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în primăvara acestui an; ca ur
mare a măsurilor tehnice și organi
zatorice luate de consiliile agricole, 
a muncii harnice depuse de către 

(colectiviști, lucrători din gospodă
riile de stat și S.M.T., lucrările agri
cole s-au desfășurat în condiții 
mai bune. în afara unor suprafețe 
mai mici aflate în regiunile din 
nord-vestul țării unde ploile căzute 
din abundență au întîrziat începe
rea lucrărilor în cîmp, semănatul 
culturilor de primăvară s-a executat 
în cadrul epocii optime și la un ni
vel agrotehnic superior celui din alți 
ani. Aceasta a permis ca plantele 
să răsară uniform, avînd o densitate 
normală la unitatea de suprafață.

Timpul relativ rece care a carac
terizat o parte din lunile aprilie și 
mai și ploile căzute în această pe
rioadă în majoritatea regiunilor au 
stingherit vegetația porumbului și a 
celorlalte culturi prășitoare favori- 
zînd în schimb apariția buruienilor 
și a dăunătorilor. Iată de ce, în 
această perioadă, principala preo
cupare a oamenilor muncii din 
agricultură, a consiliilor agricole 
raionale și regionale trebuie să 
fie executarea la timp^ și de cea 
mai bună calitate a lucrărilor de în
grijire a culturilor. Cercetările în
treprinse în stațiunile experimenta
le ca și practica unităților agricole 
fruntașe au dovedit ce mare însem
nătate prezintă prașilele executate la 
timp și în numărul prevăzut pentru 
obținerea unor recolte mari la hec
tar. Este o măsură de cea mai mare 
importanță care trebuie să se aplice 
indiferent de rezerva de apă în pă- 
mînt, dar mai ales în raioanele unde 
au căzut ploi puține.

Prășitul este lucrarea care contri
buie cel mai mult la păstrarea 
în pămînt, atît de necesară 
voltării plantelor în perioada 
uscată din vară. în fiecare an, 
podăriile colective și de stat care au 
respectat această cerință de bază a 
agrotehnicii au obținut recolte mari 
de porumb, sfeclă de zahăr, floa- 
rea-soarelui, indiferent de condițiile 
climatice care au existat. în majo
ritatea regiunilor și raioanelor, ploi
le căzute în lunile mai și iunie au 
refăcut în mare măsură rezerva de 
apă din pămînt. Aceasta nu trebuie 
să constituie nicidecum un motiv 
pentru a neglija efectuarea număru
lui de prașile prevăzut la fiecare 
cultură. în recomandările Consiliu
lui Superior al Agriculturii stabilite 
în ședința lărgită a secției de cereale 
și plante tehnice se arată necesita
tea ca la porumb să se aplice 3—4 
prașile, iar la sfecla de zahăr 4—5. 
Acestea trebuie executate într-o pe
rioadă cît mai scurtă, fără a se aș
tepta îmburuienirea culturii.

Aplicarea recomandărilor Consiliu
lui Superior al Agriculturii constituie 
o preocupare de zi cu zi a specia
liștilor din multe unități agricole so
cialiste. Ca urmare, lucrările de în
treținere se fac la timp.

în regiunile Dobrogea, București a 
fost aplicat grăpatul semănăturilor 
de porumb înainte de răsărire pe 
suprafețe mari, iar după răsărire 
s-a lucrat intens cu sapa rotativă. 
Au fost luate măsuri pentru com
baterea la timp a dăunătorilor, 
în aceste regiuni, prașila I la sfe
cla de zahăr, floarea-soarelui, po
rumb și cartofi este terminată, iar 
prașila a II-a la porumb s-a execu
tat pe majoritatea suprafețelor cul
tivate. Realizări bune în această 
privință sînt și în raioanele 
ale regiunilor Ploiești, Galați, 
Oltenia, în Cîmpia Banatului.

Executarea lucrărilor de 
jire a culturilor prășitoare a întîr
ziat mai ales în zonele nordice și 
în zona dealurilor din celelalte re
giuni. în regiunile Maramureș, Mu-

apei 
dez- 
mai I 
gos-

sudice 
Argeș,

reș-Autonomă Maghiară, Cluj, Cri- 
șana nu s-a terminat nici prașila 
întîia. Chiar în regiunile din Mol
dova — Iași, Bacău, Suceava, nor
dul regiunii Galați — unde conti
nuă să existe în sol deficit de umi
ditate față de rezerva normală de 
apă, lucrările de îngrijire a culturi
lor sînt rămase în urmă.

