rulmenților o clasă superioară 
de precizie. Colectivul secției sculă- 
rie a mai înscris recent în planul 
de măsuri 23 propuneri de ridicare 
a tehnicității, legate de introdu
cerea controlului automat la veri
ficarea calității rulmenților, extin
derea procedeului de nitrurare și 
alte măsuri a căror eficiență econo
mică se ridică la 430 000 lei.

carea 
sprijinul realizării acestor obiective 
acționează în primul rînd comisiile 
pentru descoperirea și valorificarea 
rezervelor interne, care analizează 
nivelul tehnicității la fiecare fază și 
operație a procesului de producție, 
iar, în final, propunerile lor sînt 
cuprinse în planurile M.T.O.

Consiliile locale ale sindicatelor 
au îndrumat comitetele sindicatelor 
din întreprinderi să popularizeze 
obiectivele concrete ale acestei ac
țiuni, îneît ele să fie cunoscute de 
toți muncitorii, inginerii și tehnici
enii. Ca rezultat, în adunările gru
pelor sindicale, în consfătuirile de 
producție sînt prezentate numeroa
se propuneri de ridicare a nivelului 
tehnic al producției. După ce 
sînt analizate temeinic, ele se 
adaugă în planurile de măsuri, 
în secția motor a uzinei de trac
toare — locul de unde a pornit 
inițiativa — comisiile pentru desco
perirea și valorificarea rezervelor in
terne au prezentat, în decurs de 3 luni, 
peste 100 de propuneri de ridicare a 
nivelului tehnic al producției, iar în 
adunările grupelor sindicale și în 
consfătuirile de producție care s-au 
ținut la încheierea primului trimes
tru au fost făcute, de asemenea, 
330 propuneri privind reorganizarea 
fluxului de producție la linia chiu- 
lase, îmbunătățirea procesului teh
nologic, a calității unor repere ale 
motorului, modernizarea mașinilor 
de frezat și altele. Circa 70 la sută 
din propuneri, au și fost aplicate, 
realizîndu-se, pe această bază, circa 
500 000 lei economii la prețul de 
cost. Realizări importante s-au ob
ținut și în ce privește creșterea 
productivității muncii și îmbunătă
țirea calității produselor.

Rezultate asemănătoare au obți
nut și celelalte colective care au 
preluat această acțiune. Oțelarii de 
la uzinele „Steagul roșu“ acordă o

Corespondență colectivă 
de la ziarul 
„Drum nou"-Bra;ov

(Continuare în pag. V-a)
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Președintele Consiliului de Miniș
tri al R P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit vineri la amiază, 
în cabinetul său de lucru, pe dr. 
Fritz Bock, ministrul comerțului și 
reconstrucției al Austriei. La între
vedere au luat parte Alexandru 
Bîrlădeanu și Gogu Rădulescu, vi
cepreședinți ai Consiliului de Miniș
tri, Victor Ionescu, ministrul comer-

țului exterior, Mihail Levente, mi
nistrul comerțului interior, Ion Cîm- 
peanu, secretar general în Ministe
rul Comerțului Exterior.

A fost de față dr. Paul Wetzler^ 
ambasadorul Austriei

amînă. întrevederea 
atmosferă cordială.

în R. P. Ro- 
decurs într-o

(Agerpres)

Vineri dimineață, președintele național romîn al Uniunii interpar- 
Consiliului de Miniștri al R. P Ro- lamentare, 
mîne, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit la Consiliul de Miniștri pe dl. 
Patrick Gordon Walker, purtătorul 
de cuvînt al Partidului laburist pen
tru probleme externe, și dl. David 
Ennals, șeful secției de relații exter
ne a Partidului laburist, care se află 
în țara noastră la invitația Grupului

Au luat parte Alexandru Bîrlă- 
deanu și Gogu Rădulescu, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, și 
Corneliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.

(Agerpres)

1 s s» ' Ä

Greva generală din Nigeria. 
In prezent la grevă participă a- 
proximativ 200 000 de muncitori și 
funcționari. Activitatea a încetat 
nu numai în capitală, orașul La
gos, ci și în alte centre importante 
din țară. In ciuda interzicerii ma
nifestațiilor, cîteva mii de greviști 
au participat la un miting la care 
principalii conducători ai sindica
telor au chemat la întărirea uni
tății de acțiune.

In cadrul unei misiuni încredin
țate de președintele Johnson, sub
secretarul de stat al S.U.A., George 
Ball, a sosit vineri la Paris. El a a- 
vut o întrevedere cu ministrul de 
externe, Couve de Murville, după 
care a fost primit de președintele 
de Gaulle. S-a anunțat oficial că 
Ball a remis președintelui de 
Gaulle un mesaj personal din par
tea președintelui S.U.A. în cercu-

rile oficiale s-a subliniat că mesa
jul se referă la poziția S.U.A. față 
de situația din Asia de Sud-Est. 
Luni, Bail, va pleca la Londra, 
unde va discuta aceleași proble
me cu autoritățile britanice.

poate face nimic pentru aplanarea 
ei" — a spus Stikker.

In legătură cu proiectata confe
rință de la Tokio la nivel înalt con
sacrată problemei malayeze, pre
ședintele Indoneziei, Sukarno, a so
sit vineri la Manila. El va avea în
trevederi cu președintele Filipine- 
lor, Macapagal, și apoi va pleca 
în capitala Japoniei.

Stikker despre situația din 
N.A.T-O. Secretarul general al 
N.A.T.O., vorbind In fața corespon
denților de presă la Washington, 
s-a referit la neînțelegerile existen
te în cadrul pactului nord-atlantic. 
„Personal regret această situație, 
dar trebuie să recunosc că nu se

In legătură cu Ciprul, consiliul 
de miniștri al Turciei s-a întrunit 
joi noaptea. Premierul Inönü a in
format despre discuțiile avute cu 
mediatorul O.N.U. Un loc impor
tant l-a ocupat răspunsul președin
telui Makarios adresat vicepreșe
dintelui Kuciuk în legătură cu ce
rerea acestuia de a se convoca o 
ședință extraordinară a cabinetu
lui, cu participarea miniștrilor ci- 
prioți turci și greci.

Guvernul cipriot a hotărît să che
me sub arme, pentru șase luni, cir
ca 4 000 de cetățeni în baza noii 
legi de creare a unei gărzi națio
nale. Sînt admiși și ciprioți turci.

In Siria au fost operate nume
roase arestări după descoperirea 
unor grupuri de oponențl ai regi
mului baaslst, care pregăteau la 
Horns acțiuni de sabotaj.
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CUM SÎNT FOLOSITE FONDURILE
GOSPODĂRIEI COLECTIVE
Însemnări pe marginea unei ședințe a Consiliului agricol regional Dobrogea 

circulație al acestora. Totodată, 
membrii consiliului de conducere 
controlează periodic, pe sectoare și 
brigăzi, cum se ține evidența bunu
rilor folosite, dacă documentele în
tocmite și prezentate la contabilitate 
pentru justificare corespund cu si
tuația reală.

Din discuțiile purtate a reieșit că 
în unele unități, cum sînt cele din 
Vîrtop, Straja, Dobromir-Deal și al
tele, stăruie anumite deficiențe în ți
nerea evidenței producției, materia
lelor și fondurilor bănești, ceea ce 
aduce daune gospodăriilor respec
tive. S-a arătat că în unele unități 
se consumă furaje fără întocmirea 
la timp a listelor de furajare, ceea 
ce duce la risipă sau sustrageri ; în 
alte locuri, în ateliere nu se păstrea
ză o evidență bună a intrărilor de 
materiale și a lucrărilor executate, 
astfel îneît nu se poate justifica fo
losirea unor bunuri. Se întîlnesc și 
cazuri cînd nu se întocmesc procese 
verbale de consum pentru medica
mentele de uz veterinar, pentru car
buranți, lubrifianți și alte materiale 
date direct în consum la brigăzi, 
iar procesele verbale de ieșire a bu
nurilor din inventar nu sînt certifi
cate de persoane competente, 
au datoria să facă aceasta.

Comisiile de revizie 
și rolul lor

Numeroși participanți la discuții 
au arătat că pentru lichidarea aces
tor neajunsuri în activitatea finan
ciară a gospodăriilor colective tre
buie exercitat un control sistematic, 
operativ. Un rol de cea mai mare 
însemnătate în această privință re
vine comisiilor de revizie. Ele sînt 
alese de adunarea generală pentru 
a veghea la păstrarea avutului ob
ștesc, pentru a contrôla activitatea 
financiară a gospodăriei, pentru a 
preveni și înlătura diferite abateri, 
în ședință s-a subliniat că este nece
sar ca organele raionale să acorde 
un sprijin mai mare, să îndrume mai 
concret comisiile de revizie pentru 
a-și exercita în bune condiții func
ția pe care o au. Numai așa se poate 
evita situația de la gospodăriile din 
Hamcearca, Greci și Dulgheru unde 
în primul trimestru al acestui an nu 
s-a făcut nici o revizie, sau cea de
là gospodăriile din Casimcea și Vul- 
turu unde reviziile nu cuprind toate 
sectoarele de activitate, iar în pro
cesele verbale se înscriu numai can
titățile de produse sau materiale 
constatate fără a fi comparate cu 
soldurile scriptice. Tov. Ion Negu- 
lici, președintele gospodăriei colec
tive din Gîrliciu, a subliniat ne
cesitatea instruirii colectiviștilor 
aleși în comisiile de revizie, orga
nizării unor cursuri de scurtă du
rată pentru președinții acestor co
misii.

Sarcini de mare răspundere în 
buna desfășurare a activității finan
ciare a gospodăriilor colective revin 
consiliilor de conducere. Președinții 
de gospodării trebuie să se ocupe 
nu numai de sporirea producției a- 
gricole, ci și de problemele finan
ciare ale acestor unități. Ei au da
toria să nu lase aceste chestiuni nu
mai pe seama contabililor, ci să con
troleze mai îndeaproape, sistematic, 
felul cum se ține evidența, cum se 
folosesc fondurile, materialele și 
produsele.

Totodată, este necesar ca și orga
nele raionale și în primul rînd con
siliile agricole și filialele Băncii de 
Stat să îndrume și să sprijine mai 
îndeaproape conducerile gospodă
riilor în rezolvarea la timp și cît mai 
bine a tuturor problemelor finan
ciare ale acestor unități. în felul a- 
cesta gospodăriile colective vor ob
ține rezultate și mai bune, se vor 
întări și mai mult din punct de ve
dere economic, vor asigura crește
rea continuă a veniturilor lor.

Radu ATANASESCU

De curînd, într-una din ședințele plenare ale Consiliului agricol re
gional. Dobrogea, membrii consiliului precum și numeroși invitați — 
președinți de gospodării colective, ingineri agronomi și zootehniști, me
dici veterinari etc. — au făcut un larg schimb de păreri asupra modu
lui cum sint folosite fondurile gospodăriilor colective și a măsurilor 
ce se impun pentru ■ îmbunătățirea continuă a activității lor financiare.

Redăm mai jos câteva din concluziile desprinse din discuțiile purtate 
cu acest prilej.

Este cunoscut că gospodăriile co
lective din regiunea Dobrogea au 
obținut succese deosebit de impor
tante în ce privește creșterea pro
ducției agricole și în consolidarea lor 
economică și organizatorică. Aceste 
succese sînt convingător ilustrate de 
următoarele cifre. La aceeași supra
față de teren, în 1963 producția a- 
gricolă globală a gospodăriilor co
lective din regiune a crescut cu 9 
la sută, față de 1962, cu toate că din 
punct de vedere climatic anul trecut 
n-a fost dintre cei mai favorabili. 
Aceasta a permis sporirea cu 16 la 
sută a producției valorificate către 
stat, realizarea unor venituri bă
nești în valoare de 850 de milioane 
(cu peste 180 milioane mai mult de- 
cît în 1962), ceea ce a dat putința 
măririi fondului de bază cu 16 la 
sută și a valorii zilei-muncă cu 19 
la sută.

O dată cu evidențierea acestor 
succese, participanții la plenara 
consiliului agricol regional s-au 
ocupat cu răspundere și competență 
de măsurile menite să asigure folo
sirea judicioasă, cu maximum de fo
loase, a fondurilor gospodăriilor. în 
ce scopuri și cu ce rezultate se chel
tuiesc banii ; ce probleme se ridică 
în legătură cu ținerea evidenței con
tabile ; cum se ocupă de aceste pro
bleme consiliile de conducere ale 
unităților ; ce sprijin primesc ele 
din partea specialiștilor și a consi
liilor agricole — iată probleme 
cea mai mare însemnătate, care 
fost dezbătute pe larg în ședință.

Fiecare leu cheltuit 
cu grija

Pentru dezvoltarea în perspectivă 
a producției, precum și pentru ne
voile curente, pe care le ridică ac
tivitatea de zi cu zi, gospodăriile co
lective folosesc importanțe sume de 
bani, fie din fondurile proprii, fie 
din creditele acordate de stat. Chel
tuirea cu grijă a fiecărui leu, în
trebuințarea banilor în scopuri pro
ductive, în acele sectoare sau acti
vități din care se pot realiza pro
ducțiile și veniturile cele mai mari, 
evitarea oricărei risipe — toate a- 
cestea sînt probleme de cea mai 
mare importanță, care se cuvin să 
stea permanent în atenția consiliilor 
de conducere ale gospodăriilor colec
tive.

Așa cum a reieșit din referatul 
prezentat în ședință de consiliul a- 
gricol regional și din cuvîntul a nu
meroși participant la discuții, în 
cele mai multe unități din regiune 
consiliile de conducere manifestă 
mult spirit gospodăresc în ce pri
vește folosirea fondurilor. Au fost 
citate numeroase gospodării unde 
banii sînt cheltuiți cu grijă, fiind 
investiți în activități care, în 
condițiile concrete ale fiecărei uni
tăți, aduc gospodăriei și colecti
viștilor avantaje. Buni gospodari în 
folosirea fondurilor bănești s-au 
dovedit colectiviștii din Tătaru. în 
fiecare an ei au repartizat impor
tante sume de bani pentru sporirea 
producției, dezvoltarea unor ramuri 
care aduc venituri însemnate și în 
special pentru creșterea animalelor, 
procurarea de utilaje și unelte care 
să permită buna desfășurare a mun
cii de zi cu zi etc. Acest lucru este 
oglindit de creșterea însemnată a 
valorii fondului de bază : 120 000 lei 
la înființarea gospodăriei ; 3 milioa
ne la terminarea colectivizării în co
mună ; 7 milioane astăzi. Ca urmare, 
veniturile gospodăriei au sporit an 
de an, iar munca depusă de colec
tiviști a fost tot mai bine retribuită 
(în 1963 valoarea zilei-muncă a fost 
de peste 40 de lei, din care în nume
rar 30 lei). Numeroase exemple de
monstrează că acesta nu este un caz 
izolat. Prin folosirea cu chibzuință a 
banilor, fondul de bază al gospodă
riilor colective din regiune a crescut 
la aproape 140 000 lei la 100 de hec
tare. Creșterea avutului obștesc și, o 
dată cu aceasta, a producției vege
tale și animale a dat putință gospo
dăriilor să valorifice către stat can
tități tot mai mari de produse agri
cole. Comparativ cu 1957, anul tre-

de 
au

cut ele au vîndut statului de 5,5 ori 
mai mult grîu, de 10 ori mai mult 
porumb și floarea-soarelui, de 28 ori 
mai mult lapte, de 6 ori mai multă 
lină, de 8 ori mai multă carne. Pe a- 
ceastă bază, gospodăriile și-au sporit 
an de an veniturile bănești, atingînd 
în 1963, în medie pe regiune, 150 000 
lei la 100 de hectare.

Tovarășul ing. Victor Negoiță, pre
ședintele Consiliului agricol raional 
Medgidia și alți participant la 
discuții au subliniat că unele con
silii de conducere nu acordă atenția 
cuvenită activității financiare a gos
podăriilor, considerînd-o ca o ches
tiune minoră. Sigur că modul cum 
se aplică măsurile pentru creșterea 
producției vegetale și animale, pen
tru dezvoltarea altor ramuri trebuie 
să constituie preocuparea de bază a 
conducerilor gospodăriilor colective, 
fiindcă din aceasta rezultă venitu
rile mai mari sau mai mici ale fie
cărei unități. Dar unui conducător 
de unitate poate oare să-i fie indife
rent cum sînt gospodărite fondurile, 
ce se face cu banii, ce avantaje se 
obțin prin folosirea lor ? Pe bună 
dreptate s-a subliniat în ședință că a 
proceda așa cum au procedat co
lectiviștii din Seimenii Mari nu este 
o treabă gospodărească. Aici s-au 
cheltuit 218 000 lei pentru procura
rea unui pod pe două vase și a 
unei șalupe, deși acestea nu erau 
necesare.

Statul nostru acordă gospodării
lor colective un sprijin puternic, 
multilateral, în vederea întăririi lor 
economice. Faptul că în perioada 
1949—1963 gospodăriile din regiunea 
Dobrogea au primit din partea sta
tului credite pe termen lung în va
loare de peste 500 milioane lei este 
concludent în acest sens. In cele mai 
multe gospodării, acești bani au fost 
bine folosiți, numai în scopurile 
pentru care -s-au acordat, contri
buind la sporirea simțitoare a pro
ducției și a veniturilor. Obținînd 
venituri tot mai mari, colectiviștii 
din majoritatea gospodăriilor din 
regiune nu amînă de la un an la al
tul rambursarea creditelor, nu lasă 
să se adune datorii. Sînt însă și uni
tăți care, folosind creditele primite, 
au obținut venituri mari, dar n-au 
rambursat la timp sumele împrumu
tate. La gospodăria din Poarta Albă, 
de exemplu, cu toate că anul trecut 
veniturile bănești planificate au fost 
depășite cu 846 000 lei, datoriile res
tante, în valoare de 594 000 lei, n-au 
fost achitate.

— Un asemenea procedeu, arăta 
tov. Sădi Menât, președintele gos
podăriei colective din Tătaru, nu 
este just. Dacă colectiviștii ar cu
noaște mai amănunțit și în mod per
manent ce dezavantaje are gospo
dăria prin neachitarea la timp a îm
prumuturilor, cum se adună datorii
le ca urmare a acestui fapt, ei nu ar 
permite o asemenea situație.

O evidență clară, 
operativă

Atît referatul prezentat, cît și dis
cuțiile purtate au subliniat că ține
rea unei evidențe clare, operative, și 
mai ales buna organizare și exerci
tare a controlului preventiv asupra 
operațiilor contabile care se fac, sînt 
factori de o deosebită importanță 
pentru buna desfășurare a activită
ții financiare a gospodăriilor colec
tive.