Executarea prașilelor manuale și 
mecanice la culturile prășitoare ori 
de cîte ori este nevoie și în ter
mene cît mai scurte, combaterea 
dăunătorilor din culturile de trifo- 
liene, mazăre, cartofț, aplicarea co
respunzătoare a udărilor la culturile 
irigate sînt lucrări care se cer fă
cute fără întîrziere. Cadrelor teh
nice din gospodăriile colective și de 
stat, consiliiloi' agricole regionale și 
raionale le revin o mare răspundere 
pentru organizarea și executarea în 
cele mai bune condiții a acestor 
lucrări hotărîtoare în obținerea 
producțiilor prevăzute. Pe terenurile 
mecanizabile existente în raza de ac
tivitate a stațiunilor de mașini și 
tractoare trebuie luate măsuri pen
tru folosirea întregii capacități de 
lucru a mijloacelor mecanizate pen
tru terminarea prașilelor prevăzute 
la porumb, floarea-soarelui, cartofi, 
sfeclă de zahăr, pînă la începerea 
recoltării griului de toamnă. Acolo 
unde nu se pot executa prașile me
canice cu tractorul să fie folosite 
toate prășitorile cu tracțiune anima
lă existente.

O mare importanță are termina
rea fiecărei prașile intr-un timp cît 
mai scurt. în această privință o bună 
experiență au membrii gospodării
lor colective Sînpetru, Ghimbav, 
Hălchiu etc. din regiunea Brașov. Ei 
execută prășitul culturilor de sfec
lă, porumb, cartofi concomitent cu 
tractorul, prășitorile trase de ani
male și manual pe rînd. Este bine 
ca o dată cu prășitul între rînduri 
să fie organizat și prășitul pe rînd, 
astfel ca aceste lucrări 
cute concomitent sau la 
foarte scurt.

în această perioadă, o dată cu în
ceputul înfloririi mazării și a trifo- 
lienelor, a cartofului, se semnalează 
apariția unor dăunători ca gărgărița 
mazării, gîndacul de Colorado, gîn- 
dacul roșu al trifoiului etc. care 
provoacă pagube mari culturilor a- 
tacate. Se impun măsuri cores
punzătoare în vederea depistării 
la timp a atacului de dăunători și 
executării tratamentelor chimice cu 
toate mijloacele existente astfel ca 
pagubele produse de aceștia să fie 
reduse la minimum.

O lucrare importantă în această 
perioadă este irigarea culturilor se
mănate în incintele amenajate. 
Anul trecut s-au constatat numeroa
se lipsuri în ce privește exploatarea 
terenurilor amenajate pentru iriga
ții. Este necesar ca, în aceste zile, 
conducerile unităților care dispun 
de terenuri amenajate să se preocu
pe de buna organizare a acțiunii de 
irigare, respectînd riguros graficul 
udărilor.

Executarea lucrărilor de îngrijire 
a culturilor agricole la timp și la un 
nivel agrotehnic corespunzător, de
pinde în mare măsură de activita
tea de îndrumare desfășurată de 
consiliile agricole raionale și regio
nale, care sînt chemate că se ocupe 
zi de zi de această problemă — con
diție de cea mai mare însemnătate 
pentru obținerea unor producții 
sporite.

Un nou obiectiv 
in zona industrială

REȘIȚA a 1 o OOO-a tonă de oțel

sé se exe- 
un interval

Pe la începutul anului 1962, pe 
șoseaua Țuțora, unde se dezvoltă 
zona industrială a lașului, au so
sit excavatoare, macarale-turn, 
oameni în salopete. A început 
construcția unui nou obiectiv : 
Fabrica de tricotaje din bumbac 
„Moldova". Azi ea se prezintă ca 
o clădire impunătoare prin pro
porțiile sale, prin 
simplă și elegantă, 
dreapta 
ocupate 
Cea din 
milară, 
de confecții. Cele două clădiri sînt 
unite de un corp de legătură, 
unde găsim grupurile social-sani- 
tare și intrările 
sectoarele de 
altă clădire se 
finisaj.

Lucrările de 
aproape gata. O mare parte din 
utilaje, de înaltă tehnicitate, au 
fost montate : mașini de bobinat 
și tricotat (din care unele fabri
cate în țară), o linie continuă de 
albire a tricoturilor, utilaje moder
ne de vopsit, mașini de scămo- 
șat, mașini de uscat și calandrat, 
diferite tipuri de mașini de cusut 
și alte agregate. Tînărul colectiv 
care lucrează aici a fost pregătit 
în prealabil, timp de 2—3 luni, de 
maiștri și ingineri cu experiență.

Fabrica produce acum cu o 
parte din capacitate. De la 1 ia
nuarie 1965. ea va produce cu în
treaga capacitate, realizînd 16 
milioane tricotaje pe an. Vechea 
întreprindere de tricotaje „Moldo
va", situată la cîțiva kilometri de
părtare, în cartierul Păcurari, a 
devenit azi un sector al noii și 
modernei unități.

REȘIȚA (coresp. „Scînteii“). — De 
mulți ani la Reșița a devenit o tra
diție ca angajamentele luate să de
vină fapte. Străbătînd în aceste zile 
oțelăria, ești martorul entuziasmu
lui cu care muncesc oțelarii pentru 
a da viață angajamentelor luate în 
întîmpinarea celei de-a 20-a aniver
sări a eliberării patriei.

Stînd de vorbă cu muncitorii, afli 
că aici au fost aplicate o serie de 
tehnologii noi : stomparea maselote- 
lor și jgheaburilor, suflarea cu aer a

peste plan
vetrelor cuptoarelor, îmbunătățirea 
tehnologiei de elaborare a șarjelor 
pentru bandaje etc.

Prin aplicarea unor măsuri efi
ciente, a tehnologiiloi’ noi, oțelarii 
reșițeni au înscris zilele acestea pe 
graficul întrecerii socialiste a 
10 000-a tonă de oțel dată peste plan 
în acest an.

arhitectura 
Aripa din 
două etaje 
de tricotat.

are parter și 
de sectorul 

stînga, o construcție si- 
adăpostește sectoarele

principale spre 
fabricație. într-o 
află sectorul de

construcție sînt

Spre a informa cititorii în legătură cu 
ploile care au căzut în ultimele zile și 
evoluția vremii ne-am adresat Institu
tului meteorologic, care ne comunică 
următoarele :

După cîteva zile călduroase, cu tem
peraturi pînă la 36 de grade, la începu
tul lunii iunie vremea a devenit insta
bilă și s-a răcit din nou. Instabilitatea 
s-a datorat unui val de aer de natură 
oceanică, mai umed șj mai rece, 
adus de un centru de mare presiune, care 
s-a deplasat de la Oceanul Atlantic 
peste vestul și centrul Europei, situîn- 
du-se astăzi în zona Varșoviei. Această 
invazie a fost înlesnită și de existența 
unui cîmp de presiune mai coborîtă, 
ce a existat în sud-estul continentului, 
în ultimele două zile, vremea a fost 
mai răcoroasă și mai umedă. Cerul a 
fost variabil, mai mult noros. Au că
zut ploi temporare și averse însoțite de 
descărcări electrice în toate regiunile 
țării. Cantitățile de precipitații căzute 
în ultimele două zile au măsurat pînă 
la 31 de litri pe metru pătrat la Dră- 
gășani, 30 litri pe metru pătrat la Ur- 
ziceni, 29 litri la Avrămeni, 28 la Huși 
etc. Temperaturile maxime au coborît 
chiar pînă la 18 grade, la Oravița.

Anticiclonul din Polonia, continuîn- 
du-și deplasarea spre est, va determina 
azi în țara noastră o ameliorare a vre
mii, începînd din nord-vestul țării, unde 
cerul va fi variabil, mai mult senin, 
noaptea și dimineața și aversele vor 
avea un caracter cu totul izolat. în sud- 
estul țării vremea se va ameliora, de 
asemenea, însă va rămîne ușor insta-

bilă. Cerul va prezenta înnourări mai 
accentuate după-amiaza, cînd vor că
dea averse locale. Pentru zilele de 13, 
14 și 15 iunie vremea își va continua 
ameliorarea, devenind în general fru
moasă, iar aversele ce vor cădea în 
nord și regiunea de munte vor avea un 
caracter local. Temperatura va crește.