în fiecare unitate există contabili, 
socotitori care se străduiesc să-și în
deplinească conștiincios îndatoririle. 
Dacă la Comana, de pildă, ceri con
tabilului să-ți înfățișeze activitatea 
financiară a gospodăriei, el îți arată 
scripte în care poți vedea în orice 
moment, ca înt.r-o oglindă, activita
tea desfășurată de colectiviști. Tov. 
Ilie Dineu, președintele gospodă
riei colective din Oltina, a relatat că 
în unitatea pe care o conduce, do
cumentele primare prin care se evi
dențiază activitatea de producție și 
circulația bunurilor se întocmesc la 
timp, chiar în momentul efectuării 
operațiunilor. Șeful contabil verifică 
în permanență modul de întocmire a 
documentelor, precum și graficul de

ca re

Stația Aviasan Pitești, regiunea Argeș

Pe urmele materialelor pu
• „UTILAJE PENTRU ȘANTIERELE corespunzător. Ca urmare, a cres

cut volumul și complexitatea repara- 
INDUSTRIEI CHIMICE" țiilor. Analizînd situația creată, Co

mitetul de Stat al Planificării a ini
țiat înființarea unor ateliere de spe
cialitate, la nivelul regiunilor, bine 

. organizate și dotate, care să satis
facă cerințele de reparație a apara
turii medicale. Ca urmare, C.S.P. și 
Ministerul Sănătății și Prevederilor 
Sociale au cerut tuturor sfaturilor 
populare regionale, precum și sfa
turilor populare orășenești Bucu
rești și Constanța să analizeze con
dițiile locale de înființare a acestor 
ateliere și să facă propuneri în a- 
cest sens.

M.S.P.S. a mai luat următoarele 
măsuri organizatorice : a fost elabo
rat un regulament tip de organizare 
și funcționare a acestor ateliere, au 
fost pregătite normele tehnice unice 
pentru repararea aparaturii medica
le, s-au tipărit fișele tehnice și in
strucțiunile de completare a aces
tora pentru întreaga aparatură me
dicală din rețeaua sanitară a sfa
turilor populare și M.S.P.S., 
derea alcătuirii evidenței 
primare a aparaturii".

In încheierea răspunsului
cizează că toate aceste măsuri 
prinde viață avînd și concursul sfa
turilor populare și al organelor lor 
tutelare.

sau permanent. In stațiunile de pe 
traseele principale și în special în 
cele turistice, pe lingă produsele 
petroliere, se mai găsesc și unele 
piese auto de primă urgență, pentru 
automobiliști și motocicliști"..

la
Și 
e- 
de

Referitor la articolul cu titlul de 
mai sus, apărut în „Scînteia" nr. 
6228, Ministerul Industriei Construc
țiilor a trimis redacției o scrisoare 
în care se arată printre altele : „Ca
pacitatea de producție pe 1964 
sortimentul utilaje, dispozitive 
scule de mică mecanizare ce se 
xecută în întreprinderile tutelate
ministerul nostru, îndeosebi la între
prinderea „6 Martie’-Timișoara, este 
acoperită cu comenzile unităților 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
și ale altor ministere, printre care și 
Ministerul Industriei Petrolului și 
Chimiei. Pînă în prezent, s-au livrat 
unităților tutelate de M.I.P.Ch. un nu
măr de 230 utilaje, dispozitive și 
scule, dintre care 200 au fost exe
cutate de unitățile ministerului nos
tru, iar 30 au fost fabricate de alte 
întreprinderi. Restul de utilaje și 
dispozitive vor fi livrate în mod eșa
lonat, pînă la sfîrșitul anului, potri
vit contractelor încheiate.

La acest articol am mai primit 
răspunsuri de la întreprinderea șan
tier construcții-montaj din Brăila și 
de la Uzina „Steaua Roșie"-Bucu- 
rești. Conducerea întreprinderii din 
Brăila ne semnalează că unele uti
laje grele de construcții au avut 
dese defecțiuni tehnice în exploatare 
sau nu au lost în număr, suficient pe 
șantiere, întîrziindu-se înlocuirea ce
lor care au intrat în reparații capita
le. Au lipsit uneori anumite piese 
de schimb, atît pentru utilaje 
cit și pentru mijloace auto. Pentru 
înlăturarea acestor neajunsuri, con
ducerea întreprinderii solicită un 
sprijin mai susținut din partea or
ganelor tehnice care se ocupă cu 
problemele de utilaje și transport 
din Direcția generală construcții- 
montaj uzine chimice și rafinării din 
Ministerul Industriei 
Chimiei.

©„CINE REPARĂ
MEDICALE ?"

Petrolului și

APARATELE

„Scînteia' nr.

în ve- 
tehnice

se pre- 
vor

© „PREGĂTIREA BUNEI DESERVIRI

In articolul cu titlul de mai sus, 
publicat în „Scînteia" nr. 6229, erau 
criticate neglijențe în ce privește 
ambalarea mărfurilor la unele uni
tăți comerciale din Capitală. Răs- 
punzînd ziarului, Direcția comerci
ală a Sfatului popular al Capitalei 
ne informează : „La unitatea din 
str. Lipscani nr. 82 s-a ținut o șe
dință, organizată de către O.C.L. 
„Textila", în care s-a subliniat ro
lul ambalajului în desfacerea arti
colelor mărunte. Colectivul magazi
nului și-a propus să nu mai dea loc 
pe viitor la asemenea observații.

Cît privește O.C.L. „Alimentara", 
i s-a atras atenția să ia măsuri co
respunzătoare pentru asigurarea am
balajului necesar și desfacerea co
rectă a mărfurilor. De asemenea, s-a 
dispus ca în toate unitățile de desfa
cere a legumelor și fructelor să fie 
folosite ambalaje corespunzătoare.

A răspuns ziarului și conducerea 
O.C.L. „Textila”.
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Teatrul de Operă și Balet al R. F. 
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retă: PAGANINI — (orele 19,30). Tea
trul Național „I. L. Car.agiale'.' (Sala Co
media): ȘTAFETA NEVĂZUTĂ — (orele 
19); (Sala Palatului R. P. Romîne): O 
FEMEIE CU BANI — (o'rcle 20); (Sala 
Studio): NORA — (orele 19,30). Teatrul 
,.C. I. Nottara“ (Sala din Bd. Magheru)., 
CARIERA PE BROADWAY — (orele
19.30) ; (la Teatrul de vară’din parcul „23 
August"): ZIZI ȘI... FORMULA EI DE 
VIAȚA — (orele 20); (la Teatrul de vară 
din parcul „Herăstrău"): ACT VENETIAN 
— (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza- 
Bulandra“ (Sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1):. BIEDERMANN ȘI. INCEN
DIATORII; INIMA MEA ESTE PE ÎNĂL
ȚIMI — (orele 19,30); (Sală Studio, din 
Str. Alex. Sahia nr. 76 A); COMEDIA 
ERORILOR — (orele 19,30). Teatrul de 
Comedie: UMBRA — (orele 19,30). Tea
trul Muncitoresc. C.F.R.-Giulești: BĂIAT 
BUN, DAR... CU LIPSURI — (orele 19,30). 
Teatrul pentru copii și tineret (Sala d9n 
Str. C. Miile): LOGODNICUL DE PRO
FESIE SE INSOARA — (orele 20). Tea
trul satiric-muzical „C. Tănase" (Sala 
Savoy): ȘAPTE PĂCATE — (orele 17), 
REVISTA DE ALTĂDATĂ— (orele 20): 
(Sala din Calea Victoriei nr.. 174): ȘI BĂ
IEȚII ȘI FETELE — (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică" (Sala din Str. Academiei): 
NAZBITIILE LUI ȚĂNDĂRICĂ — (Orele 
16). EU ȘI MATERIA MOARTĂ — (orele
20.30) . Circul de stat: FORMULA MA
GICA — (premieră — orele 19,30).

— Co

PE TRASEELE TURISTICE"
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© „ÎNTRE COMERȚ Șl INDUSTRIA 
LOCALĂ"

După apariția în
6247 a unei scrisori cu titlul de mai 
sus, Ministerul Sănătății și Prevederi
lor Sociale ne-a 
în care se spune 
„Avînd în vedere
din ultimii ani a rețelei sanitare, 
parcul de aparatură medicală a 
crescut simțitor și la un nivel tehnic

trimis un răspuns 
printre altele : 

dotarea masivă

In urma publicării, articolului 
titlul de mai sus în „Scînteia" 
6 256 din 14 mai a.c., Ministerul 
dustriei Petrolului și Chimiei
răspunde : „în majoritatea orașelor, 
inclusiv cele care sînt legate prin 
șosele de circulație turistică, toate 
stațiunile de desfacere a produselor 
petroliere au fost amenajate, repa
rate șj înzestrate cu utilajele nece
sare ; în multe localități cu specific 
turistic au fost construite stațiuni 
noi, prevăzute cu utilajele cele mai 
moderne. De asemenea, s-au luat 
măsuri de mărire a capacității de 
deservire prin instalații de pompe 
noi, moderne, compresoare de aer, 
instalații de apă etc. S-a început 
fabricarea unor noi sortimente de 
bidoane pentru uleiuri, din material 
plastic și tablă, urmărindu-se în 
permanență ca stocurile de benzină 
și toate sorturile de alte produse să 
fie la nivelul cererilor. în majori
tatea orașelor și centrelor turistice, 
orarul de funcționare a stațiunilor 
de desfacere este în două schimburi

să 
mai hotărît la producția de 

de larg consum. Lucrăto- 
e-

deosebite ca să ajungă

La articolul cu titlul de mai sus, 
publicat în „Scînteia" nr. 6 210, 
Comitetul executiv al Sfatului popu
lar al regiunii București ne răspunde 
între altele : „Critica adusă prin ziar 
ne este de un real folos și vom ține 
seama de ea în orientarea activității 
întreprinderilor, determinîndu-le 
treacă 
bunuri
rii din industria locală depun 
forturi 
din urmă celelalte regiuni ; se înfi
ințează noi secții de producție, se 
organizează cursuri de calificare, se 
studiază posibilitatea producerii u- 
nor articole noi. Pentru îmbunătăți
rea calității produselor, organele 
C.T.C. din unitățile de producție au 
fost dotate cu instrumente de veri
ficare și control. Tot în scopul îm
bunătățirii muncii, în cursul acestei 
luni va avea loc, din inițiativa co
mitetului executiv, un schimb de ex
periență cu întreprinderile industriei 
locale din regiunea Brașov".

PORNIND DE LA O SCRISOARE

/■ffrCflî nici o obligație“

Cu ajutorul izotopilor radioactivi. Ia Institutul ds cercetări hortiviticole 
so studiază diierite probleme de ameliorare și nutriție a plantelor

într-o scrisoare trimisă recent re
dacției, un corespondent voluntar 
din Bacău ne sesiza faptul că lo
turile Bacău I și Bacău II ale I.C.H. 
(este vorba de întreprinderea de 
construcții hidroenergetice care con
struiește hidrocentralele de pe Bis
trița) întîmpină anumite greutăți din 
cauză că nu au asigurată deocam
dată întreaga cantitate de beton și 
mortar cerută de ritmul lucrărilor. In 
apropierea celor două loturi func
ționează o stație de betoane și una 
de mortare aparținînd grupului de 
șantiere din Bacău, care ar putea 
satisface 
cesitățile 
lor două 
xistat o
I.C.H. (grupul de șantiere Bistrița a- 
val) și Trustul regional de construc
ții Bacău în privința livrării către lo
turile Bacău I și Bacău II a 
cantități de beton și mortar, 
ponsabilii celor două stații nu 
pectă această înțelegere și nu li
vrează cantitățile de betoane 
mortare solicitate de I.C.H.

★
Am pornit pe firul celor semnalate 

în scrisoare. Iată-ne la stația de be
toane. La întrebarea pe care i-am 
adresat-o, tov. Paul Vlad, respon
sabilul stației, ne-a răspuns : „Nu 
le putem livra deoarece nu avem 
capacitate". Oare chiar așa stau lu
crurile, aceasta să fie adevărata 
cauză ? Din situația centralizată pe 
luna mai reiese că stația a produs 
în total 3 057 metri cubi betoane. De 
fapt, capacitatea stației într-o lună 
calculată la un singur schimb este 
de 5 000 metri cubi. Cu toate aces
tea, din cei 350 metri cubi betoane

momentan o parte din ne- 
de beton și mortar ale ce- 
loturi de lucrări. Deși a e- 
înțelegere verbală între

unor 
res- 
res-

Ș»

solicitați de către I.C.H., stația n-a 
livrat decît 50 metri cubi. Iată deci 
cum stau lucrurile în realitate.

Tovarășul Traian Brebu, respon
sabilul stației de mortare, pune în 
alt mod problema. „N-avem nici o o- 
bligație față de ei. Și mai umblă cu 
reclamații 1". După care adaugă 
ceva mai „generos" : „Uneori le-am 
dat pentru că am vrut, dar puteam 
să nu le dăm". Pînă la urmă a mai 
invocat un motiv care să justifice 
neonorarea înțelegerii stabilite : 
„N-avem capacitate și pentru ei".

Dacă facem și aici un mic cal
cul, rezultă că în luna mai stația 
de mortare a lucrat cu numai 70— 
75 la sută din capacitate. Așadar, 
argumentul adus la repezeală nu e 
plauzibil. Da, dar tovarășul Brebu 
se plînge că n-are nisip suficient 
deoarece primește puține mașini de 
la I.R.T.A. Să facem prin urmare o 
vizită și conducerii autobazei I.R.T.A.

ne-au spus . 
cînd au auzit 

plînge de 
întotdeauna 

cerut. Altfel 
care

— „Nu 
tovarășii 
că tov. 
mașini,
cîte mașini 
stau lucrurile.

este exact”, 
de la I.R.T.A.

Brebu se
„Le-am dat 

ne-au
Mașinile pe 

le punem la ■ dispoziția grupului 
de șantiere din Bacău,_____  __  _____ nu sînt
iolosite rațional. Deseori iac dru
muri fără folos , sînt trimise la 
puncte de lucru unde nu e nevoie 
de ele ; nu o dată s-au întors goale 
de la balastiere fiindcă nu există 
oameni care să le încarce.

In cele din urmă am poposit la 
grupul de șantiere din cadrul trus
tului regional de construcții. Tov. 
ing. Constantin Buricea, șeful servi
ciului producției, ne-a ascultat a- 
tent, după care, sigur de argumen-

tele sale, ne-a răspuns : „N-avem 
nici o obligație să le livrăm betoa
ne și mortare. Le livrăm cînd avem 
și putem. Cînd nu, nu le livrăm". Și 
cu aceasta a considerat problema 
încheiată.

E destul de greu să înțelegi atitu
dinea tovarășilor din cadrul grupu
lui de șantiere Bacău. Desigur, dacă 
privim lucrurile dintr-un unghi în
gust, tovarășilor de la grupul de 
șantiere riw le incumbă intr-adevăr 
vreo obligație față de cei de Iu 
I.C.H., mai ales că nu există nici un 
act oficial încheiat între ei. Dar oare 
e just să se pună astfel problema? 
Există și o altfel de obligație, aceea 
de a privi și interesele generale, de 
a nu-ți ascunde indiferența în spa
tele lipsei unui act scris. Dacă tovară
șii de la grupul de șantiere Bacău ți
neau seama de această obligație 
găseau căile pentru a satisface ce
rerea celor de la I.C.H., mai ales că 
posibilități au existat și există. După 
cum am văzut, stația de .betoane și 
stația de mortare nu lucrează nici 
în prezent la întreaga lor capacitate.

în ce privește pe tovarășii de la 
I.C.H., trebuie - spus că poartă și ei 
o vină. N-au căutat să rezolve pro
blemele ivite la conducerea trustu
lui regional de construcții și s-au 
mulțumit să ducă tratative numai cu 
responsabilii celor două stații. Dacă 
s-ar fi adresat conducerii trustului, 
problema s-ar fi rezolvat cu siguran
ță, iar azi nu s-ar constata neajun
suri în aprovizionarea celor două 
șantiere cu beton și mortar.

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii"

Noul ai poștei din Rîmnicu 
Vîlcea

. Foto : Gh. Vințilă

CINEMATOGRAFE
Madame Sans-Gêne — film pentru ecran 

panoramic: Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 19:
21.15) . Cei trei mușchetari — cinemascop
(ambele serii): Republica (9; 12,45; 16,30; 
20,30), Stadionul ..Dinamo“ (Șos. Ștefan cel 
Mare — orele 21). “ ’ 
Capitol (9,30; 11,45; 
grădină — orele 
12; 14.15; 16,30;
(10; 12; 14; 1G;
rul de pe vasul 
scop: Bucegi (10;
Golful Elena: Carpați (10; 12; 14; 16).
București (10; 12; 15; 17; 19: 21), Feroviar 
(10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Seat-s• 
prietenilor filmului: Carpați (orele 19). 
Lumea comică a lui Harold Lloyd: Festi
val (9; 11; 13; 15; 17; 19: 21), Grivița (10: 
12; 14; 16; 18.15; 20,30), Melodia (10;- 12; 
15; 17; 19; 21), Grădina „Festival“ (Pa
sajul „Eforia" — orele 20). Grădina „Doi
na" (Str. Doamnei nr. 9 — orele 20.30). 
căpitanul: Victoria (10; 12), înfrățirea 
între popoare (14; 16; 18; 20), Volga (10: 
12). Dă-i înainte, fără grijă: Central 
(10,30: 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Fără 
teamă șl reproș: Lumina (rulează de la 
orele 10 la orele 14 în continuare; 16; 
18,15; 20,30), Dacia (9,30; 11; 13; 15; 17; 19: 
21). Dragoste lungă de-o seară: Union 
(16; 18,15; 20,30). Program de filme, pen
tru copii: Doina (orele 10). Valea vultu
rilor: Doina (11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Aventurile unui tînăr — cinemascop: 
Giuleștl (9; 12; 15; 18; 21), Drumul Sării 
(15; 18; 20,45), Pacea (11; 16; 19). Ana
conda: Timpuri Noi (rulează dc la orele
10 la orele 21 în continuare). Lovitură 
de pedeapsă: Cultural (16; 18,15; 20,30). 
Anotimpuri: Buzești (16; 18,15), Lira (15.30: 
18). Un suris în plină vară: Crîngași 
(16; 18; 20), Grădina „Arta“ (Calea Că
lărași nr. 153 — orele 20). Limuzina nea
gră — cinemascop: Unirea (16; 18; la gră
dină — orele 20,15), Luceafărul (16; 18,15: 
Ia grădină — orele 20.30). Un om care nu

' există: Tomis (10; 12; 14; 16,30; 18,30: la 
grădină — orele 20,30), Aurora (10; 12; 14: 
15; 18,15; 20,30; la grădină — orele 20). 
Domnișoara... Barbă-Albastră : Flacăra 
(16; 18; 20). Păpușile rid: Vitan (16: 18: 
20). Imblinzitorii de biciclete — cinema
scop: Miorița (10; 12; 14: 16; 18,15; 20,30). 
Nu se poate fără dragoste: Munca (16: 
18.15; 20,30), Viitorul (16; 18; 20). Frații 
corsicanl — cinemascop: Popular (10,30; 
16; 18,30; 21), Moșilor (11; 15; 17,30; 20; la 
grădină — orele 20,30), Grădina „Vitan“ 
(Calea Dudești — orele 20,15). Kalloian: 
Arta (16; 18,15; 20,30). Liturghia de Ia 
miezul nopții — cinemascop: Cosmos (16: 
18; 20), Colentina (16; 18,15; 20,30). Divorț 
italian: Volga (15; 17; 19; 21). Revista de 
la miezul nopții — cinemascop: Victoria 
(14: 16; 18,15: 20,39). Cauze drepte — ci
nemascop: Floreasca (10,30; 16: 18,30; 21), 
Modern (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19: 21,30), 
Grădina „Progresul" (Str. Ion V.tdu nr. 5
— orele 20.15), Arenele Libertății (Str.
11 Iunie — orele 20,30). Dezrădăcinatli: 
Progresul (15,30; 18; 20,15), Cascada, dia
volului: Ferentari (14,30; 16,30; 18,30: 20.30). 
Nu pleca: Cotroceni (16; 18; 20), Adesgo 
(15,30; 18; 20,15). Pompierul atomic: Gră
dina „Lira" (Calea 13 Septembrie nr. 196
— orele 20,30). Tintin și misterul „linei 
de aur“: Grădina „Modern” (Str. 11 Iu
nie nr. 75 — orele 20.30). O viață: Gră
dina „Bucegi" (Bd. i Mai nr. 57 — orele
20.15) . îndrăgostitul: Grădina „Buzești“ 
(Str. Buzești nr. 9—11 — orele 20.30). Ge
neralul: Grădina „Colentina" (Șos. Co
lentina nr. 84 — orele 20,15).

TELEVIZIUNE

,Cei patru călugări: 
14; 16,15; 18,45; 21: la 
20), Excelsior (9,45; 
18,45; 21), Flamura
18,15; 20,30). Tînă-
Columb — cinema- 

12; 16; 18,15: 20,30).
14; lSj-

Orele 19,00 — Jurnalul televiziu
nii. 19,10 — ,.O poveste cu o găi
nă, un pește și trei mese îmbelșuga
te1'. de Mioara Cremene. 19.30 — Emi
siune de teatru: ,O întîlnire neașteptată“, 
de Paul Everac. 20,20 — In fața hărții. 
20,30 — Opereta „Sînge vienez“, de 
Johann Strauss — adaptare pentru tele
viziune, de Florica Gheorghiescu și Car
men Dobrescu. în încheiere — Buletin 
de știri, sport și buletin meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară vremea a fost ușor in

stabilă, mai ales în sud-estul țării, unde 
cerul a prezentat. înnorărt mai accen
tuate și au căzut averse locale însoțite 
de descărcări electrice. In rest cerul a 
fost variabil. Vîntul a suflat în general 
slab, prezentînd unele intensificări în 
Bărăgan și Moldova, predominîr.d din 
sectorul nord-vest. Temperatura aerului 
Ia ora 14 înregistra valori cuprinse în
tre 29 grade la Berzeasca Băilești și 
București și 17 grade la Pîrscov. In 
București vremea a fost instabilă, cu ce
rul mai mult noros. Au căzut averse. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din 
sectorul nord-vest. Temperatura maxi
mă a aerului a fost de 30 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
și 9 iunie. In țară : Vreme în general 
frumoasă, cu cer variabil. Vor cădea 
ploi locale, mai ales în jumătatea de 
nord-vest a țării. Vînt moderat. Tempe
ratura se menține ridicată. Minimele 
vor fi cuprinse între 10—20 grade, iar 
maximele între 24—34. In București : 
Vreme în general frumoasă, cu cerul 
variabil, mai mult senin noaptea șl di
mineața, temporar noros după-amiaza. 
Vint slab pînă la potrivit. Temperatura 
în creștere ușoară.



Nr. 6279 SC ÎN T E I A Pag. 3

„ZILELE MIHAIL EMINESCU“

ION VLASIU „Poetul"

Ipotești sais vocea poetului
Pe Eminescu nu-l poți afla întreg decît 

în carte, iar dacă îl cauți în cuprinsul 
Moldovei trebuie să faci popas, cu cartea 
lui sub braț, la Ipotești.

Unde să-l cauți ? Saturate ca un fagure 
cu imaginile strălucite ale Moldovei de 
astăzi, dealurile Ipofeștilor, chiar și cele 
înverzite de acum, ți se par niște ființe 
convalescente ieșite la soarele de mai. 
Satul e un sat obișnuit din zona
de coline a Botoșanilor, ros pînă 
ieri de sărăcie ca de un cancer, înviorat 
acum, trezit la viață, îmbrăcînd alte straie 
și alte datini. Se află peste tot radiouri, 
televizoare, se fluieră aceleași melodii ca 
pe litoral, se poartă nylon și pelerine de 
piele, se citesc ziare locale și centrale 
(abonament mai la fiecare casă). Copilul 
de azi nu s-ar putea recunoaște în copi
lăria părinților, iar la școală — asistînd la 
cîteva ore — Eminescu este „marele nos
tru clasic", „geniul poporului romîn", re
citat cu același patos ca și la Oradea, ca 
și în Dobrogea, ca și la Craiova. — „Co
pii, știți unde s-a născut Eminescu ?" Rî- 
sete, înghionteli, ochi luminoși, fețe sua
ve de Tonitza, nimeni nu vrea să ridice 
mîna, toți știu că e o glumă,
s-a născut aici la Ipotești, nu departe de 
sfatul popular, în casa aceea". Ți se spu
ne limpede, ți se arată cu degetul și to
tuși nu-ți vine a crede, zîmbești ca la o 
glumă. Depeni în minte vers cu vers, si
labă cu silabă, și totuși ceva e prea con
cret, prea întocmai legitimat ca să fie 
aevea. Nu poate să fie așa ! Cîteva mă
suri nu mai răspund. Un anume Cristofor 
Columb, descoperitor de lume, poate mai 
curind să lase urme, să aibă chiar o „casă 
părintească" decît acest Mihai.

Te plimbi deci pe „urmele" lui, o dată 
cu mii și mii de oameni care îl caută 
străbătînd ulițele Ipofeștilor, suind și 
coborind dealurile Botoșanilor, cuprinzind 
Moldova...

Dai din nou ocol, într-un suflet, trecind 
iar pe la Suceava, Sucevița,

„Eminescu

Dragomirna,

Moldovija, Putna, încercuiești din nou cu 
gîndul și pasul această fară-miniatură, a- 
ceastă Moldovă de lingă cer, ca să-l afli 
întrucîtva pe el. Revii deci la Ipotești.

„Aș vrea să văd acuma natala
mea vîlcioară 

Scăldată în cristalul piriului de-argint, 
Să văd ce eu atîta iubeam odinioară, 
A codrului tenebră, poetic labirint ; 
Să mai salut odată colibele din vale, 
Dorminde cu un aer de pace, liniștiri, 
Ce respirau in taină plăceri

mai naturale, 
Visări misterioase, poetice șoptiri.

Aș vrea să am o casă tăcută, mitutică 
In valea mea natală ce unduia

de flori...

Poetul are acum din nou casa lui. Este 
iarăși intactă. Este o casă-omagiu, o casă- 
prinos, ridicată cu palmele acelorași con
săteni care s-au zbătut cîndva să apere 
de dărîmare — fără să izbutească — rui
na casei părintești. Nu vom uita acest ți- 

de deznădejde al consătenilor lui, 
care transcriem :

păt 
din

Protest al țăranilor 
din corn. Cucoreni 

Către DL Prefect de Județ 
ți lumea intelectuală 

a Jud. Botoșani

Au făcut-o cu gestul simplu cu care azi 
se construiește o casă la sate, iar bucuria 
mare este că această casă, cu dimensiu
nile și spațiul ei, este una dintre casele 
din Ipotești, una dintre miile de case 
mîndre, pentru oameni de rînd din Mol
dova. Consătenii au adăugat casei detalii 
și podoabe după gustul lor de azi, tra- 
forînd marginea streașinei, decorind fron
tonul, strunguind stîlpii de la intrare. 
Confrunfînd casa de azi cu străvechea 
casă a copilăriei, nobilă în simplitatea ei 
neoclasică, apreciezi în gustul meșterului 
de acum o dorință gingașă de a-l găzdui 
pe poet după datina mai tînără a ospi
talității din noile case moldovenești. 
Transformată din nou în folclor, geniala 
bucată „Ce te legeni codrule..." ar fi pri
mit, desigur, din partea poetului anonim 
un același adaos de grațioase podoabe, 
ca și acest nou edificiu de la Ipotești. 
Casa aceasta este de fapt a sătenilor lui, 
a oamenilor din Cucoreni și Ipotești, este 
templul lor de emancipare culturală și 
prin ei, prin piosul lor gest constructiv, 
primul templu de intrare sub cerul lui 
Mihail Eminescu.

Au reconstruit-o bîrnă cu bîrnă, venind 
— cei mai bătrîni dintre ei — cu dovezi, 
amintiri, mărturii. Au reconsfruif-o clădind 
în suflet, pentru întîia oară la adevărata 
dimensiune, statuia genialului lor consă
tean. Au reconstruit-o recompunînd geo
grafia copilăriei, căutînd echivalentul în 
peisajul de azi al fiecărui vers, alegînd

Cimpoieri Foto : Agerpres

MOTIVE NOI
PE COVORUL OLTENESC

Expoziții Pe locurile unde a
Eminescu

trăit

Incepînd de luni, 
8 iunie, Muzeul 
de artă al R. P. 
Romîne va găz- 

•' dui expoziția comemorativă Mihail 
Eminescu organizată de Muzeul lite
raturii romîne. Numeroase fotogra
fii, documente, manuscrise etc. evo
că locurile și atmosfera în care a 
trăit și a creat Mihail Eminescu. 
Exponatele reconstituie anii copilă
riei și ai adolescenței, perioada stu
diilor în străinătate, apoi anii de 
activitate creatoare desfășurată la 
Iași și București. O secțiune a ex
poziției prezintă ediții ale operelor 
poetului apărute de-a lungul anilor 
in țara noastră, precum și traduceri 
tipărite în străinătate. Prin bogatul 
său material documentar expoziția 
va aduce o contribuție de seamă la 
cunoașterea vieții și operei lui Mi
hail Eminescu.

LA MUZEUL 
DE ARTA AL 
R.P. ROMÎNE

î

teatru Pascaly, la care a fost sufleur 
Eminescu, exemplare din primele e- 
diții ale poeziilor poetului, hărți ale 
peregrinărilor sale prin Transilva
nia și ale ariei de răspîndire pe 
glob, astăzi, a operei lui Eminescu.

în cadrul 
avea loc so-

LÀ SIBIU Cu prilejul .îm
plinirii a 75 de 
lui .Mihail Emi- 

orășenească din
ani de ' la moartea 
nescu, biblioteca 
Sibiu a deschis acum cîteva zile o 
interesantă expoziție documentară. 
Se află expuse o serie de manuscri
se in fotocopie, precum și fotografii 
ilustrind activitatea creatoare și as
pecte din viața poetului, afișul unui 
spectacol dat la Sibiu de trupa de

LA IAȘI Comitetul regio
nal de cultură 

și artă, împreună cu Biblioteca cen
trală universitară și Arhivele statu
lui au organizat o expoziție de do
cumente inedite, ■ opere, fotografii, 
lucrări de artă plastică etc. care o- 
glindesc viața și activitatea lui Emi
nescu. Pot fi văzute, intre altele, ac
tul de naștere al., poetului, scrisori; 
rapoartele care cuprind recomandă
rile lui Eminescu pentru achizițio
narea unor documente și cărți rare 
de către biblioteca universitară, acte 
administrative ale bibliotecii scrise 
de către poet: In expoziție se afl'ă, 
de asemenea, colecția ziarului „Pro
pășirea" însoțită de o tablă de ma
terii scrisă de Eminescu, numărul 
din. almanahul „Romînia jună“ în 
care s-a publicat pentru pri
ma dată „Luceafărul“, mai mul
te numere din revista „Convor
biri literare“ și „Curierul de Iași" în 
care au apărut alte lucrări ale poe
tului, manuscrisul gramaticii sans
crite prelucrată.de el cît timp a fost 
bibliotecar. .

Pînă la 15 iunie a.c., 
zilelor Eminescu, vor 
lemnități de dezvelire a unor plăci co
memorative dedicate marelui nostru 
poet. O placă va fi dezvelită în Capi
tală, în str. Piața Amzei nr. 6, pe locul 
unde s-a aflat casa în care scriitorul 
Ion Slavici l-a găzduit pe Eminescu în 
anul 1883. Și în alte localități din țară 
vor fi dezvelite plăci comemorative. 
Cea de pe zidul seminarului din Blaj 
va aminti de venirea lui Eminescu la 
Blaj, veche cetate a culturii romîneș.ti, 
ca elev — în anul 1866 — al acestui 
seminar. Două plăci comemorative vor 
sta mărturie prezenței tînărului Emi
nescu în trupa de teatru Pascaly ; una 
va fi pe zidul teatrului din Oravița, 
unde trupa a prezentat spectacole în 
anul 1868, iar cealaltă la Sibiu — pe zi
dul fostului hotel „La împăratul roma
nilor“, 
trupei,

locul banchetului dat în cinstea 
în vara aceluiași an.

Alte manifestări in țară
La casa raională de cultură „Ion 

Vidu“ din Lugoj, în fața unui nu
meros public, conf. univ. Eugen 
Todoran a ținut expunerea „Emi
nescu și folclorul“. In continuare 
s-au citit versuri ale poetului, u- 
nele traduse și în limbile maghiară 
și germană. La Timișoara, sub auspi
ciile bibliotecii centrale regionale, au 
fost organizate medalioane Eminescu 
însoțite de ample lecturi din opera poe
tului la clubul „6 Martie“, Casa ofi
țerilor și la o serie de școli din loca
litate. Comitetul pentru cultură și artă 
al orașului Craiova, în colaborare cu 
Filiala Societății de științe istorice și 
filologice, organizează un simpozion pe 
temele : Probleme ale rimei emines
ciene, Eminescu — gînditorul, și Emi
nescu — poet al iubirii. Manifestări 
asemănătoare au avut loc și în ora
șele Turnu Severin, Tîrgu Jiu, Caracal 
și altele din regiunea Oltenia.

„Subsemnajii locuitori din corn 
coreni, plasa Bucecea județul Botoșani,

Cu-

Teiul lui Eminescu

anotimpuri culoarea emi-din zile și din 
nesciană.

videm cu durere în suflet că casa din sa
tul Ipotești, în care s-a născut, crescut și 
copilărit poetul Mihaiu Eminescu a fost 
dărimată în mod mișelesc de către dom
nul doctor C. Papadopol, proprietarul mo
șiei Ipotești. Toți țăranii acestei comuni 
uniți într-un glas protestăm înaintea tutu
ror intelectualilor din județul Botoșani, 
din întreaga țară și în fața lumei întregi 
crima săvîrșită de dl. doctor C. Papado
pol pentru că a dărîmat și distrus casa în 
care a trăit Mihail Eminescu".

Au semnat întru apărarea relicvei, 76 
de oameni, dintre care 55 prin aplicarea 
degetului. Era un suprem act cultural ; 
apărătorii culturii, apărători ai acelei 
„sfinte ruine“ trebuiau să fie înșiși acești 
necăjiți și sărmani cucoreni, neridicați pe 
atunci nici măcar la priveliștea cîmpului 
cu slove din cartea poetului.

lntorcîndu-ne la Ipotești, vom reveni 
deci la oamenii lui, pentru care ridicarea 
la cultură, înălțarea la poezia eminesciană 
înseamnă de fapt supremul omagiu adus 
prin revoluția noastră acelui care a fost 
și este pentru noi toți Mihail Eminescu.

Oamenii de aici i-au reconstruit casa.

„Lacul codrilor
Nuferi galbeni

albastru
îl încarcă..."

„Sara pe deal buciumul sună cu fale, 
Turmele-I urc, stele le scapără-n cale..."

Au reconsiruit-o, descifrind nu misterul 
slovelor din cartea lui, ci faina, sub al 
cărei arc, Ei și El s-au îniîlnif după atîta 
amarnică vreme. Sărbătoarea lor este săr

bătoarea noastră, a tuturor.
★

Poposind la Ipotești, mi se pare că aud 
vocea poetului.

Mă întîmpină, pe clina unui deal, un 
copilandru galeș, cu ochi mari („Apele 
plîng clar izvorînd în fîntine..."), cu păr 
negru, luciferic și cu frumusețe de Că
lin.

Ne dăm binețe, privim Ipoteștii, Mol
dova, țara :
„Ce-fi doresc eu fie, dulce Romînie, 
Jara mea de glorii, țara mea de dor !"...

Paul ANGHEL

TRAIAN BRĂDEAN MIHU VULCĂNESCU „Lacul"„Sărmanul Dionis"

T. A. STEINLEN (1859—1923) — ilustrație la poemul „Tmpăral țl proletar" 
(din expoziția deschisă la Muzeul de Artă al R. P. Romîne. Expoziția 
Steinlen, grafician de origine elvețiană care a trăit mulți ani în Franța, 

cuprinde, după cum s-a mai. anunțat, aproape 50 de lucrări

Străbătînd vechea vatră a țării 
dintre Olt, Dunăre și Carpați, călăto
rul va fi ispitit să asocieze varieta
tea de linii și culori a peisajului cu 
plastica renumitelor țesături popu
lare din partea locului. Văzduhul 
fără nor se îngînă cu verdele crud al 
cîmpiei, săgețile cocorilor împung o- 
rizontul, amintirea zăpezii stăruie în 
troienele de pe ramuri. Sînt obișnui
tele semne ale trecerii de la iarnă, la 
primăvară — aceleași, de la Buere- 
bista.

Dar pînza policromă a Olteniei 
contemporane se îmbogățește an de 
an cu motive inedite. De-a lungul 
șoselelor, gorunii metalici ai liniilor 
de înaltă tensiune alternează cu 
turlele marilor obiective industriale ; 
alba geometrie a blocurilor de lo
cuințe amplifică, pe fundal de azur, 
luciul întunecat al schelei petro
liere ; pogoanele peticite, de odi
nioară, s-au topit într-o 'Xîică revăr
sare de grîuri tinere — și în multe 
sate, în locul sperietorii de ciori de 
pe acoperiș, pîndește zarea antena 
televizorului. Sînt și acestea sem
nele unei treceri : de la un anotimp 
al istoriei la altul. Le vom întîlni 
pretutindeni sfidînd altitudini și dis
tanțe, modificînd fața pămîntului, iă- 
cînd să tresară din temelii oarba 
împărăție a rădăcinilor...

Columna, tractorul 
și digul

Lîngă Craiova, în stînga Jiului, 
peisajul stă sub egida motivelor 
verticale. Un grandios colocviu de 
retorte inoxidabile, platforme aerie
ne, turnuri, conducte, rezervoare, vi
role — se pregătește să sintetizeze, 
la dimensiuni uimitoare, minunile 
chimiei moderne. Dominînd întreaga 
panoramă, coșul termocentralei — 
infinită columnă de beton — scru
tează depărtarea : asemenea pre
zență era — pare-se — 
aici, în aria natală a lui 
Impetuoasă ca un vers 
skian, construcția evocă
din alt capăt al Bărăganului : farul 
cel nou de la Constanța. In locul

inerentă, 
Brîncuși. 

maiacov- 
o „rimă"

undelor străvezii, tălăzuiesc spre 
sud, cît vezi cu ochii, brazde fără 
haturi. Pe această mare de humă 
încrucișează, din primăvară pînă-n 
toamnă, o flotă agricolă harnică șl 
neobosită ; silueta tractorului fabri
cat la poalele Tîmpei poate fi ză
rită de la o vreme și pe noile scoar
țe oltenești.