Concursul de admitere
in învățămîntul

In legătură cu concursul de admi
tere în învățămîntul superior un re
dactor al ziarului nostru a rugat pe 
tovarășul prof. univ. Gh. Buzdugan, 
director general în Ministerul Invă- 
fămîntului, președintele comisiei cen

trale de admitere în învățămîntul superior, să ne vorbească despre pre
gătirile care se fac în vederea acestor concursuri.

I N

nostru

Cînd va avea loc și cum se 
va desfășura concursul de admi
tere ?

TRAIECTORIA
L UCEAFAR UL UI

Pe marginea expoziției
Rari sînt creatorii a căror viață și operă 

să se fi sudat atit de indisolubil, de or
ganic, în conștiința maselor de cititori, 
ca viața și opera lui Mihail Eminescu. 
Dramatica biografie a poetului o retrăim 
ca pe cea mai sugestivă ilustrare a ne
pieritoarelor sale stihuri, în vreme ce ui
mitor de bogafa-i operă ne apare, prin 
prizma vremii, ca un comentariu liric de 
tulburătoare profunzime a traiectoriei 
Luceafărului pe cerul epocii sale. „în 
lanțuri de imagini duiosul vis să-l fe
rec, / Să-mpiedec umbra-i dulce de-a 
merge-n întunerec..." ; prin întreaga sa 
creație Mihail Eminescu a împiedicat 
parcă efemera clipă să se piardă în ui
tare, cioplind în cea mai trainică mar
moră _ a „cuvînfului ce exprimă ade
vărul’ — „icoana stelei ce-a murii".

Senzația pregnantă de întîlnire cu în
săși imortalitatea eminesciană ți-o dăru
iește recent deschisa expoziție comemo
rativă. Ca la orice expoziție, și aici, în 
sala rotundă a Palatului R. P. Romîne, se 
perindă prin fața privirilor — pe panouri 
sau în vifrine — fotografii, manuscrise, 
hărți, cifafe, grafice, ediții, ilustrații. Nici 
o clipă însă nu te părăsește impresia 
înfiorată că tot ceea ce vezi esfe lumi
nat de razele Luceafărului, că în mijlocul 
vizifaforilor care se cufundă minute în șir 
în contemplarea exponatelor se înfiripă 
prezența copleșitoare, de pisc dominînd 
veacurile, a poetului.

Adîncirea în universul de gîndire și 
simțire eminescian e de neconceput fără 
contemplarea peisajului care i-a înaripai 
imaginația. Căci Eminescu este, prin în
treaga sa operă, profund înrădăcinat în 
acest peisaj, în solul patriei sale, ca 
teiul bătrîn și rămuros din parcul Copou- 
lui ieșean — legendarul „tei al lui Emi
nescu" — pe care ni-l evocă o fotogra
fie. „Natala... vîlcioară scăldată în cris
talul pîrîului de-argint", „a codrului te
nebră, poetic labirint", „izvoarele 
zdrumicate peste prund alunecînd" — 
tot ceea ce țese atmosfera de magică 
incantație a poeziei eminesciene este re
înviat în expoziție de imagini ale me
leagurilor unde a copilărit poetul — Ipo- 
teștiul și împrejurimile sale. Aria tumul
tuoasei biografii eminesciene se lărgește 
pas cu pas, în fața ochilor noștri, prin 
fotografii care redau imagini din 
scurta sa perioadă școlară, apoi prin 
priveliști ale locurilor din întreaga 
țară pe unde a trecut, pribegind îm
preună cu trupa teatrală a actriței Fanny 
Tardini, promotoare entuziastă a reperto
riului național, sau pur și simplu bătînd 
drumurile de unul singur, ca un peregrin 
însetat de frumusețea peisajelor, a por
tului și graiului romînesc. Mai ales a 
graiului popular, la ale cărui izvoare 
inepuizabile avea să-și adape dăruirea 
poetică.

comemorative Eminescu
O mare hartă, care domină un colț al 

expoziției, trasează itinerariile străbătute 
de Eminescu de-a lungul și de-a latul ță
rii, sugerînd cadrul peisagistic din care 
avea să-și fragă seva poezia sa îmbibată 
de un profund sentiment patriotic.

...Dacă pînă acum ai avut impresia că 
întovărășești un tînăr — e drept, de o vi
goare a inteligenței și 
culturii f , 
formării caracterului și personalității spi
rituale, .
oprește asupra unui facsimil care te face 
să simți fîlfîirea unor mari aripi propulsînd 
unul dintre cele mai uluitoare zboruri pe 
bolta poeziei universale. Este întîia pa
gină a revistei „Familia" a lui losif Vul
can, numărul din 25 februarie / 9 martie 
1866, în mijlocul căreia, sub poezia 
„De-aș avea...", apare pentru prima oară 
numele Mihail Eminescu. „Deschidem cu 
bucurie — scria losif Vulcan înfr-o notă 
redacțională — coloanele foii noastre 
acestui june numai de 16 ani, care cu 
primele sale încercări poetice ne-a sur
prins plăcut..." lată și facsimilul „Con
vorbirilor literare" din 15 aprilie 1870 în 
care distingem cu emoție faimoasele sti
huri : „Ideal pierdut în noaptea unei 
lumi ce nu mai este, / Lume ce gîndea 
în basme și vorbea în poezii..." Cu „Ve- 
nere și Madonă" purcede fructuoasa co
laborare a poetului la revista ieșeană, asu
pra căreia a revărsat din plin strălucirea 
geniului său. Totodată, fotografiile lui 
Titu Maiorescu și ale celorlalți membri 
ai „Junimii" evocă legăturile lui Emi
nescu cu această grupare literară.

Vastitatea orizontului poetic al acestui 
tînăr care, pînă la 33 de ani, a zămislit 
o operă de o bogăție impresionantă, este 
astăzi universal recunoscută și apreciată. 
La temelia acestei opere se află însă a- 
gonisirea în ani de trudă a unui uriaș ba
gaj de cunoștințe, cu un caracter enci
clopedic rar întîlnit în acea epocă, o osîrdie 
neistovită și migăloasă, la modesta masă 
de brad, asupra limbii, căreia i-a înfrînt 
cu tenacitate rezistențele interioare, dîn- 
du-i o prospețime și o expresivitate, o 
mlădiere și o armonie muzicală care au 
rămas pînă azi fără egal. Mărturii ale 
uriașelor eforturi prin care s-a zidit a- 
ceastă operă ne stau numeroasele facsi
mile, răspîndite în întreaga expoziție, ale 
caietelor de însemnări în care poetul 
nota extrase sau reflecții pe marginea 
amplelor sale lecturi literare, lingvistice, 
filozofice, economice, sociologice, bu
căți întregi, în proză sau în versuri, 
din folclorul diferitelor regiuni. Măr
turie stau numeroasele variante care ne 
îngăduie să urmărim elaborarea cîtorva

Victor BÎRLĂDEANU

; ’ ,i de o bogăție a 
puțin obișnuite — pe drumurile

de data aceasta privirea se

(Continuare în pag. Il-a)
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La G.A.S. Tomnatec, regiunea Banat, tractoristul Nicolae Bokel a obținut 
rezultate bune la întreținerea culturilor, reușind să prășească zilnic 15 ha

Concursul de admitere în insti
tute și facultăți se desfășoară, ca și 
în anul precedent, în luna septem
brie. Candidații pentru cursurile de zi 
ale institutelor tehnice și agronomi
ce, facultăților de matematică-meca- 
nică, fizică, chimie, ale secțiilor de 
filozofie din cadrul universităților 
din București și Iași vor susține 
concursul între 7 și 16 septembrie, 
în aceeași perioadă este prevăzut să 
se desfășoare concursul de admitere 
la secția de filozofie-pedagogie (se
cundar istorie) de la Universitatea din 
Cluj, la institutele de artă și Insti
tutul de cultură fizică. Pentru toate 
celelalte institute și facultăți con
cursul de admitere este fixat între 
18 și 25 septembrie, urmînd ca la fa
cultățile de educație fizică din ca
drul institutelor pedagogice de 3 ani 
probele practice să înceapă la 13 sep
tembrie. La 25 septembrie se vor pre
zenta la concurs candidații înscriși 
pentru cursurile serale, iar la facultă
țile care au învățămînt fără frecvență, 
concursul de admitere se va desfă
șura astfel : de la 27 august pentru 
cei care au promovat anterior e- 
xamenul de maturitate și de la 7 
septembrie pentru candidații care 
susțin maturitatea în sesiunea de 
toamnă.