Pentru cel ce cunoaște cîte ceva 
din istoria recentă a ținutului, ea se 
îmbină firesc cu o altă imagine con
cretă a transformărilor săvîrșite aici 
în ultimii ani; e vorba despre marele 
dig din lunca Dunării. .

De la Rast la Bistreț, cale de 
douăzeci de kilometri colectiviștii 
au ridicat cu sprijinul statului o ba
ricadă temeinică, punînd la adăpost 
de furia apelor peste zece mii de 
hectare. Acolo unde, pînă mai ieri, 
nici pășunatul vitelor nu era sigur, 
lunca se preschimbă treptat în teren 
pentru culturi irigate ; numai la Ca- 
tane, de pildă, sînt pe cale de ame
najare 150 ha de orezărie. In felul 
acesta, teritorii cotropite de valuri 
revin, sub oblăduirea omului, după 
ce — printr-o luptă incomparabil 
mai dificilă — puterea populară a 
redat muncitorilor cîmpului pămîn- 
turi îndelung înstrăinate. De aceea, 
cred că tractorul și digul s-ar putea 
întîlni pe țesătura înflorită ca ele
mente ale aceleiași teme, simboli- 
zînd întoarcerea pămîntului către 
adevărații stăpîni.

Bucuria de a deschide 
drum

Roadele profundelor transformări 
se exprimă nu numai în motive ar
tistice, ci și în cifre concludente. 
Fondul de bază al celor 25 de gos
podării colective din raionul Băilești 
a crescut în 1963 cu 17,5 milioane, 
marea majoritate fiind astăzi gos
podării milionare și chiar multimi
lionare. In frunte se situează G.A.C. 
„23 August", din capitala 
5,5 milioane fond de bază

Dan

raionului : 
— aproa-

DEȘLIU

(Continuare în pag. V-a)

Ducem cu noi impresia unei 
teatrale deosebit de animate"
De vorbă

vieți

cu cițiva actori ai Comediei Franceze
Vineri a părăsit Capitala colecti

vul Comediei Franceze, care timp de 
mai multe zile a întreprins un tur
neu în țara noastră. La plecare, pe 
aeroportul Băneasa, artiștii francezi 
au fost conduși de reprezentanți ai 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, de numeroși actori bucureș- 
teni, precum și de Jean François 
Noiville, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Franței în R. P. Romînă, 
și membri ai ambasadei.

★
înainte de plecare, redactorul A- 

genției Romîne de presă Agerpres, 
Leon Talpă, a stat de vorbă cu cîțiva 
actori ai Comediei Franceze.

Publicul dv. este un public ex
traordinar de receptiv — a declarat 
actorul Jean Marchat. Știam că ro- 
mînii vorbesc foarte bine franceza, 
dar nu știam că ei sînt și atît de sen
sibili la nuanțele replicilor lui Mo
lière. Putem spune că am jucat a- 
vînd impresia că ne aflăm la Paris 
în fața unui auditoriu bun cunoscă
tor al acestor piese. Fiecare efect, 
fiecare moment comic, fiecare gest 
de tandrețe, tot ceea ce există în 
Molière a fost înțeles, subliniat de 
aplauze, primit cu căldură.

Am fost plăcut surprins de impor
tanța care se acordă în.țara dv. cul
turii în general și culturii teatrale 
îndeosebi. Am asistat împreună cu 
colegii mei la mai multe spectacole 
— „Rinocerii“ de Eugen Ionescu, 
.Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi 
oprită“ de Brecht. Am văzut, de a- 
semenea, opera „Othello“. Ducem cu 
noi impresia unei vieți teatrale deo
sebit de animate, de vii, a unei 
munci extraordinar de serioase pe 
acest tărîm, care își găsește un răs
puns emoționant, afectuos din partea 
publicului. In Romînia teatrul este 
iubit, înțeles, slujit cu foarte multă 
seriozitate, a declarat în încheiere 
Jean Marchat.

Aș vrea să spun și eu cîteva cu
vinte despre publicul romînesc, a 
adăugat Annie Ducaux. El, este acela 
cu care am avut contact direct și 
căruia i-am simțit permanent reac
ția. Este foarte dificil să exprimi in 
cuvinte afecțiunea care s-a stabilit

între noi și spectatori. Cert este că 
ne-a dat multe satisfacții și ne-a 
trezit entuziasmul.

Vorbind despre vizita pe care a 
făcut-o în țara noastră, Lise Dela- 
mare a spus : „Am vizitat frumoasa 
dv. Capitală și orașele Iași și Cluj, 
mari centre universitare. Personal, 
nutresc o deosebită simpatie pentru 
Cluj pe care l-am găsit încîntător 
și care ne-a făcut să ne aducem a- 
minte de unele orașe din patria 
noastră. Am avut frumoasa surpri
ză de a afla că la Cluj se găsesc 
două opere. Trebuie să fiți mîndri că 
în țara dv. se află unul dintre puți
nele orașe ale lumii care are două 
opere de asemenea importanță“.

„Cele două spectacole cu „Rino
cerii“ și „Ascensiunea lui Arturo Ui 
poate fi oprită“ pe care le-am vă
zut, mi s-au părut extrem de inte
resante și jucate în maniere cu totul 
diferite de cele pariziene, a arătat 
François Chaumette. Am apreciat 
tinerețea și entuziasmul teatrului din 
țara dv. Nu vreau să spun că teatrul 
nostru este pasiv, totuși la ,dv. e- 
xistă o adevărată reînnoire a vieții 
teatrale. Noi ne bazăm mai mult pe 
tradiție, pe cînd actorii și regizorii 
dv. creează permanent. Am fost 
foarte impresionat de omogenitatea 
și spiritul colectiv al trupelor tea
trale. Cît despre repertoriu, găsesc 
că aveți porți deschise către multe 
lucruri minunate și promițătoare, 
către interesante descoperiri. Nu 
mă îndoiesc că ardoarea pe care am 
constatat-o la oamenii dv de teatru 
necesită talent actoricesc și regizo
ral. Am convingerea că teatrul ro
mîn trebuie să dețină unul din pri
mele locuri din lume, dacă nu cumva 
se situează deja pe unul din aceste 
locuri“.

In încheierea declarației sale, 
François Chaumette a spus : „Peste 
tot în București, la Cluj și.Iași am 
remarcat că există o dorință fier
binte de cunoaștere și dezvoltare în 
toate domeniile. Trebuie să vă spun 
că, împreună cu minunata amintire 
despre felul în care am fost primiți 
în Romînia, voi duce cu mine aceas
tă puternică impresie“.

(Agerpres)
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DIN LUMEA ȘTIIN-ȚEL^Ș-ț TEHNICII

Activitatea electrică a celulei
• JOCUL IONILOR DE POTASIU Șl SODIU 
® EXPLOZII CA LA 0 DÎRĂ DE PRAF DE 
PUȘCĂ • PROPAGAREA IMPULSULUI NERVOS

Sistemul nervos este alcătuit din
tr-un număr uriaș de celule, unite 
prin legături de o mare com
plexitate. Rolul lui este de a desci
fra informațiile recepționate de or
ganele de simț și de a elabora, pe 
baza lor, comenzile transmise orga
nelor de execuție. Celulele nervoa
se — neuronii — chiar dacă au 
forme și mărimi diferite, posedă 
aceeași însușire : de a fi excitabile 

■ și de à conduce mai departe im
pulsurile, adică informațiile pe care 
Ie reprezintă excitația. Cum se des
fășoară însă acest proces ?

Privită la microscop, celula ner
voasă apare constituită dintr-un 
corp celular din care pornesc mai 
multe prelungiri relativ scurte — 
dendritele — și una singură mai 
lungă — axonul. Aceasta din urmă 
se termină cu ramificații care intră 
în contact cu corpul celular sau cu 
dendritele altor neuroni. Contactul 
se realizează prin intermediul unei 
formațiuni speciale — sinapsa — o 
adevărată articulație între doi neu
roni. Prin sinapse se transmit im
pulsurile nervoase de la un neuron 
la altul.

Urmărirea impulsurilor nervoase a 
devenit posibilă o dată cu constata
rea că apariția lor e însoțită de 
producerea de electricitate. Specia
liștii au elaborat diferite me
tode de înregistrare a acestor 
manifestări electrice. Biocurenții 
creierului, de pildă, sînt înre
gistrați cu ajutorul electroence- 
falografului prin electrozi aplicați 
pe pielea capului. între electrozii de 
culegere, oricît de apropiați ar fi ei, 
se află însă sute de milioane de ce
lule nervoase și de aceea fiecare 
undă înscrisă pe electroencefalogra
mă reprezintă sumă activității elec
trice a unui număr uriaș de neuroni. 
Aceste înregistrări sînt utile pentru 
studiul activității globale a unor re
giuni mai mult sau mai puțin întin
se ale creierului. Pentru studiul me
canismelor intime, care stau la baza 
fiziologiei sistemului nervos, este 
însă necesară înregistrarea activită
ții electrice și a unor celule nervoa
se individuale. Posibilitatea aceasta 
a fost deschisă de tehnica de mare 
finețe a microelectrozilor, aplicată în 
cercetările de laborator pe animale.

Cu ajutorul microelectrozilor se 
cercetează astăzi neuroni ai scoarței 
creierului, ai formațiilor din pro
funzimea lui, din măduva spinării, 
celulele fotoreceptoare din retină. 
Deoarece structurile studiate au di
mensiuni de ordinul micronilor, 
vîrful microelectrodului, care ajun
ge pînă în imediata apropiere a 
membranei celulare sau chiar în in
teriorul celulei nervoase, are grosi
mea de 1 sau de numai 0,05 microni 
(micronul — a mia parte dintr-un 
milimetru). Microelectrozii sînt în 
principiu de două tipuri : metalici 
(platină, tungsten) sau de sticlă, 
sub formă de pipete umplute cu un 
lichid concentrat, bun conducător 
de electricitate, de obicei o soluție 
de clorură de potasiu.

Cercetări fundamentale edifica
toare, cu ajutorul microelectrozilor, 
au fost efectuate de neurofi- 
ziologii englezi A. L. Hodgkin și A. 
F. Huxley, pe fibrele nervoase gi
gantice. vizibile uneori cu ochiul li
ber, ale unei specii de caracatiță. 
Lucrările lor, distinse cu premiul No
bel pe anul 1963, au dus la desco
perirea unor fenomene electrochi-

Mesaj pentru oamenii anului 6065
Cum a arătat viața ps planeta 

noastră cu 5 000 de ani în urmă ? 
S-ar putea ca această întrebare să 
și-o pună. în anul 6965, mulți locui
tori ai Pămîntului. Răspunsul îl pre
gătesc de pe acum organizatorii ac
tualei expoziții internaționale din 
New York. O „rachetă a timpului" 
va trebui să transmită descendenți- 
lor un bogat material documentar 
despre viața omenirii în zilele noas
tre. Pentru a se cunoaște dacă „ra
cheta", realizată din oțel inoxidabil 
cromat, poate rezista cinci mii de 
ani, ea a fost supusă la cele mai 
severe încercări : umiditate, apă să
rată, temperaturi înalte etc.

O primă rachetă de acest gen a 
fost „lansată", tot la New York, cu 
prilejul expoziției internaționale din 
1938. Ea conținea — în aiară de 
mesaje adresate oamenilor anului 
6939 de cunoscutul savant Albert 

„Racheta timpului" — avînd lungimea de 2 m și diametrul de 30 cm 
în faza lucrărilor de finisare

mice specifice celulei nervoase. S-ă 
constatat că datele obținute pe baza 
studierii celulelor nervoase ale unor 
animale inferioare sînt valabile pen
tru toate speciile de animale.

Celula nervoasă posedă, ca și toa
te celelalte celule, un înveliș 
care separă conținutul ei de 
mediul lichid exterior. Atît ce
lula cît și mediul conțin soluții : a- 
pă în care se află dizolvate particu
le ionizate, încărcate cu electricitate, 
și particule neionizate. Funcționînd 
ca un izolator electric și fiind înzes
trată cu o permeabilitate selectivă 
față de diferiții ioni, membrana ce
lulară reglează schimburile dintre 
celulă și mediu. Dintre ionii pozi
tivi, ea permite trecerea celor 
de potasiu, mai greu însă a 
celor de sodiu. Pentru diferiții 
ioni negativi, ea este aproape im-

Celula nervoasă : 1 — corp celular; 
2 — dendrite ; 3 axon ; 4 — ramifi

cații terminale

permeabilă. Ca urmare, în interiorul 
celulei concentrația ionilor de pota
siu este de 20 de ori mai mare de- 
cît în exterior, în timp ce concentra
ția ionilor de sodiu este de 10 ori 
mai mare în exterior. Clorul, prin
cipalul ion cu sarcină negativă, este 
de 20 de ori mai concentrat în lichi
dul extracelular decît în interiorul 
celulei, unde predomină alți ioni cu 
sarcini negative.

Permeabilitatea selectivă a mem
branei determină repartizarea i- 
negală a sarcinilor electrice de o 
parte și de alta a ei. în stare de re
paus, în celulă există o predominan
ță a ionilor negativi, iar în lichidul 
extracelular — a celor pozitivi. Ast
fel se explică de ce între interiorul

Einstein, scriitorul german Thomas 
Mann și fizicianul american Robert 
Millikan — diferite mostre de metal 
și mase plastice, semințe, microfil
me reproducînd pagini din cărți, 
jurnale de actualități filmate etc, 
care oferă viitoarelor generații o 
imagine a vieții și activității cultu- 
ral-științifice existente pe Pămînt cu 
multe mii de ani în urmă. Noua 
rachetă le va relata despre noile 
cuceriri ale omenirii, despre televi
ziune, motoare cu reacție, elibera
rea energiei atomice, sateliți artifi
ciali și nave cosmice și multe alte 
realizări înfăptuite în ultimii 25 de 
ani.

în octombrie 1965, în ziua închi
derii expoziției, în cadrul unei cere
monii festive, noua „rachetă a 
timpului" va fi îngropată în pămînt, 
la adîncimea de 15 m și la distanță 
de 3 m de prima, pentru a rămîne 
acolo pînă în anul 6 965. 

și exteriorul celulei apare o diferen
ță de potențial care, în stare de re
paus celular, este de 60—80 mili- 
volți. Această diferență de potențial 
reprezintă „polarizarea membranei“, 
iar valoarea ei „potențialul de mem
brană“. Orice scădere a acestui po
tențial este urmată de depolarizarea 
membranei, care apare o dată cu 
excitarea celulei, cu trecerea ei din 
starea de repaus în cea de activita
te. Procesul de excitație este, de 
fapt, un proces electrochimie, de
oarece, paralel cu depolarizarea 
membranei, se produc importante 
modificări în repartiția particulelor 
ionizate, aflate de o parte și de alta 
a membranei neuronale.

în momentul cînd excitantul, cu
rentul electric, de pildă, e aplicat pe 
un punct al membranei, el determi
nă o depolarizare locală. Regiunea 
excitată devine negativă față de zo
nele vecine neexcitate încă, deoa
rece regiunea depolarizată își mă
rește brusc permeabilitatea față de 
ionii pozitivi de sodiu din lichidul 
extracelular. Ca urmare, aceștia nă
vălesc din exterior în interiorul ce
lulei, transformîndu-1 din negativ în 
pozitiv. Depolarizarea nu rămîne 
însă limitată la locul de aplicare a 
excitantului, ci se propagă cu repe
ziciune în regiunile învecinate ale 
membranei. Apoi, de la corpul ce
lular, ea se propagă mai departe, 
prin fibra nervoasă, spre alți neu
roni care sînt excitați la rîndul lor. 
Propagarea acestui proces electro
chimie de-a lungul fibrei nervoase 
se aseamănă cu propagarea explo
ziilor de-a lungul unei dîre de praf 
de pușcă. După trecerea impulsului 
nervos, membrana își recapătă i- 
mediat proprietățile anterioare, ca
racteristice stării de repaus, ionii 
de sodiu pătrunși în interiorul celu
lei fiind expulzați. Avînd iarăși 
permeabilitate relativă față de so
diu, membrana e pregătită pentru 
a răspunde la o nouă excitare. 
Expulzarea ionilor de sodiu se rea
lizează cu consum de energie prin-

Vedsm aici, comparativ, înregistra
rea făcută cu electrozi obișnuiți și 
cu microelectrozi. Linia unduită de 
sus reprezintă însumarea activității 
a milioane de celule, Iar vîrfurile 
ascuțite de jos, descărcările succe
sive aie unei singure celule ner

voase 

tr-un mecanism biochimic complex, 
numit în mod figurat „pompa de 
sodiu“.

Impulsurile nervoase, adică sem
nalele prin care se transmit infor
mațiile în întregul sistem nervos, re
prezintă deci fenomene de depolari
zare propagate. Dar variațiile de po
tențial electric produse cu acest pri
lej sînt foarte mici, de numai 90-120 
milivolți, și ele trebuie amplificate 
pentru a putea fi urmărite pe ecra
nul oscilografului sau fotografiate. 
Pe fotografiile obținute se poate ur
mări comparativ înregistrarea făcu
tă cu un electrod obișnuit așezat pe 
scoarța cerebrală, cu cea realizată 
printr-un microelectrod introdus în 
profunzimea ei. Primul va înscrie o

LIOFILIZAREA 
o nouă metodă 
de conservare a alimentelor

Pentru apărarea alimentelor de acțiu
nea bacteriilor, fermenților și mucegaiu- 
rilor au fost imaginate multe metode : 
chimice — tratarea lor cu sare, cu anti
biotice etc., sau fizice — utilizarea fri
gului, căldurii, fumului, radiațiilor nu
cleare.

Ziarul „Le Monde" relatează că o 
nouă metodă — liofilizarea — bazată pe 
uscarea și răcirea în vid, este pe cale 
să-și croiască drum în industria alimen
tară. Alimentele conservate astfel nu 
pierd din elementele nutritive, își păs
trează nealterate proteinele solubile și 
sărurile minerale care le dau gust și 
prospețime, iar menținerea lor la tempe
raturi scăzute devine inutilă. In domeniul 
conservării legumelor și cărnii, liofiliza
rea se află abia în fază experimentală. In 
medicină însă, această metodă a și găsit 
utilizare la conservarea plasmei sanguine, 
măduvei osoase, vaccinurilor, grefelor de 
piele și extractelor glandulare.

Liofilizarea presupune o serie de pro
cese succesive : congelare, uscare, subli
mare în vid, ambalare ermetică. Prin 
congelare apa din produse este transfor
mată integral în cristale fine, uniforme și 
regulate ; această operație trebuie efec
tuată cît mai rapid și la .temperaturi mult 
inferioare punctului normal de înghețare; 
în acest fel se evită distrugerea structurii 
celulare a produsului și se asigură re
constituirea lui ulterioară. Eliminarea 
cristalelor de gheață se face prin subli
mare, ele fransformîndu-se direct în va
pori prin încălzirea controlată a produsu
lui în vid. In locul fiecărui cristal de 
gheață rămîne un spațiu gol, fără ca 
o dată cu vaporii să fie eliminate și ele
mentele utile. Produsul liofilizat, primind 
în vid sau în gaz inert un ambalaj etanș, 
care-l ferește de orice influență a umidi
tății și oxigenului, poate fi păstrat un 
timp îndelungat. înainte de a fi consu
mat, produsului trebuie doar să i se resti
tuie apa extrasă pe care o absoarbe in
stantaneu, el avînd aspectul, gustul și va
loarea nutritivă identice cu acelea ale 
produsului proaspăt.

nervoase
undă reprezentînd însumarea activi
tății a milioane de celule nervoase, 
celălalt — o serie de vîrfuri ascuțite, 
înfățișînd descărcările succesive ale 
unei singure celule nervoase.

Cercetările au arătat că, la același 
stimul, neuroni foarte apropiați, ve
cini chiar, au de cele mai multe ori 
o comportare independentă și dife
rită. Astfel, în centrul vizual din 
scoarța cerebrală, unii neuroni răs
pund la aprinderea luminii, alții la 
stingerea ei, pe cînd alții nu reac
ționează deloc. Sînt neuroni care nu 
răspund decît la surse de lumină 
în mișcare, reacționînd numai la 
deplasarea orizontală a acesteia.

Studiile cu microelectrozi au adus 
date noi în fiziologia somnului. In 
stare de veghe, descărcările celule
lor nervoase se fac după un ritm 

v relativ uniform. în cea de somn, ce
lulele nervoase, fără a-și înceta ac
tivitatea, își modifică doar ritmul 
descărcărilor : se pot observa salve 
de descărcări alternînd cu pau
ze electrice prelungite. Date in
teresante au oferit studiile a- 
supra naturii celor două procese 
fundamentale din sistemul nervos : 
excitația și inhibiția. S-a constatat 
că, prin intermediul contactelor si- 
naptice, fiecare celulă nervoasă pri
mește simultan impulsuri de la mai 
multe celule. Dintre aceste contacte, 
unele au rol excitator, făcînd ca 
neuronul să dea naștere unui impuls 
nervos care se propagă de-a lungul 
fibrei nervoase spre altă celulă a- 
propiată sau mai depărtată, pe 
cînd alte contacte sînt inhibitoare, 
încetînd sau oprind cu totul produ
cerea descărcărilor neuronale. Pen
tru ca celula nervoasă să dea naște
re unui semnal, unui impuls, care să 
se propage spre alte celule, este ne
cesar ca ea să primească simultan 
impulsuri nu prin unul, ci prin mai 
multe contacte excitatoare, fiecare 
în parte determinînd o mică scădere 
a potențialului de membrană. în 
momentul în care toate aceste im
pulsuri ating o anumită valoare a 
depolarizării, se produce descărcarea 
neuronului, o dată cu apariția impul
sului care se va propaga de-a lun
gul fibrei nervoase spre alți neuroni, 
în cazul în care pe suprafața neuro
nului ajung, în același timp, impul
suri excitatoare și inhibitoare, efec
tul final excitator sau inhibitor va 
fi dictat de predominarea unui tip 
de impulsuri asupra celuilalt. Pen
tru a înțelege funcția unei întregi 
formații nervoase este necesar să fie 
studiate descărcările unui mare nu
măr de celule aparținînd acelei for
mații, stabilindu-se corelația dintre 
ele.

Rezultatele atît de bogate obținu
te prin metodele microelectrofizio- 
logice, în numai două decenii de la 
introducerea lor, permit să se între
vadă rolul lor crescînd în studiul 
funcțiilor sistemului nervos, în vede
rea dezvoltării unor viitoare aplica
ții practice.

Conf, dr, Vlad VOICULESCU 
dr. Dan IONESCU 
Institutul de neurologie 
al Academiei R. P. Romîne

• Cu telescopul Observatorului as
tronomic național din Mexic a 
fost descoperită o stea a cărei 
strălucire depășește de 20 de mi
lioane de ori pe cea a Soarelui. 
Deoarece so află la o distanță 
apreciată la milioane de milioa
ne de ani lumină de Pămînt, ea 
nu poate fi observată decît cu 
telescoape foarte puternice.

® Un record unional în forajul son
delor de petrol — 7 075 m/gra- 
nic lună — a fost realizat la 
Tuimazî, în U.R.S.S. Sonda, a- 
dîncă de 1138 m, a fost forată 
în 115 ore.

• 100 000 gauss are cîmpul mag
netic obținut la Institutul de 
cercetări nucleare din Saclay 
(Franța). Acest cîmp magnetic, 
produs într-un cilindru cu dia
metrul de 5 cm, va înlesni stu
diile în domeniul fizicii corpu
lui solid și al supraconductibi- 
lității.

® Razele infraroșii, imperceptibile 
pentru ochiul omenesc, pot fi 
folosite pentru realizarea unor 
legături telefonice bilaterale. Se 
cere ca între cele două posturi

Pentru îmbunătățirea transporiuîui urban se experimentează în unele 
țări căi ferate suspendate cu o singură șină. Iată aici un prototip în

cercat în Franța

CU OCHII TURISTULUI
..... .. I mm. .1 II nu .......... . „I

Pe Valea Sadului
înainte de a-șl uni apele cu ale 

Oltului, Cibinul primește — la Tăl- 
maciu — undele cristaline ale Sa
dului. Rîul nu-i mare, dar vrednic, 
învîrtind astăzi turbinele a trei cen
trale hidroelectrice. Energia electrică 
nu-i însă singurul dar al Sadului. 
Valea sa îngustă, înecată în verdea
ța pădurilor de foioase și conifere, 
străjuită de culmile mîndre ale mun
ților Cindrelului (la nord) și Ste- 
fleștiului (la sud) este și un valoros 
bazin forestier. Pentru turiști, marea 
atracție a Văii Sadului o constituie 
frumusețea ei. cabanele situate fie 
pe firul apei, fie pe înălțimile ce 
o domină.

O șosea, accesibilă și autobuzelor, 
se strecoară de-a lungul văii. Pînă 
nu de mult, ea se oprea la Fundul 
Rîului, ultimul sat. Acum ea urcă 
mai departe spre Sădurel și hidro
centrala Sadu V, vlăstar al primei 
etape din planul de electrificare a 
țării. Mai sus, aproape de Gîtul Ber
becului, unde apa Sadului este ne
voită să facă mai multe ocoluri 
printr-un defileu îngust și sălbatic, 
șoseaua părăsește valea și se cațără 
în serpentine repezi pe coasta unui 
deal pietros. Ajunsă în culmea dea
lului ea oferă călătorului marea sur
priză a locurilor : oglinda lacului de 
acumulare al hidrocentralei Sadu V,

să existe vizibilitate, eventualele 
obstacole putînd fi ocolite cu a- 
jutorul unor oglinzi. Aparate de 
acest gen, folosind drept undă 
purtătoare de raze infraroșii, au 
fost realizate în S.U.A.

e Cercetători din R. P. Bulgaria, 
supunînd embrioni de salaman
dre iradierii cu raze roentgen, 
au constatat că în organismul 
acestor vietăți se formează sub
stanțe toxice care se degajă în 
mediul înconjurător.

• La Universitatea din Tokio, pro
fesorul Mazano Mațui. a obținut 
pentru prima dată giberilină pe 
cale sintetică. Această substanță 
este cunoscută pentru efectul ei 
de stimulare a creșterii plantelor.

• O întreprindere suedeză a tre
cut la construirea navelor în 
hale, pentru ca lucrările să nu 
mai fie influențate de starea 
timpului. In hală se construiesc 
și secții pentru nave mari, cu 
un deplasament de 50 000 tone. 
Asamblarea lor se face într-un 
doc uscat, lansarea constînd în 
umplerea acestuia cu apă. 

care reflectă piscurile Negovanului. 
Chiar pe malul lacului se află cele 
două clădiri ale cabanei „Gîtul Ber
becului", loc de popas la 1 175 m 
altitudine și punct de plecare în ex
cursii mai lungi sau mai scurte pe 
munții din jur. Dintre traseele ce pot 
fi urmate, menționăm în special pe 
cel marcat cu triunghi roșu, care 
urcă spre nord, trece culmea prin
cipală a munților Cindrelului și co
boară în stațiunea Păltiniș. Drumul 
este ușor, șerpuind prin păduri și 
poate fi parcurs în 3—4 ore de mers.

Dar Valea Sadului mai prezintă și 
alte puncte de interes turistic. Unul 
îl întîlnim în comuna Rîu Sadului, 
satul Ciupari. Este vorba de o ca
bană turistică situată pe poteca 
marcată cu cruce roșie, ce coboară 
dinspre Păltiniș și urcă spre cabana 
Prejba, situată la 1 630 m altitudine 
pe muntele cu același nume. Iată 
dar că Valea Sadului este atrăgă
toare în egală măsură pentru turiș
tii automoto, ca și pentru drumeți, 
oferind tuturor posibilitatea de a 
cunoaște locuri pitorești, la frumuse
țea cărora constructorii socialismu
lui și-au adus contribuția lor.

în încheiere, cîteva repere : Tăl- 
maciu-Cabana Ciupari, 22 km ; Ca
bana Ciupari — Cabana Gîtul Ber
becului, 18 km.

SFATUL MEDICULUI

Reumatismul infantil 
și combaterea lui

Statisticile medicale arată că reu
matismul infantil apare, de obicei, 
la copii de vîrstă școlară. Pe tere
nul pregătit de infecții repetate •— 
angine, scarlatină, infecții de focar 
amigdalian și dentar — o nouă in
fecție streptococică poate declanșa 
boala. Condiții ale mediului extern 
— igiena defectuoasă a locuinței, a- 
glomerația, frigul și umezeala, pre
cum și o alimentație necorespunză- 
toare, săracă în unele substanțe, ca 
gălbenuș de ou, vitamine etc, sau 
prea bogată în hidrocarbonați 
(dulciuri, făinoase), favorizează 
sensibilizarea organismului, slăbesc 
capacitatea lui de apărare. ’Boala 
începe, de obicei, cu ușoare dureri 
în gît, dureri de cap, febră. Amig- 
dalele sînt roșii, inflamate, mareînd 
o angină streptococică sau, cînd pe 
ele apar puncte albe, o amigdalită.

Cînd angina este ușoară iar du
rerile la înghițit sînt discrete, ea 
poate trece neobservată. Dar și ast
fel de forme pot înlesni apariția 
reumatismului. La 7—21 de zile 
după angină, cînd nu se mai ob
servă nici o tulburare, poate surveni 
un atac acut. Copilul devine palid, 
transpiră ușor, face febră, i se re
duce pofta de mîncare, are dureri 
la încheieturi, care se tumefiază și 
se roșesc (artrită). Adesea, boala 
prinde mai multe articulații, dure
rile și tumefierile trecînd de la o 
încheietură la alta, deși există și 
forme care se localizează numai pe 
o articulație. Uneori, mai ales la 
copii mici, durerile articulare sînt 
ușoare și fugare. După cîteva zile, 
cu sau fără tratament, artritele se 
vindecă fără urme, dar boala con
tinuă să evolueze la nivelul cordu
lui. Afectarea inimii este cu atît 
mai frecventă și mai gravă cu cît 
copilul are vîrsta mai mică. Una 
dintre formele particulare ale reu
matismului infantil, cu localizare 
nervoasă, se caracterizează prin 
mișcări bruște, dezordonate, ilogice, 
împiedicînd uneori chiar vorbirea și 
înghițirea alimentelor.

Tratamentul reumatismului infan
til impune combaterea infecției 
streptococice cu penicilină, a infla- 
mației cu antireumatice (cortizon, 
preparate salicilice, piramidon), 
concomitent cu administrarea unor 
medicamente ajutătoare și de întă
rire a organismului. El trebuie apli
cat îndată spre a se evita apariția 
unei leziuni sau a unei insuficiențe 
cardiace, care ar duce la formarea 
de sechele cardiace vasculare.

Reumatismul infantil nu dă imu
nitate ; el este o boală cronică cu

în fotografii : Cabana și lacul de la 
Gîtul Berbecului

recidive care apar uneori în primul 
an după atacul acut, alteori după 
2—3 ani și chiar mai tîrziu, după 
10—12 ani. Recidivele sînt mai frec
vente la copii mici ; frecvența lor 
scade însă cu vîrsta, iar la 16—18 
ani atacă cordul numai în cazuri 
excepționale.

Mărirea rezistenței organismului 
copiilor, călirea lui constituie o 
condiție importantă pentru comba
terea acestei boli. încă din fragedă 
copilărie ei trebuie să beneficieze 
din plin de aer, lumină, soare și 
apă, de alimentație corectă și echi
librată. Igiena locuinței și a corpu
lui trebuie respectată cu strictețe, 
iar în anotimpurile reci și umede, 
copilul să poarte îmbrăcăminte f? 
încălțăminte adecvate. Se vor evit 
contactele cu copiii bolnavi de afec
țiuni streptococice (scarlatină, angi
nă etc), respectîndu-se totodată i- 
giena obiectelor personale (batista, 
paharul etc), iar cariile dentare tre
buie tratate la timp. Scoaterea a- 
migdalelor este indicată numai în 
cazul cînd reprezintă un evident 
focar de infecție. La apariția angi- 
nei, părinții se vor adresa imediat 
medicului, care va stabili dacă.este 
vorba de o angină streptococică, va 
urmări evoluția bolii și eficacitatea 
tratamentului, evitînd progresarea 
acesteia în direcția reumatismului 
infantil.

Pentru prevenirea recidivelor di 
reumatism care apar de obicei după 
o nouă infecție streptococică, se 
recurge la utilizarea penicilinei cu 
resorbție întîrziată (gen extensilina, 
bicilina etc.) sulfamide ș.a., făcîn- 
du-se periodic examene de control, 
Cura balneară, deși nu previne re
cidivele și nu împiedică apariția bo
lii, ajută la întărirea organismului 
și la desensibilizarea lui. Indicate 
sînt și curele de aer în regiunile de 
deal cu climat cald, uscat, la adă
post de vînt, sau la mare.

In fiecare centru raional există 
un cabinet de reumatologie infanti
lă condus de un medic specialist, în
zestrat cu aparatura necesară. Pen
tru ca rezultatele obținute în com
baterea acestei boli să fie cît mai 
eficiente se cere ca de la primele 
semne — pe care ar trebui să le cu
noască și părinții și cadrele didac
tice — să se ceară ajutorul medicu
lui. Aplicarea și dirijarea tratamen
tului se vor face exclusiv de către 
medic.

Dr. Nicuîae GHIȚĂ 
clinica de pediatrie 
a Spitalului clinic Fundeni
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Combinatul pentru chimizarea complexă a gazelor naturale
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SS»,.

internaționale pentru energia atomică
Timp de două zile, Henry Selig

man, director general adjunct al A- 
genției internaționale pentru energia 
atomică, ne-a vizitat țara la invita
ția acad. Horia Hulubei, vicepre
ședinte al Consiliului guvernatorilor 
al acestei agenții, membru în Comi
tetul pentru energie nucleară de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al R. P. 
Romîne, directorul Institutului de 
fizică atomică.

Cu această ocazie, oaspetele a fost 
primit de Pompiliu Macovei, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

în timpul șederii în țara noastră, 
dl. Henry Seligman, însoțit de acad. 
Horia Hulubei și alte persoane din 
conducerea Institutului de fizică a- 
tomică, a vizitat reactorul atomic, 

’ jbetatronul, unele laboratoare de cer- 
l^etări și secții de producție ale I.F.A. 

Aici el s-a interesat îndeaproape de 
tematica institutului, de legăturile 
sale cu întreprinderile care folosesc 
izotopi radioactivi, modul de pregă
tire și specializare a cadrelor insti
tutului și ale celor din întreprinde
rile și instituțiile care utilizează

Oaspetele a vizi- 
laboratoarele de 
de la institutele 
și de oncologie,

energia nucleară, 
tat, de asemenea, 
medicină nucleară 
de endocrinologie 
Spitalul unificat de adulți al raionu
lui „Grivița Roșie“, precum și labo
ratorul de aplicații ale izotopilor ra
dioactivi de la Institutul central 
cercetări agricole. Conducători 
specialiști din aceste instituții 
dat oaspetelui ample explicații, 
formîndu-1 despre rezultatele obți
nute prin folosirea energiei nucleare.

Programul vizitei oaspetelui a cu
prins de asemenea cunoașterea noi
lor cartiere bucureștene, precum și 
Muzeul satului.

înainte de plecare, dl. Henry Se
ligman a făcut o amplă expunere la 
Institutul de fizică atomică despre 
activitatea de cercetare ce se desfă
șoară în laboratorul central interna
țional al Agenției internaționale 
pentru energia atomică.

Vineri la amiază oaspetele a pă
răsit țara noastră.

de 
Și 

au 
in-

(Agerpres)

Sosirea delegației R. P. Romîne
care a participat la funeraliile lui J. Nehru

Vineri seara a sosit în Capitală, 
venind de la Delhi, delegația Repu
blicii Populare Romîne, condusă de 
tovarășul Gheorghe Apostol, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, care a participat la funera
liile primului ministru al Indiei, Ja
waharlal Nehru. împreună cu dele
gația a sosit, venind de la Delhi, 
K. R. F. Khilnani, ambasadorul In-

diei în Republica Populară Romînă. 
La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Petre Borilă, Alexandru 
lădeanu, Corneliu Mănescu, 
nistrul afacerilor externe. Au 
de față membri ai ambasadei 
diei. A fost prezent, de asemenea, 
Alexandre Cimon, ambasadorul Gre
ciei în R. P. Romînă. (Agerpres)

Bîr- 
mi- 
fost
In-

8 N F O R M A T M*

PRIMIREA DE CĂTRE PREȘEDINTELE MARII ADUNĂRI 
NAȚIONALE, ȘTEFAN VOITEC, A OASPEȚILOR ENGLEZI 

PATRICK GORDON WALKER ȘI DAVID ENNALS
La amiază, președintele Marii A- 

dunări Naționale a R. P Romîne, 
Ștefan Voitec, a primit la Palatul 
Marii Adunări Naționale pe dl. Pa
trick Gordon Walker, purtătorul de 
cuvînt al Partidului laburist pentru 
probleme externe, cu soția, și pe dl. 
David Ennals, șeful Secției de relații 
externe a Partidului laburist. La în-

*
În cursul după-amiezii oaspeții 

englezi au vizitat noi cartiere de 
locuințe din Capitală.

w
Ambasadorul Marii Britanii în 

Republica Populară Romînă, James 
Dalton Murray, a oferit vineri un 
cocteil cu prilejul vizitei în țara 
noastră a d-lui Patrick Gordon Wal
ker și a d-lui David Ennals, șeful 
Secției de relații externe a Partidu
lui laburist. Au luat parte acad. 
Mihaii Ralea, președintele Grupului 
național romîn al Uniunii interpar
lamentare, acad. Șt. S. Nicolau, Pom- 
piliu Macovei, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, acad. Grigore Be- 
netato, președintele Grupului romîn 
pentru relații de prietenie Romînia- 
Marea Britanie și alte persoane ofi
ciale. Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă.