în acest an, pe baza' propunerilor 
facultăților, Ministerul învățămîntu- 
lui a aprobat o profilare 
disciplinelor de examen, 
în concurs materiile cu 
mai mare în pregătirea 
täte și acordînd preponderență pro
belor scrise. Bunăoară, la facultățile 
de electronică și telecomunicații,

mai bună a 
introducînd 
o pondere 
de spéciali

electrotehnică, energetică, tehnolo
gia construcțiilor de mașini, meca
nică agricolă, construcții etc. exame
nul de matematică este concentrat în 
special asupra capitolelor de al
gebră, trigonometrie, geometrie pla
nă și în spațiu, iar cel de fizică are 
în vedere în primul rînd probleme 
de mecanică, electricitate, căldură, 
structura atomului. Față de 3 probe 
scrise și 3 orale existente în anul 
precedent, în acest an, la facultățile 
menționate și la altele, concursul 
constă din 3 probe scrise și 2 orale.

Cum vor cunoaște candidații 
la concurs condițiile de studiu 
din diferite institute și facultăți ?

Pe lîngă broșura „Admiterea- în 
învățămîntul superior-1964“, editată 
de Ministerul învățămîntului, con
ducerile instituțiilor de învățămînt 
superior inițiază în această perioadă 
unele acțiuni de popularizare a rea
lizărilor obținute în ramura de spe
cialitate și în organizarea facultății 
respective. Putem menționa astfel 
institutele agronomice din București, 
Cluj, Craiova, Iași și Timișoara, In
stitutul de construcții și .Institutul 
de arhitectură „Ion Mincu“ din Ca
pitală, facultățile de matematică-me- 
canică, de chimie din cadrul univer
sităților, institutele pedagogice de 3 
ani, care au tipărit afișe, pliante și 
broșuri, au realizat microfilme și al
bume de fotografii, înfățișînd aplica
ții ale științei și tehnicii în indus
trie, agricultură, construcții, imagini 
din activitatea și viața studenților. 
Proaspeții absolvenți ai școlii medii 
pot cunoaște pe această cale labora
toarele moderne și bibliotecile cu 
mii de volume din București, Iași, 
Craiova, noile cămine și cantine care

stau la dispoziția studenților din 
Cluj, Galați, Brașov, Bacău etc. In 
unele institute, ca, de pildă, Institu
tul politehnic din București, s-au 
format colective de cadre didactice 
în atribuția cărora intră atît popu
larizarea institutului în mai multe 
localități din țară, cît și îndrumarea 
tinerilor în timpul concursului.

Anul 
cursuri

locacesta vor avea
de pregătire ?
avea loc, deoarece fun- 
pentru buna pregătire a 

munca indivi-

Dragi tovarăși;
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

călduros salut congresului dv. și urează Partidului Comunist din Australia 
noi succese în făurirea unității clasei muncitoare, în lupta pentru pace; 
democrație și progres social.

adresează un

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

I
Nu vor 

damentală 
candidatului este 
duală. Din experiența anilor tre- 
cuți, ne-am dat seama că este 
mai indicată organizarea unor con
sultații care să răspundă nevoilor 
reale ale candidaților. Fiecare fa
cultate va întocmi un program de 
consultații în două etape : între 25 
august și 5 septembrie pentru tinerii 
care se prezintă la concursul de ad
mitere din 7 septembrie, și între 
6 și 16 septembrie pentru cei înscriși 
la facultățile unde concursul începe 
la 18 septembrie. Consultațiile se or
ganizează de 2—3 ori pe săptămînă 
cîte 2—3 ore pe zi ; în timpul con
sultațiilor, profesori, conferențiari și 
lectori vor sprijini pe candidați în 
sistematizarea și aprofundarea cu
noștințelor dobîndite în școala me
die. Credem că această formă de 
sprijinire a candidaților va contribui 
în mai mare măsură la satisfacerea 
exigenței sub semnul căreia se va 
desfășura concursul de admitere.

a

La New York, ministrul de exter
ne cipriot a declarat coresponden
ților de presă că, ținînd seama că 
săptămîna viitoare Consiliul de 
Securitate va discuta prelungirea 
mandatului forței O.N.U. în Cipru, a 
căzut de acord cu U Thant să nu 
mai fie convocat special Consiliul 
de Securitate pentru a dezbate 
rerea guvernului cipriot privind 
ricolul unei debarcări de forțe 
cești în insulă.