■A"
Acad. Mihail Ralea, președintele 

Grupului Național romîn al Uniunii 
Interparlamentare, a oferit vineri

trevedere, care a decurs într-o at
mosferă cordială, au luat parte Bar
bu Solomon, membru în Comitetul 
de conducere al Grupului național 
romîn al Uniunii interparlamentare, 
funcționari superiori ai Marii Adu
nări Naționale și ai Ministerului A- 
facerilor Externe.

•k
seara un dineu cu prilejul vizitei în 
țara noastră a d-lui Patrick Gordon 
Walker și a d-lui David Ennals. Au 
luat parte acad. Șt. S. Nicolau, vice
președinte al Grupului Național Ro
mîn al Uniunii Interparlamentare, 
Pompiliu Macovei, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Barbu So
lomon, membru în Comitetul de 
conducere al Grupului Național Ro
mîn, acad. Grigore Benetato, pre
ședintele Grupului Romîn pentru 
relații de prietenie Romînia-Marea 
Britanie, membri ai Grupului Națio
nal Romîn al Uniunii Interparla
mentare și ai Grupului romîn pentru 
relații de prietenie Romînia-Marea 
Britanie, alți deputați, funcționari 
superiori din Marea Adunare Națio
nală și Ministerul Afacerilor Exter
ne. Au participat ambasadorul Ma
rii Britanii la București, James Dal
ton Murray. în timpul dineului, care 
a decurs într-o atmosferă cordială, 
acad. Mihail Ralea și dl. Patrick 
Gordon Walker au rostit toasturi.

ÎNTREVEDERILE MINISTRULUI COMERȚULUI 
ȘI RECONSTRUCȚIEI AL AUSTRIEI

Ministrul comerțului și reconstruc
ției al Austriei, dr. Fritz Bock, îm
preună cu persoane austriece care îl 
însoțesc, a avut vineri dimineața o 
întrevedere cu ministrul comerțului 
exterior, Victor Ionescu, ministrul 
comerțului interior, Mihail Levente, 
și adjunctul ministrului industriei 
petrolului și chimiei, Iancu Horațiu. 
A fost de față dr. Paul Wetzler, am
basadorul Austriei la București.

O parte din persoanele care îl în
soțesc pe oaspete au avut în aceeași 
zi o convorbire cu președintele Ca
merei de Comerț a R. P. Romîne, 
Mihai Ciobanu.

★
Ministrul Comerțului exterior, 

Victor Ionescu, a oferit vineri un di
neu în cinstea dr. Fritz Bock.

Motive nol
(Urmare din pag. IlI-a)

obștească, 
trei de fa- 
citeva zeci

da 
un 
fațară pornește pe un nou 

vieții — această bucurie o 
din plin oameni din nenu- 
alte puncte ale Olteniei.
cu patru ani în urmă, pe 

dintre Horăști și Ploștina

pe 8 milioane cu averea 
In iunie 1950, treizeci și 
milii porneau la drum cu 
de hectare, trei vaci, un porc, două
sprezece oi... Anul trecut, gospodă
ria întemeiată de ei a realizat un 
venit de 7 363 572 lei, fiecare colec
tivist primind pentru ziua-muncă 
37,50 lei, în bani și produse.

Bucuria de a deschide drum, 
a vedea cum sub mîinile tale 
colț de 
gaș al 
trăiesc 
mărate

Abia
dealurile 
răsunau primele salve de perfora
tor, vestind începerea bătăliei pen
tru lignit. La ora de față, exploata
rea carboniferă Motru se conturează 
ca o așezare de sine stătătoare : 
șoseaua asfaltată șerpuiește printre 
cartiere de blocuri, trenul își poartă 
vagoanele pînă la cițiva pași de 
gura galeriei. La începutul anului 
a intrat parțial în producție mina 
Horăști, iar Leorda și Ploștina se 
pregătesc să-i urmeze exemplul. Un 
decalaj de timp atît de redus între 
explorare și extracție ar fi părut, în 
Romînia de acum două decenii, uto
pie pură. După cum simpla ipoteză 
a unei înaintări de 600 m pe lună 
— record realizat de curînd la Ho
răști — ar fi stîrnit zîmbete de ne
dumerire. Dar energia și entuzias
mul, aliate cu mijloace tehnice mo
derne, pot face — cum s-a mai do
vedit în atîtea rînduri — adevărate 
minuni. Sub asaltul irezistibil al 
echipelor de mineri — mulți dintre 
ei calificați în meserie aici, pe șan
tier — timpul s-a dilatat — orele,

zilele, săptămînile au căpătat pon
dere și dimensiuni nebănuite. Ceea 
ce putea să pară altcîndva de do
meniul fantasticului, a devenit rea
litate : trepte reale, către viitoarele 
înălțimi...

...Pe vechile scoarțe oltenești se 
poate vedea, între altele, simbolul 
elanului, întruchipat într-o pasăre : 
ea ni se înfățișează mai întîi odih- 
nindu-se pe o creangă, apoi des- 
chizîndu-și aripile și, în sfîrșit, în 
imaginea cea mai de sus, avîntîn- 
du-se în văzduh. O asemenea suită 
sintetică ar trebui, poate, să redea 
în linii și culori tema bucuriei de a 
deschide drum. Ce-i drept, nu știu 
cum s-ar putea zugrăvi în urzeală 
o baracă, un vagonet sau conturul 
unui bloc cu ferestrele luminate — 
dar mi se pare că asemenea ele
mente ar fi foarte la locul lor în- 
tr-una din noile țesături populare 
de-aici, de pe valea Motrului... Ceea 
ce nu exclude, firește, posibilitatea 
de a reprezenta aceeași temă în ne
numărate chipuri, cu mijloace 
sugestie de o infinită varietate.

Fulgerul îmblînzit

de

Insă, neîndoielnic, dacă vei între
ba o sută de locuitori ai ținutului 
dintre Olt, Dunăre și Carpați — ce 
motiv li se pare mai reprezentativ 
pentru activitatea „îmblînzltorilor de 
fulgere" de la „Electroputere*, — 
nouăzeci și nouă vor răspunde fără 
ezitare : locomotiva Diesel. De fapt, 
vestita întreprindere craioveană are, 
în afara „L.D.'-ului numeroase mo
tive de mîndrie ; printre cele mai 
recente, se cuvine a fi amintite 
transformatoarele de la 1 la 110 ki- 
lovolți, pentru măsurarea curentului 
și a tensiunii electrice. Reducerea

sensibilă a dimensiunilor și a greu
tății (mai puțin de jumătate, iață de 
tipul anterior) precum și performan
țele superioare fac din noul produs 
al uzinei „Electroputere" un succes 
de talie internațională. S-ar mai pu
tea vorbi, în același sens, despre 
seria unitară de motoare electrice 
asincrone în construcție închisă, 
despre motoarele trifazate pentru 
fabricile de ciment — și despre 
multe altele.

Cu toate acestea, popularitatea 
Dieselului rămîne suverană ; lucru 
firesc, din felurite pricini. După cum 
bine se știe, realizarea locomotive
lor Diesel electrice este apanajul ță
rilor care au atins un nivel remar
cabil pe scara tehnico-industrială. 
Iată că Romînia, „eminamente agri
colă" cu două decenii în urmă, pro
duce acum în fiecare lună șapte 
asemenea campioni ai tracțiunii fe
roviare. Nu mai puțin de 94 între
prinderi din țara noastră colaborea
ză cu „Electroputere" la fabricarea 
locomotivei — între care 13 din sec
torul electrotehnic. Prezent pe prin
cipalele magistrale de fier ale pa
triei, străbătînd cu egală facilitate 
pantele abrupte sau șesurile nete
de, „L.D."-ul a devenit în cîțiva ani 
un admirabil simbol al fulgerului 
îmblînzit 
fi exclus 
ipostază 
al noilor 
vei... Iar 
motive contemporane, sugerînd iz- 
bînzile în altitudine șl profunzime, 
înflorirea pămîntului și a oamenilor, 
vom desluși, desigur, ca o pe
cete simplă și grăitoare, migălită cu 
dragoste de mîna artistului anonim 
— ciocanul și secera într-o cunună 
de spice.

— și mă gîndesc că n-ar 
să-l întîlnim în această 
pe cîmpul smălțat cu fir 
scoarțe din preajma Craio- 
în mijlocul nenumăratelor

Au participat Gogu Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Victor Ionescu, ministrul co
merțului exterior, Mihail Levente, 
ministrul comerțului interior, Mi
hail Suder, ministrul economiei fo
restiere. Iancu Horațiu, adjunct al 
ministrului industriei petrolului și 
chimiei. A luat parte dr. Paul 
Wetzler. ambasadorul Austriei în 
R. P. Romînă.

A
în aceeași zi oaspeții au vizitat 

noile cartiere ale Bucureștiului, sala 
Palatului. R. P. Romîne precum și 
Muzeul satului. Seara au asis
tat la un spectacol al Teatrului 
de operă și balet al R. P. Romîne.

VIZITA UNOR ȘEFI
AI MISIUNILOR DIPLOMATICE 

LA COMBINATUL AVICOL 
CREVEDIA

Vineri dimineață, șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în R.P. 
Romînă au vizitat, la invitația Mi
nisterului Afacerilor Externe, Com
binatul avicol Crevedia. După ce 
directorul combinatului, Gheorghe 
Marin, a făcut o scurtă prezentare a 
unității, expresie a tehnicii avansa
te în creșterea păsărilor, oaspeții au 
vizitat stația de incubație, halele de 
păsări, fabrica de nutrețuri combi
nate

PRIMIREA DE CĂTRE
TOV. CORNELIU MĂNESCU 

A MINISTRULUI ÏZRAELULUI 
LA BUCUREȘTI

Vineri, ministrul Afacerilor Exter
ne al Republicii Populare Romîne, 
Corneliu Mănescu, a primit în au
diență pe trimisul extraordinar și 
ministrul plenipotențiar al Izraelu- 
lui la București, Tsvi Ayalon, 
legătură cu apropiata prezentare 
scrisorilor de acreditare.

PLECAREA UNEI DELEGAȚII 
A R. P. ROMÎNE LA TÎRGUL 

INTERNAȚIONAL 
DE LA POZNAN

Vineri a plecat în R. P. Polonă 
delegație a Republicii Populare Ro
mîne condusă de Bujor Almășan, 
ministrul minelor și energiei electri
ce, care va participa la deschiderea 
Tîrgului internațional de la Poznan.

TURNEUL ORCHESTREI 
SIMFONICE

A RADIOTELEVIZIUNII 
DIN R. P. UNGARĂ

Cu prilejul turneului întrepr-ins 
țara noastră de orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii din R. P. Ungară, 
vineri la amiază artistul poporului 
George Georgescu, președintele Con
siliului muzicii din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, a ofe
rit un cocteil la restaurantul „Pes
căruș“. (Agerpres)
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Prezențe rominești peste hotare
o ,,Rapsodia Romînă" la München • 
Universității din Iași în Anglia

Vizitele delegației

Eficiența unei acțiuni 
valoroase
(Urmare din pag. I-a)

Cu succes desfășoară această ac
țiune și colectivele uzinelor „Inde
pendența“ și „Balanța“ din orașul 
Sibiu. Comitetul orășenesc de partid 
Sibiu a organizat nu de mult o 
consfătuire la care au participât re- 
reprezentanți ai întreprinderilor me
talurgice și constructoare de mașini 
din oraș. In cadrul consfătuirii a fost 
prezentată experiența uzinei „Inde
pendența” în ridicarea nivelului teh
nic al producției pe faze și operații. 
La această uzină, comisiile pentru 
descoperirea rezervelor interne au 
prezentat 57 propuneri de ridicare a 
nivelului tehnic, pe seama cărora se 
obțin economii în valoare de peste 
4 000 000 lei. Propunerile se referă 
la extinderea în turnătorie a pro
cedeului de turnare în forme întă-

rite cu bioxid de carbon, la meca
nizarea operațiilor de încărcare a 
cuptoarelor pentru reducerea dura
tei de încărcare, folosirea unor noi 
procedee tehnologice la fabricarea 
ciocanelor pentru abataj și altele. 
La uzina „Balanța“, în cadrul aces
tei acțiuni a fost mecanizată opera
ția de verificare a cîntarelor auto
mate, obținîmdu-se o creștere a 
productivității muncii de 40 la sută, 
iar prin extinderea procedeului de 
matrițare la cald în matrițe închise 
consumul specific de metal a fost 
redus cu 60 la sută.

Ca urmare a muncii politice și 
organizatorice desfășurate de Comi
tetul orășenesc de partid Mediaș și 
de consiliul local al sindicatelor, 
acțiunea a fost preluată și de co
lectivele întreprinderilor metalur
gice medieșene. De pildă, una din

comisiile pentru valorificarea rezer
velor interne ale producției de la 
uzina „Emailul roșu“-Mediaș, ana- 
lizînd recent diferite faze ale pro
cesului de producție, a propus noi 
soluții de organizare a fluxului teh
nologic și a controlului tehnic de ca
litate, pe seama cărora se va obține 
o economie de manoperă de circa 
1 500 ore lunar. Pentru extinderea și 
generalizarea acțiunii, organele lo
cale ale sindicatelor din regiune or
ganizează periodic deplasări și vizite 
cu caracter de schimb de experien
ță la constructorii de tractoare, fapt 
ce contribuie la preluarea cu opera
tivitate a formelor organizatorice a- 
plicate de aceștia.

Prin generalizarea și adîncirea 
experienței cîștigate pînă în prezent 
în desfășurarea acestei acțiuni, se 
va crea posibilitatea obținerii unor 
noi realizări în îndeplinirea sarcini
lor de plan și a angajamentelor lua
te în întrecerea socialistă în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei.

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-central din seara zilei 

de 5 iunie 1964 au fost extrase din urnă 
următoarele numere : 17, 28, 67, 37, 55, 7, 
90, 5, 79, 69.

Premii suplimentare : 30, 88, 1.

Turneul predimpfc de
Pînă la 30 iunie vor fi cunoscute 

toate cele 16 echipe care își vor dispu
ta în octombrie la Tokio titlul olimpic. 
Echipa țării gazdă și cîștigătoarea ul
timei ediții — Japonia și respectiv Iu
goslavia — se vor califica din oficiu, 
conform regulamentului. Pentru cele
lalte 14 locuri în turneul final s-au 
înscris 69 de țări. Pînă acum au obți
nut calificarea 6 echipe: R. P. Romînă, 
R. P. Ungară, Argentina, Republica A- 
rabă Unită, Maroc și Mexic. In zona eu
ropeană au mai rămas de disputat trei 
meciuri : U.R.S.S.—R.D. Germană, (joc 
retur), R. S. Cehoslovacă—Grecia și Ita-

BUDAPESTA 5 (Agerpres). — Co
respondentul Agerpres la Budapesta, 
A. Pop, transmite : Continuîndu-și 
vizita în R. P. Ungară, delegația 
Marii Adunări Naționale a R. P. Ro
mîne, condusă de tovarășul Anton 
Moisescu, vicepreședinte al Marii A- 
dunări Naționale, a vizitat în cursul 
zilei de joi gospodăria 
stat din comuna Izsăk.

Membrii delegației au 
aici de Borodi Miklos, 
gospodăriei, care a vorbit oaspeților 
despre succesele obținute de colecti
vul acestei unități agricole de stat.

In comuna Kiskoros, delegația a 
vizitat casa în care s-a născut poe
tul revoluționar Șandor Petöfi. In 
continuare, a fost vizitată cooperati
va meșteșugărească de artă popu
lară din Kalocsa. Seara, membrii 
delegației au sosit în orașul Dunauj- 
varos.

agricolă de

fost primiți 
directorul

MÜNCHEN 5 (Agerpres). — In 
cadrul turneului întreprins de an
samblul „Rapsodia Romînă“ în mai 
multe țări din Europa, după specta
colele date în Franța, Olanda și Bel
gia, ansamblul a sosit în R.F.G. Pri
mul spectacol a avut loc în marea 
sală „Deutsches Muzeum“ din Mün
chen, în fața unui public numeros.

Spectacolul s-a bucurat de un deo
sebit succes, publicul primind fiecare 
număr din program cu foarte multă 
căldură. Dansurile moldovenesc, ol
tenesc și călușarii au fost interpre
tate tot timpul în aplauzele îndelun
gate și aclamațiile publicului. Soliș
tii vocali, instrumentiști și orchestra 
au fost, de asemenea, îndelung a- 
plaudați. Actorul de teatru Walter

a declarat : „Nu aveți egal înBuch 
virtuozitate, gingășie și finețe“.

La sfîrșitul programului, publicul 
a format un culoar 
autobuze conducînd 
plauze, aclamații și

*
LONDRA 5 (Agerpres). —
Consiliul Britanic a oferit la 4 iu

nie o masă în cinstea delegației Uni
versității Iași, care vizitează Marea 
Britanie la invitația Universității 
Oxford. Au participat G. West, din 
partea Consiliului Britanic, R. L. 
Speaight, director al secției de con
tacte est-vest din Forreign Office, 
profesori și cadre universitare. A 
fost prezent Gh. Vasile, secretar al 
ambasadei R.P.R.

din sală pînă la 
pe artiști cu a- 
flori.

RĂSFOIND PRESA STBĂINĂ

in legătură cu prospectările petroliere 
din Marea Nordului, ziarul francez 
MONDE" publică un articol consacrat 
cestei teme din care spicuim, printre 
tele :

„LE 
a- 

al-

„Convenția de la Geneva adoptată 
1958 și destinată să determine statutul 
juridic al platoului continental, situat din
colo de limita apelor teritoriale, intră în 
sfîrșit în vigoare. Fusese hotărî! ca acest 
text să aibă putere de lege internațională 
în ziua cînd va fi ratificat, de 22 de țări. 
După ratificarea lui de acum cîteva zile 
de către Marea Britanie, condiția aceasta 
este îndeplinită. Țările riverane vor putea 
deci, în principiu, să înceapă a acorda 
permise de prospectare pentru zonele din 
largul mării care depind de jurisdicția 
lor.

De cîfeva luni cele două organisme 
care „conduc“ sectorul petrolier cu ca
pital public, „Biroul de cercetări petro
liere" (B.R.P.) și „Regia autonomă a 
petrolului" (R.A.P.), au fondat filiale în 
aceste țări riverane cu scopul de a fi la 
fața locului de îndată ce vor începe ope
rațiile de distribuire a permiselor. Totul 
lasă să se prevadă o concurență aprigă 
în Marea Nordului.

Prin urmare, B.R.P, și R.A.P., care 
afara zonei francului își combină de pe 
acum acțiunile, au căutat să se asocieze 
în cazul acesta cu „Compania franceză a 
petrolului“ (C.F.P.) în care statul deține 
40 la sută din capital, dar care — de la 
înființarea ei — s-a clasat, din convingere 
și ca linie politică, în lagărul „cartelului“ 
marilor companii petroliere particulare.

La sfîrșitul anului 1963, între B.R.P., 
R.A.P. și C.F.P. a fost încheiat un „acord

în

de comportare". Cele trei companii vor 
pune în comun eforturile lor de prospec
tare și — eventual — lucrările de extrac- 
fie în Marea Nordului.

Fiecare dintre ele va fi „operatoare " 
(adică își va asuma operații de ordin teh
nic) în numele asociajiei pentru zona de 
acțiune care-i va reveni : R.A.P. în zona 
olandeză, B.R.P. în zonele vest-germană, 
daneză și norvegiană și C.F.P. în zona en
gleză. Acesta este cel puțin 
general al acordului, dar rămîn 
pletat multe „pete albe”.

Care sînt zonele din Marea 
unde companiile noastre au 
multe șanse, in lunile viitoare, de a-și 
exercita activitatea ? înainte de a răspun
de la această întrebare trebuie amin'it 
că convenția de la Geneva extinde su
veranitatea statelor asupra bogățiilor mi-
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nerale aflate în platforma continentală cu 
mult mai departe de limita apelor teri
toriale.

Suveranitatea aceasta se exercită în 
largul coastelor pînă la locul unde adîn- 
cimea nu depășește 200 de metri. Pentru 
a delimita frontierele marine, se prelun
gește linia formată de frontiera feresfră.

intre două fări situate față în față (An
glia și Olanda, Norvegia și Danemarca 
etc.), frontiera urmează linia mediană. Dar 
aplicarea acestor reguli simple 
ori la anumite anomalii. Așa, 
datorită configurației coastelor 
maniei Federale i se atribuie 
foarte strîmtă (deși din punct 
geologic, ea este foarte interesată).

Acesta este motivul pentru care con
venția prevede că statele vor putea ne
gocia între ele un alf fraseu decîf tra
seul ce rezultă din regulile stabilite. Ger
mania occidentală a încercat — fără suc
ces pînă în prezent — să înceapă con
vorbiri cu Olanda asupra acestui su
biect. Un alt caz particular este cel al 
Norvegiei. In larqul coastelor ei, soclul 
continental este brusc întrerupt de o 
groapă profundă. Suveranitatea norve
giană își reia oare drepturile dincolo de 
această groapă ? Nu, răspunde convenția, 
lată de ce Oslo refuză s-o ratifice.

Toate companiile din lume (chiar șl 
companiile nespecializate în petrol, cum 
este de pildă „Imperial Chemical Indus
tries”) sînt gata să investească aci sume 
considerabile căci perspectiva de a găsi 
combustibil lichid sau gazos într-o regiu
ne atît de bine situată din punct de ve
dere geografic și politic este foarte atră
gătoare.

Anglia a promulgat recent o nouă re
glementare minieră care prevede, în par
ticular, atribuirea unor drepturi exclusive 
de prospectare și producție. Un fapt re
marcabil : noua lege prevede că „cota 
de 12,5 la sută, pe care vor trebui s-o a- 
chite ulterior producătorii eventuali, nu 
va putea fi dedusă din impozitul asupra 
beneficiilor. Este exact ceea ce cer țările 
arabe marilor companii petroliere.

In Olanda, legislația minieră în vigoare 
— care nu este altceva decît decretul lui 
Napoleon din 21 aprilie 1810 — para
inadecvată, pentru prospectările în largul 
mării. Acum se pregătește o nouă lege. 
Guvernul de la Haga a cerut diverselor 
companii să nu înceapă forajele înainte 
de adoptarea textului ei al cărui conjinut 
nu este încă cunoscut. In sfirșit în Dane
marca guvernul a acordat de pe acum o 
licență de prospectare și de exploatare 
unui industriaș particular — Moller, aso
ciat cu companiile „Shell" și „Gulf".

duce une- 
de pildă, 

sale, Ger- 
o zonă 

de vedere

Publicația uruguayană „El Pais” relatea
ză în articolul reprodus mai jos despre 
acțiunile de contrabandă săvîrșite în 
Uruguay și in alte țări de către diploma
ții dictatorului Paraguayan Stroessner.

Introducerea ilicită de mărfuri în Uru
guay de către ambasadorul lui Stroessner 
și de personalul misiunii lui diplomatice la 
Montevideo nu este un fapt izolat. Potri
vit declarațiilor făcute presei de către un 
grup de pafrioți paraguayeni în exil, a- 
cest act constituie „o parte integrantă a 
planului de acțiuni ale tiranului care opri
mă țara noastră".

Este evident ca regimul lui Stroessner 
se sprijină pe o imensă organizație poli
țienească, însă aceasta nu este unica sa 
bază. Dictatorul și-a format un întreg an
grenaj pentru săvirșirea de delicte interna
ționale. Contrabanda cu piei de miel de 
Karakul, recent denunțată de către toată 
presa uruguayană, nu este altceva decît o 
verigă în lanțul corupției patronate de 
Stroessner. Bineînțeles, executorii sînt a- 
depfii aceluiași Stroessner. Dr. Răul 
Nogües este o persoană de încre-

dere a regimului din Paraguay și 
se știe că cu cîtva timp în urmă 
a făcut unele încercări nereușite de a co
rupe un înalt funcționar al statului nostru 
(al Uruguay-ului — n.n.). Printre slujitorii 
dictatorului mai figurează Sandoual și Bri- 
zuela. Ultimul este atașat de presă și 
membru a| redacției ziarului paraguayen 
de trist renume „La Escoba". Se poate 
vedea clar că atunci cind își numește co
laboratorii, Stroessner obișnuiește să 
„selecționeze“ cu grijă ce e mai rău în 
specia umană. După cum spuneau 
patriofii paraguayeni citafi mai sus, pla
nul acfiunilor de contrabandă, nici 
măcar nu este original. El a fost pus în 
practică încă cu multi ani în urmă de că
tre Trujillo. Mica diferență constă în aceea 
că, în timp ce ultimul își afunda mîinile 
în finanțele nefericitului sfat dominican, 
dictatorul Paraguayan, dat fiind deficitul 
financiar al țării, o face atacînd pe plan 
economic alte națiuni, așa cum s-a dove
dit în Argentina, Uruguay, Brazilia și chiar 
în Statele Unite. Acum cîțiva ani în Ar
gentina, a fost denunțat un caz similar de 
care s-a făcut vinovat ambasadorul para
guayen la Buenos Aires, Juan Plate, pore
clit și „Juan Nylon” din pricina cantității 
mari de obiecte din nylon introduse ilicit 
în Argentina. După ce a fost demascat ca 
contrabandist, Stroessner l-a rechemat 
imediat din Argentina și l-a numit amba
sador la Washington. Serviciile de infor
mare l-au denunțat de asemenea pe fostul

ambasador Paraguayan în Uruguay — 
José Antonio Moreno Gonzalez, care, 
după ce a îndeplinit toate prevederile 
planului de contrabandă, a trecut in pos
tul său actual, de ministru al industriei.

Potrivit datelor preliminare furnizate de 
Comisia Internațională pentru reprimarea 
contrabandei, in cursul anului 1963, re
prezentantul anterior al tiranului Stroes
sner a realizat acjium de contrabandă a- 
tingind suma de 44 milioane de pesos I 
Faptul a ieșit la iveală o dată cu sosirea 
succesivă la aeroportul Carrazco a două 
lăzi confinind piei de Karakul și vizon 
în valoare de citeva milioane pesos.

Punctul de comandă al „programului" 
de contrabandă se află în orașul Asun
cion, de unde, cu un dispreț de neînchi
puit pentru najiunile din restul continentu
lui, se dirijează toate manevrele, Situația 
geografică a Paraguayului i-a permis tira
nului să centralizeze în capitala Asuncion 
conducerea unui mecanism formidabil 
destinat să organizeze și să dirijeze pe 
întreg continentul contrabanda cu alca- 
loizi.

Drama contrabandistului diplomat No
gües a început o dată cu denunțarea în 
presa uruguayană a abuzurilor comise da 
către personalul ambasadei paraguayens 
la adăpostul scutirilor de vamă pentru 
diploma|i, adică la adăpostul înlesnirilor 
care se acordă reprezentanților străini 
pentru a importa mărfurile necesare func
ționării oficiilor respective.

Dispariția fără urme a ambasadorului a 
determinat o mobilizare spectaculoasă a 
forfelor de securitate și cercetări ale po
litiei, ale serviciilor marinei militare, în
sărcinate cu paza de coastă. Deocamdată, 
locul unde se află ascuns ambasadorul 
Paraguayan Nogües este învăluit în mister.

faza finală
lia—R. P. Polonă. In zona africană, la 
15 iunie va avea loc returul dintre Gha
na și Tunisia, primul meci fiind cîștigat 
de Ghana cu 2—0. In zona asiatică se 
vor disputa meciurile India—Iran, Tai- 
landa—R.P.D. Coreeană și Vietnamul de 
sud—Coreea de sud. Pentru desemna
rea celei de-a doua echipe participante 
din America de sud, la 7 iunie se va 
juca la Rio de Janeiro un meci între 
echipele Braziliei și Perului. După în
cheierea preliminariilor va avea loc tra
gerea la sorți a celor 4 grupe pentru 
turneul final de la Tokio.

Duminică; 1
PE STADIONUL

Duminică 7 iunie 
dionul „23 August" 
plaj de fotbal : 
derurgistul Galați (ora 15,45) și Rapid— 
Știința Timișoara (17,30). In provincie se 
vor întîlni Farul Constanța cu Steaua, Cri- 
șul Oradea cu Știința Cluj, Steagul Roșu 
Brașov cu C.S.M.S. lași, Petrolul Ploiești 
cu Dinamo București, iar U.T. Arad cu Di
namo Pitești. Stațiile noastre de radio 
vor transmite cu începere de la ora 18,25 
(programul I), aspecte din repriza a H-a 
a meciurilor Petrolul Dloiești-Dinamo ; Fa
rul—Steaua și Rapid—Știința Timișoara.

CUPLAJ
„23 AUGUST"

î va avea loc pe sta- 
din Capitală un cu-

Progresul — Si-

In cîfeva rînduri
Turneul international de fotbal de la 

Rio de Janeiro 
meciului dintre 
gliei. Întîlnirea 
l_] (1—0).

a continuat cu disputarea 
echipele Portugaliei și An- 

s-a terminat la egalitate

■A*

Turul ciclist ăl Croației și Sloveniei reu
nește la start alergători din Austria. Italia, 
R. P. Ungară, R. P. Bulgaria, R. F. Ger
mană și Iugoslavia. Prima etapă, Liublia- 
na—Rogaske Slatine (139 km) a fost cîști- 
gată la sprint de maghiarul Stamus în 
3hlST8”. în același timp s-au clasat Va- 
lencik (Iugoslavia), Boltezar (Iugoslavia) și 
Cocchi (Italia).
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PIEȚEI COMUNE

„Stare de dezechilibru 
economic“

BRUXELLES 5 (Agerpres). — In
tr-un raport dat publicității de Co
misia Pieței comune cu privire la 
situația economică a Comunității se 
atrage atenția asupra faptului că 
„Piața comună a celor șase se află 
într-o stare gravă de dezechilibru și, 
dacă nu se iau măsuri urgente, si
tuația se poate înrăutăți în mod pe
riculos în 1964“.

Raportul este de părere că numai 
aplicarea strictă a măsurilor antiin- 
flaționiste propuse de Consiliul mi
nisterial al Pieței comune (constînd, 
de fapt, într-o politică de „austerita
te" — N.R.), ar putea ajuta la re
dresarea economică a comunității. 
„Orice șovăire în aplicarea acestor 
măsuri și, în primul rînd, din par
tea acelor state a căror economie 
este afectată de inflație poate avea 
cele mai serioase consecințe“, averti
zează raportul.

Pe de altă parte, Comisia Pieței 
comune își exprimă regretul că efor
turile de a se ajunge la o poziție 
comună a statelor membre ale C.E.E. 
în cadrul Conferinței Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare 
n-au dat rezultate reale. Organul 
executiv al Pieței comune a repro
șat, de asemenea, celor „șase“ eșua
rea încercării de a se ajunge la o 
politică comercială comună față de 
terțe țări. Raportul a cerut comuni
tății să-și desăvîrșească uniunea va
mală. „Ar fi un pas înainte dacă 
tariful vamal comun ar fi în mod 
efectiv aplicat cît mai repede posi
bil după încheierea tratativelor în 
cadrul „rundei Kennedy“ — se a- 
rată în raport.

Albertville, capitala Katangâi de nord, a tost recucerită de trupele guvernamentale congoleze. Numeroși 
partizani, care ocupaseră timp de citeva zile orașul, au lost uciși cu cruzime

ACTUALITATEA POLITICA IH GRECIA
0 NOUĂ VIZITĂ A LUI TUOMIOJA

Problema atît de spinoasă a Ci
prului care se tărăgănează de atî- 
tea luni continuă să stea în cen
trul actualității, prin vizita făcută 
pentru a doua oară la Atena de 
mediatorul desemnat de O.N.U. 
în problema cipriotă, diplomatul 
finlandez Tuomioja. Mediatorul 
O. N. U. a avut convorbiri cu 
premierul Papandreu și cu minis
trul de externe Kostopulos, după 
care a plecat, în cursul aceleiași 
zile, la Ankara. Ziarul guvernamen
tal „To Vima' cît și alte ziare con
sideră că Tuomioja face această 
nouă vizită în cele două capitale 
într-un ultim efort de a găsi o solu
ție în problema Ciprului, după care 
va pleca la New York spre a prezen
ța secretarului general al O.N.U., 
Ù Thant, raportul său. Potrivit ziarului 
„To Vima', „problema principală în 
discuție pare să fie problema lăr
girii competenței forței internațio
nale a O.N.U. din Cipru”. Ziarul 
„Athen's Daily Post' scrie că gu
vernele grec și cipriot sînt de acord 
cu aceasta, dar că guvernul cipriot 
insistă ca această lărgire a com
petenței să nu încalce drepturile 
sale. „Ta Nea", ziar de centru, scrie 
că, potrivit unor surse, Tuomioja ar 
respinge ideea împărțirii Ciprului 
sub o formă oarecare, cît și ideea 
creării unui stat federal. Ziarul a- 
daugă că soluționarea problemei 
Ciprului nu poate fi asigurată de- 
cît pe baza principiilor Cartei 
O.N.U.

Presa publică declarațiile făcute 
de Tuomioja în timpul șederii sale 
la Atena. După Ce a spus că situa
ția în problema Ciprului nu s-a 
schimbat, deoarece toate părțile 
interesate insistă asupra părerilor 
lor, diplomatul finlandez a mențio
nat că, după părerea sa, o soluție 
în această problemă este posibilă, 
dar aceasta cere timp.

Tot în legătură cu problema ci
priotă trebuie menționat faptul că 
sîmbătă sosește la Atena ministrul 
de externe al Ciprului, Kiprianu, în 
drum spre New York, unde va par

DELEGAȚIA DE ACTIVIȘTI Al P. M. R.
LA LENINGRAD

LENINGRAD 5 (Agerpres). — Co
respondență specială de la Ambrozie 
Munteanu.

Delegația de activiști ai P.M.R., 
condusă de tovarășul Chivu Stoica 
își continuă vizita la Leningrad. De
legația este însoțită de tovarășul 
V. N. Titov, secretar al C.C. al 
P.C..U.S. Activiștii P.M.R. au fost vi
neri oaspeții colectivelor uzinei de 
mașini electrice „Electrosila“ și uzi
nelor de instrumente optico-mecani- 
ce. Secretarii comitetelor de partid 
și directorii acestor uzine au infor
mat pe delegați asupra activității în 
producție a comuniștilor și realizări
le colectivelor. Vizitînd întreprinde
rile, oaspeții s-au interesat de proce
sul de producție și s-au întreținut cu 
muncitorii și tehnicienii. Oaspeții au 
fost întîmpinați de muncitorii și teh
nicienii celor două uzine cu multă 
căldură.

După-amiază la Comitetul regional

Rezoluția Consiliului de Securitate 
în legătură cu plîngerea Cambodgiei

NEW YORK 5 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate și-a încheiat joi 
dezbaterile privind plîngerea Cam
bodgiei în legătură cu încălcarea te
ritoriului său la granița cu Vietna
mul de sud. Membrii Consiliului de 
Securitate au aprobat proiectul de 
rezoluție propus de reprezentanții 
Marocului și Coastei de Fildeș, în 
care sînt deplînse incidente provo
cate de Vietnamul de șud pe teri
toriul Cambodgiei, se cer compen
sații pentru daunele provocate și se 
recomandă Consiliului de Securitate 
să întreprindă măsuri pentru pre
venirea și evitarea în viitor a unor 
astfel de incidente la granița statu
lui cambodgian.

ticipa la ședința Consiliului de 
Securitate care va examina planul 
lui U Thant pentru lărgirea compe
tenței forțelor O.N.U. în Cipru. Ki
prianu va discuta această proble
mă cu Papandreu.

VON HASSEL LA ATENA
Pe agenda săptămînii a figurat și 

vizita oficială de trei zile a minis
trului apărării al R. F. Germane, von 
Hassel. Din relatările presei reiese 
că scopul vizitei lui von Hassel a 
fost discutarea cu membrii guvernu
lui grec a problemei cipriote, a a- 
cordării unui ajutor militar cît și 
discutarea altor probleme politice 
și militare. Ziarul „Mesimvrini' scrie 
că Grecia a cerut un ajutor militar 
de 9 milioane de dolari pe acest 
an, ceea ce reprezintă o pătrime 
din totalul ajutorului acordat Gre
ciei de N.A.T.O. După cum se știe, 
în 1963 R.F.G. a acordat Greciei un 
ajutor de 8 milioane dolari. Ziarul 
„Athena News" relatează că minis
trul de externe Kostopulos ar fi ce
rut lui von Hassel ca acest ajutor 
să fie dat sub formă de bani peșin, 
și nu în mărfuri, pentru ca Grecia 
să poată cumpăra echipament pen
tru forțele sale armate în cele mai 
bune condiții. Ziarul „Ta Nea’ a- 
daugă că, în cursul acestei vizite, 
guvernul grec „va depune un efort 
pentru a schimba atitudinea guver
nului vest-german în problema 
cipriotă care favorizează mai 
mult poziția Turciei". „Avghi" afir
mă că, prin ajutorul promis, von 
Hassel ar încerca să obțină o îm
păcare între Atena și Ankara.

EPILOGUL ASASINĂRII
LUI LAMBRAKIS

Acum un an, la 22 mai, deputatul 
E.D.A., Grigorios Lambrakis, a fost 
asasinat la Salonic, sub guver
narea E. R. E. Problema răspun
derilor pentru acest asasinat n-a 
fost încă soluționată, deoarece pro
cesul n-a avut loc nici pînă azi. 
„Cazul Lambrakis a revenit pe ta
pet săptămîna aceasta pîin plînge

de partid pentru industrie, tovarășul 
G. V. Romanov, secretar al Comite
tului regional de partid pentru in
dustrie, și A. K. Antonov, președinte
le Sovnarhozului Leningrad, au vor
bit oaspeților despre sarcinile econo
mice ale regiunii și perspectivele ei 
de dezvoltare. La convorbire au luat 
parte G. I. Kozlov, primul secretar 
al Comitetului regional de partid 
pentru agricultură, G. I. Popov, pri
mul secretar al Comitetului orășe
nesc de partid, precum și alți acti
viști cu munci de răspundere.