La New Delhi s-a anunțat că 
neralul Thimayya a acceptat 
înlocuiască pe generalul Gyani 
funcția de comandant 
O.N.U. în Cipru.

ce- 
pe- 
tur-

ge- 
să-1 

în 
al forței

Ultimatumul adresat de guvernul 
nigerian participanțllor ia greva ge-

TELEGRAME
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Tunisia, președintele 

Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a transmis președintelui Republicii Tunisia, Habib Burghiba, căl
duroase felicitări și sincere urări de fericire personală, de pace și pros
peritate poporului tunisian.

In telegrama de răspuns, președintele Republicii Tunisia a expri
mat președintelui Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne vii 
mulțumiri pentru urările adresate.

(Agerpres)

nerală a expirat fără rezultatul scon
tat. Miercuri seara, la Lagos poliția 
a folosit gaze lacrimogene împotri
va greviștilor care au organizat un 
miting.

Ottawa- Vorbind la o conferință 
de presă, cancelarul vest-german 
Erhard s-a pronunțat pentru admi
terea Angliei în Piața comună.

Un complot antiguvernamental a 
fost descoperit în Honduras. Anche
ta autorităților a stabilit că o lovitu
ră de stat urma să aibă loc dar a 
fost descoperită de poliție la timp.

Remanierea cabinetului în Ceylon. 
Primul ministru, d-na Bandaranaike, 
a numit trei noi miniștri din partidul 
Lanka Sama Samaj care, împreună 
cu P.C. din Ceylon și partidul Ma- 
hadkajana Eksat Paramura, face 
parte din Frontul unit de stînga. Re
manierea a avut loc în urma acor
dului de creare a unei coaliții gu
vernamentale, încheiat la 10 iunie, 
între partidul de guvernămînt — 
Partidul libertății, și Lanka Sama 
Samaj.

In Congo 12 partide au cerut de
misia guvernului de la Leopoldville 
(amănunte în pag. IV-a).
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SPECSAUȘTil spun părerea

în industria construcțiilor de ma
șini se întîlnesc în mod curent ex
presiile : „grad de utilare" sau „grad 
de dotare cu S.D.V.-uri“. întrucît 
noțiunea „gradului de utilare cu 
S.D.V.-uri a unei fabricații“ este în
țeleasă în mod diferit, chiar în ca
drul aceleiași întreprinderi, vreau 
să-mi exprim punctul de vedere în 
această privință.

în pregătirea tehnologică de fa
bricație, dotarea proceselor de exe
cuție cu S.D.V.-urile necesare pre
zintă o însemnătate deosebită, fiind 
unul din factorii de bază de care de
pinde reușita asimilării unui produs 
nou sau executarea producției de 
serie. în general dotarea tehnologică 
a proceselor de fabricație se face cu 
S.D.V.-uri standardizate, normalizate 
și speciale, însă la definirea gradu
lui de utilare se ia de obicei în 
considerație numai ultima categorie, 
adică cele speciale. Aceasta datori
tă faptului că S.D.V.-urile speciale 
afectează capacitatea de proiectare a 
serviciului metalurg-șef, tehnolog- 
șef și cea de execuție a sculăriei. 
Din aceste motive se obișnuiește a 
se defini gradul de utilare cu 
S.D.V.-uri ca raportul dintre numărul 
de poziții de scule, dispozitive și ve
rificatoare speciale care echipează 
procesul tehnologic de fabricație al 
unui produs și numărul de repere o- 
riginale care compun acel produs.