Delegația a vizitat clădirea de 
la Smolnîi, sediul statului major 
al Revoluției Socialiste din Octom
brie. Delegații romîni, însoțiți de re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, au depus apoi o 
coroană de flori la mormîntul comun 
de la cimitirul Piskarev al celor 
470 000 de leningrădeni căzuți în 
timpul blocadei.

Propunerea din proiect privind 
trimiterea pe o perioadă de 45 de 
zile a unei misiuni O.N.U. care să 
cerceteze situația la fața locului și 
să facă recomandările pe care le 
consideră necesare pentru restabili
rea situației normale dintre cele 
două state a făcut obiectul unui vot 
separat. Cu 9 voturi pentru și 2 ab
țineri (U.R.S.S. și R. S. Cehoslovacă), 
Consiliul de Securitate a hotărît să 
trimită în Cambodgia și Vietnamul 
de sud trei observatori ai săi la 
care, potrivit unei declarații a se
cretarului general al O.N.U., 
U Thant, se vor adăuga alți cinci 
funcționari ai Secretariatului gene
ral O.N.U.

rea văduvei lui Lambrakis și a fos
tului deputat E.D.A., Tsaruhas, ră
nit cu același prilej. Prin această 
plîngere, fostul premier al guvernu
lui de dreapta de atunci, Karaman
lis, împreună cu alți cinci foști mi
niștri ai săi și încă unsprezece înalț! 
funcționari superiori, sînt acuzați ca 
răspunzători morali pentru această 
crimă. Acțiunea văduvei lui Lam
brakis, după cum relevă ziarul de 
centru „Ethnos", a provocat o vie im
presie în Grecia și în străinătate, iar 
potrivit altor ziare a stîrnit neliniște 
în rîndurile unor membri ai E.R.E.

După cum se știe, premierul Pa
pandreu, într-un răspuns către ac
tualul lider al E.R.E., Kanelopulos, 
a subliniat că poporul grec, prin 
cele două alegeri parlamentare 
consecutive, a calificat asasinatul 
drept crimă politică.

Ziarul guvernamental „Eleftheria', 
subliniind că poporul grec „nu va 
uita nici figura lui Lambrakis cu un 
trecut imaculat, nici rușinosul act al 
asasinării sale", conchide că acest 
asasinat a constituit „mormîntul re
gimului E.R.E." Faptul că Karaman
lis poartă răspunderea pentru asa
sinarea lui Lambrakis, arată ziarul, 
a reieșit într-un mod care nu lasă 
nici o îndoială.

Presa E.R.E. pretinde că această 
plîngere ar fi „o povocare" și chiar 
o „uneltire a centrului și a E.D.A.' 
și afirmă că Papandreu ar dori ca 
problema Lambrakis să rămînă des
chisă pentru a o exploata în cam
pania sa contra E.R.E.

Ziarul „Ta Nea" scrie că, conform 
procedurii penale grecești, Kara
manlis va trebui să fie chemat la 
consulatul grec din Paris spre a se 
disculpa și adaugă că se așteaptă 
ca plîngerea contra E.R.E. să aibă 
„evoluții dramatice". In cazul ac
ceptării plîngerii — scrie ziarul — 
procurorul trebuie să ceară ridica
rea imunității parlamentare deputa- 
ților E.R.E. acuzați, împreună cu 
Karamanlis, ca răspunzători morali 
pentru acest asasinat. Deocamdată, 
procurorul studiază memoriul care 
însoțește plîngerea depusă.

INTILNIREA 
TOVARĂȘULUI OH. APOSTOL 
CÖ L. B. SHASTRI

DELHI 5 (Agerpres). — La 4 iu
nie, primul ministru al Indiei, Lai 
Bahadur Shastri a primit în clădi
rea parlamentului indian delegația 
guvernamentală a Republicii Popu
lare Romîne condusă de tovarășul 
Gheorghe Apostol, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, care 
a participat la funeraliile fostului 
prim-ministru J. Nehru. întîlnirea 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

în aceeași zi, delegația romînă a 
asistat la lucrările Camerei superi
oare a Parlamentului Indian.

LA ATENA
ATENA 5 — Corespondentul Ager

pres, Al. Gheorghiu, transmite : Cu 
prilejul trecerii prin Atena, spre 
București, tovarășul Gheorghe Apos
tol, prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Romîne, și 
Eduard Mezincescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, însoțiți 
de ambasadorul R. P. Romîne la A- 
tena, Mircea Bălănescu, au făcut vi
neri la amiază vizite de curtuazie vi
cepreședintelui Consiliului de Miniș
tri al Greciei, St. Stefanopulos și mi
nistrului afacerilor externe, St. Cos- 
topulos. Cu acest prilej au avut loc 
discuții cordiale, exprimîndu-se de 
ambeie părți dorința de a se dezvol
ta în continuare relațiile tradiționale 
de prietenie dintre cele două țări.

Pecontinentul latino-american
BOLIVIA i Opoziția nu recu

noaște rezultatele 
alegerilor

LA PAZ 5 (Agerpres). — Condu
cătorii partidelor de opoziție din Bo
livia au declarat că nu recunosc re
zultatele alegerilor care au avut loc 
duminica trecută, și în cursul cărora 
Paz Esțensoro a fost reales președin
te al republicii. Ei au chemat la lup
tă activă împotriva partidului de gu- 
vernămînt și și-au manifestat hotă- 
rîrea de a crea în acest scop un 
„Front național revoluționar“.

Pe de altă parte, se anunță că gu
vernul bolivian a ordonat arestarea 
unor conducători ai partidelor de 
opoziție învinuiți de provocarea de 
tulburări. Ministrul afacerilor inter
ne a anunțat că la 3 iunie au fost 
arestate șase persoane, printre care 
un senator și un deputat.

BRAZILIA î Măsuri împotriva 
fostului președinte 
Kubitschek

BRASILIA 5 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția France Presse, 
Consiliul național al securității din 
Brazilia a hotărît cu opt voturi con
tra patru să recomande președintelui 
republicii să ia măsuri împotriva 
fostului președinte Juscelino Kubit
schek, lipsindu-1 de drepturile cetă

Azi, 6 iunie, se împlinesc 20 de ani de la debarcarea în Normandia a 
trupelor aliate în războiul împotriva Germaniei hitleriste, cu care prilej 
în această regiune a Franței vor avea loc ceremonii comemorative. Va 
fi vizitat și muzeul debarcării construit la Sainte-Mère-l’Eglise. Mu
zeul, cuprinzind copii ale documentelor referitoare la pregătirea 

debarcării, este construit în formă de parașută

BONN. In ședința sa din 5 iunie 
Bundestagul vest-german a aprobat în 
unanimitate proiectul de lege referi
tor la ratificarea Tratatului de la Mos
cova cu privire la interzicerea expe
riențelor nucleare în atmosferă, spațiul 
cosmic și sub apă. Ratificarea tratatu
lui a fost precedată de dezbateri în 
cadrul cărora au luat cuvîntul repre
zentanții tuturor fracțiunilor Bundes- 
tagului, precum și ministrul afacerilor 
externe al R.F.G., Schröder, care au 
remarcat importanța încheierii Trata
tului de la Moscova.

VIENA. La cel de-al 15-lea Con
gres al Uniunii poștale universale, 
șeful delegației guvernamentale a 
R. P. Romîne, Grigore Marin, ad
junct al ministrului poștelor și 
telecomunicațiilor, a fost ales pre
ședintele Comisiei a 9-a (de redacta
re și rezoluții). Joi delegații au adop
tat o rezoluție prevăzînd ca probleme
le politice și în special cele care pri

Noul premier al Indiei, Shastri (dreapta) după alegerea sa, de vorba cu 
președintele Partidului congresul național indian, Kamaraj

ÎNTREVEDERI ALE DELEGAȚIEI ROMÎNE
LA NEW YORK

NEW YORK 5 — De la trimisul 
special L. Rodescu : Vineri 5 iunie, 
membrii delegației romîne conduse 
de Gh. Gaston Marin, vicepreședinte 

țenești. După cum s-a anunțat, Ku
bitschek a declarat că intenționează 
să-și pună din nou candidatura la 
viitoarele alegeri prezidențiale.

Potrivit agenției France Presse, co
mandanții militari brazilieni sînt 
nemulțumiți de faptul că în discursul 
pronunțat la 4 iunie în senat Kubit
schek a denunțat persecuțiile la care 
este supus, aducînd totodată critici 
atitudinii șefilor forțelor armate. El 
nu a mai fost văzut după ce a pără
sit Senatul. Cesar Elejlda Chopitea, 
ambasadorul Perului, a dezmințit 
zvonurile potrivit cărora Kubitschek 
i-ar fi cerut azil.

ARGENTINA: După acțiunile 
revendicative ale 
muncitorilor

BUENOS AIRES 5 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția Asso
ciated Press, guvernul argentinean a 
intentat acțiune judecătorească îm
potriva unui număr de 117 lideri ai 
sindicatelor din Argentina care au 
organizat aplicarea „planului de ac
țiuni revendicative“. Printre aceștia 
se numără și cei șapte membri ai 
secretariatului Confederației Gene
rale a Muncii. Confederația Genera
lă a Muncii, care numără două mi
lioane și jumătate de membri, a de
clarat că va cere declararea unei 
greve în cazul cînd vreunul din 
fruntașii sindicali va fi pus sub sta
re de arest.

SCURTEȘTIRI
vesc primiri sau excluderi de membri 
ai U.P.U., să fie discutate la O.N.U. 
și să nu mai fie abordate la această 
reuniune.

PARIS. Ministrul afacerilor externe 
al Algeriei, Abdelaziz Bouteflika, a 
sosit vineri la Paris. El va avea între
vederi cu ministrul de externe al 
Franței, Couve de Murville, și cu alte 
personalități, în legătură cu relațiile 
dintre cele două țări.

LONDRA. Vasul comercial ameri
can cu propulsie nucleară „Savannah“, 
a sosit în portul New York, de unde 
va pleca într-o cursă transatlantică — 
în R.F.G., Irlanda și Anglia. In timpul 
traversării Atlanticului, nava transpor
tă 36 de pasageri.

CAIRO. La Cairo a avut loc o șe
dință a unui comitet reprezentînd zece 
țări neangajate, în cadrul căreia au 
fost discutate o serie de probleme le

al Consiliului de Miniștri, au purtat 
discuții cu reprezentanți ai conduce
rii firmelor americane „Universal 
Oil Product“ (U.O.P.) și „Goodrich“. 
Joi după-amiază, membrii delegației 
au vizitat Expoziția universală de la 
New York.

LA INVITAȚIA 
INDUSTRIAȘILOR BRITANICI 
0 DELEGAȚIE SOVIETICĂ 
A VIZITAT ANGLIA

LONDRA 5 (Agerpres). — Agen
ția TASS anunță că la invitația 
Federației industriașilor britanici o 
delegație a Comitetului de stat al 
Consiliului de Miniștri pentru coor
donarea lucrărilor de cercetări 
științifice al U.R.S.S., din care fac 
parte oameni de știință și specia
liști în domeniul chimiei și radio- 
electronicii, a vizitat timp de trei 
zile Anglia.

V. N. Tretiakov, șeful delegației, 
prim-vicepreședinte al Comitetului, 
a declarat corespondentului TASS 
că în acest timp delegația a vizitat 
multe firme industriale și instituții 
științifice de cercetare din Londra, 
Coventry, Manchester, Liverpool și 
alte orașe, centrele de cercetări ale 
universităților din Manchester și 
Cambridge, a luat cunoștință de 
activitatea desfășurată în labora
toare și în birourile de construcții, 
a avut întîlniri cu conducătorii Mi
nisterului pentru problemele știin
ței din Anglia.

Tretiakov și-a exprimat în mod 
deosebit aprecierea față de sistemul 
de muncă al conducerii producției 
și proceselor tehnologice pe baza 
folosirii mașinilor electronice de 
calculat. Călătoria noastră — a 
spus el — a permis stabilirea mul
tor contacte folositoare și de le
gături personale cu reprezentanții 
cercurilor industriale și științifice 
din Anglia. La întîlnirile care s-au 
desfășurat într-o atmosferă prie
tenească, s-au discutat căile îmbu
nătățirii continue a relațiilor tehni- 
co-științifice între cele două țări, 
problemele schimbului reciproc de 
delegații de specialiști și informații 
tehnice.

Expoziție industrială engleză 
la Pekin

PEKIN 5 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că la 4 iunie s-a 
deschis la Pekin o expoziție engleză 
de utilaj minier și de construcții. La 
expoziție participă 58 de întreprin
deri industriale engleze.

Luînd cuvîntul cu acest prilej S. 
Gordon Sloan, conducătorul grupu
lui de industriași britanici, a decla
rat că această expoziție „marchează 
un eveniment cu totul nou în rela
țiile comerciale cu China. Aceasta 
ne oferă prilejul să atragem mulți 
prieteni noi în relațiile comerciale 
cu țara dvs“.

gate de întrunirea celei de-a doua 
conferințe a țărilor neangajate, care 
va avea loc în capitala R.A.U. în luna 
octombrie.

NEW YORK. Tn seara zilei de 4 iu
nie cîteva sute de persoane au ma
nifestat în fața sediului Misiunii Re
publicii Sud-Africane la O.N.U. pen
tru a protesta împotriva politicii de 
apartheid duse de guvernul acestei 
țări.

NEW YORK. Richard Nixon, fostul 
vicepreședinte al S.U.A. sub guvernul 
Eisenhower, a declarat ziariștilor că 
în cazul cînd senatorul Barry Goldwa
ter va fi desemnat drept candidat pre
zidențial al partidului, el îi va acorda 
„un sprijin necondiționat“. întrebai 
dacă ar accepta să fie desemnat drept 
candidat la postul de vicepreședinte, 
Nixon a dat a înțelege că ar accepta 
o asemenea ofertă.

piei la Stockholm, 
a fost grav rănit 
cu trei focuri de 
asupra sa de șoferul 
respondents agenției 
arată, citind surse

Situație încordată 
in Coreea de sud

Coreea de sud este din nou tea
trul unor puternice demonstrații an
tiguvernamentale. Ele au culminat 
cu marșul organizat asupra capitalei 
în dimineața zilei de 3 iunie de mal 
multe zeci de mii de manifestanți, 
în cea mal mare parte studenți. Ei 
cereau demisia președintelui Pak 
Cijan Hi și a lui Kim Cion Pil, pre
ședintele partidului democrat-repu
blican de guvernămînt. S-au produs 
ciocniri sîngeroase între poliție și 
demonstranți. 650 de studenți au fost 
arestați. Armata a primit ordinul să 
preia controlul asupra capitalei. 
Printr-un decret prezidențial a fost 
decretată legea marțială.

Vineri s-a anunțat că, sub presiu
nea marilor demonstrații, Pak Cijan 
Hi a fost silit să accepte demisia lui 
Kim Cion Pil. In același timp și-au 
dat demisia 15 membri ai conducerii 
partidului democrat republican și 
cinci deputați. Demonstrațiile au 
continuat ieri în orașele sud-core- 
ene. Guvernul a închis universității* 
din țară și a întemnițat peste 300 
persoane, ziariști și oameni po
litici, învinuiți că s-au solidarizat cu 
studenții.

De peste două luni asemenea de
monstrații tind să devină un aspect 
obișnuit la Seul. 60 000 de manifes
tanți s-au înregistrat acolo la 25 
și 26 martie și în mod practic după 
aceea n-a existat săptămînă în care 
studenții să nu fi ieșit pe stradă, 
principalele lor lozinci fiind : „Jos 
Pak Cijan Hi 1", „Să demisioneze 
Kim Cion Pil 1", „Ne este foame". 
„Studenții — relatează A.F.P. — re
proșează președintelui situația eco
nomică dificilă în care se află țara, 
îi reproșează de a fi cauza unor 
rele noi, fără a le fi suprimat pe 
cele vechi, oprimarea patrioților și 
recompensarea trădătorilor'.

Observatorii politici remarcă fap
tul că demonstrațiile continuă să ia 
amploare și după recentul episod al 
luptei pentru putere care s-a soldat 
cu demisia în bloc a guvernului. In 
fruntea noului cabinet de miniștri a 
fost pus generalul de armată în re
zervă Ten Ir Kwon, fost șef al ma
relui stat major al armatei sud-co- 
reene și ambasador în S.U.A. Schim
barea de decor de la Seul a foț’f 
apreciată ca o nouă mărturie a i«/ 
stabilității politice, a atmosferei 
efervescente și a crizei economice de 
care e cuprinsă Coreea de sud. „Se 
poate afirma — relatează ziarul ja
ponez „Mainiti" — că regimul pre
ședintelui Pak Cijan Hi a fost nevoit 
să întreprindă acest pas pentru a 
face oarecum față situației actuale 
nefavorabile în care partidele opo
ziției și-au intensificat atacurile îm
potriva guvernului, folosind în acest 
scop demonstrațiile studenților".

Făcînd o analiză a situației eco
nomice, agenția vest-germană D.P.A. 
arată că salariul mediu a scăzut în 
Coreea de sud cu 240 de voni, în 
timp ce prețurile au înregistrat creș
teri cu 23 la sută la alimente, 21,3 la 
sută la chirii, 10,4 la sută la ilu
minat și încălzit, 35,7 la sută la 
îmbrăcăminte.

Apreciind desfășurarea actuală a 
evenimentelor, observatorii remarcă 
situația de criză oare tinde să se 
instaureze la Seul, asemuind-o eve
nimentelor din 1960, care au culmi
nat cu răsturnarea lui Li Sîn Man.

Dan BRATU

Nan Han-cen, președintele Consi
liului chinez pentru promovarea co
merțului internațional a declarat : 
„Este o dorință a cercurilor comer
ciale chineze de a strînge relațiile 
și a dezvolta colaborarea cu oame
nii de afaceri englezi care se dove
desc dornici de a face comerț cu 
China. Faptul că pînă la sfîrșitul 
acestui an la Pekin își vor deschide 
porțile trei expoziții britanice arată 
că tot mai mulți prieteni din Anglia 
se interesează de dezvoltarea comer
țului dintre cele două țări. Sîntem 
gata să spunem bun venit unui nu
măr tot mai mare de prieteni“.

STOCKHOLM. Ambasadorul Etio
Abate Agede, 
joi dimineața 
revolver trase 

ambasadei. Co- 
France Presse 
ale Ambasadei

etiopiene, că incidentul a avut loc 
atunci cînd ambasadorul i-a re
proșat șoferului comportarea sa ne
cuviincioasă. Transportat la spital, 
Abate Agede a fost operat de urgență. 
Totuși starea sănătății sale se menține 
gravă.

BRUXELLES. Ziarul „Metropole", 
care apare în capitala Belgiei, relatea
ză că președintele Kasavubu și 
premierul Adoula l-au primit la Leo
poldville pe Munongo, — unul din 
foștii colaboratori cei mai apropiați ai 
lui Chombe. Ziarul afirmă că este po
sibil ca vizita lui Munongo la Leo
poldville să constituie o pregătire a 
reîntoarcerii lui Chombe în Congo.

AL. GHEORGHIU
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