Din punctul de vedere al metalurgu- 
lui-șef și al tehnologului-șef, această 
definiție a gradului de utilare pare, 
la prima vedere, satisfăcătoare. Alt
fel însă este privită această proble
mă din punct de vedere al sculeru- 
lui-șef, care are obligația să asigure 
dotarea fabricației produsului cu

S Semnificația unei expres» S Niveld tehnic al produsului 
un criteriu important S Esențialul :

1»
efectul economic

inclusiv cele nor-toate S.D.V.-urile, 
malizate și standardizate. Pentru el, 
gradul de utilare este raportul din
tre numărul total de poziții de scule, 
dispozitive și verificatoare și totalul 
reperelor produsului. Majoritatea 
uzinelor din cadrul Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini de
termină gradul de utilare cu S.D.V.- 
uri după această definiție.

Gradul de utilare, ca indicator 
care arată stadiul de pregătire teh
nologică a fabricației și nivelul teh
nic la care este realizat un produs, 
nu poate fi determinat decît compa
rativ cu alte produse similare, de
oarece nu există criterii absolute pe 
baza cărora să se stabilească dacă 
un produs este bine utilat cu S.D.V.- 
uri sau nu. Dacă , spunem că gradul 
de utilare la fabricația tractorului, 
la Uzinele „Tractorul“, și cea a ca
mionului, la Uzinele „Steagul Roșu" 
din Brașov, esté 11, iar la Uzinele 
„Semănătoarea“ din București, com
bina de cereale are gradul de utilare 
2,85 sau fabricația autobuzelor și 
troleibuzelor de la Uzinele „Auto
buzul“ are gradul de utilare 0,90, la 
prima vedere nu ne putem da sea
ma dacă fabricațiile respective sînt 
suficient dotate cu S.D.V.-uri. 
Pentru a putea face o apreciere jus
tă asupra nivelului de dotare a fa
bricației trebuie să ținem seama de 
nivelul tehnic al produsului, care la 
rîndul său este determinat de com
plexitatea de execuție, interschim-

babilitatea pieselor, 
cestora, de mărimea 
ducție, de experiența dobîndită la 
fabricațiile similare etc.

Definiția dată gradului de utilare 
printr-un raport dintre numărul po
zițiilor de S.D.V.-uri speciale și nu
mărul de repere originale care se 
prelucrează, sau raportul dintre to^ 
talul pozițiilor de S.D.V.-uri și tota
lul reperelor componente ale unui 
produs este, după părerea mea, de
pășită, întrucît nu exprimă totdea
una realitatea. De multe ori, chiar în 
cazul unei fabricații de serie mică 
sau unicale sînt necesare unele de
talieri ale procesului tehnologic pînă 
la operațiile cele mai simple, fapt 
care atrage după sine sporirea nece
sarului de scule sau creșterea com
plexității lor.

în alte cazuri se întâmplă ca, prin 
detalierea exagerată a operațiilor și 
proceselor tehnologice, gradul de uti
lare să crească într-un mod exage
rat, ducînd la ridicarea cheltuielilor 
de pregătire a fabricației și, deci, 
la scumpirea produsului.

Apare problema unei utilări 
economice și mai ales- a stabilirii li
mitelor optime ale acestei utilări. 
Definiția gradului de dotare cu 
S.D.V.-uri dată mai sus nu repre
zintă un criteriu absolut, întrucît 
ea nu este completă, fiind necesar a 
se face comparații cu alte produse 
similare. Prin introducerea unor 
scule, dispozitive și verificatoare 
speciale — cum sînt anumite dispo
zitive complexe, matrițe, ștanțe și 
scule așchietoare combinate sau ma- 
șini-unelte agregat care permit con
centrarea de operații — gradul de u- 
tilare cu S.D.V.-uri de obicei scade, 
cu toate că produsul se execută în 
condiții tehnice mai bune și într-un 
timp mai scurt. Ca un exemplu pri
vind concentrarea operațiilor se poate 
da ștanțarea tolelor pentru rotorul 
unei mașini electrice. Prin introduce
rea unei ștanțări combinate sau a unei greșului tehnic, 
ștanțări „în pași“, la întreprinderea 
„Electroprecizia" din Săcele s-au 
putut concentra 3 sau 4 operații în- 
tr-o singură ștanță, eliminîndu-se 

care erau destinate pentru 
operație în parte. La fel se 

prin introducerea de scule 
O singură 
să înlocu-

componența a- 
seriei de pro-

executarea S.D.V.-urilor care

Dispozltlv pentru mandrinarea fascicolelor de țevi la un schimbător de 
căldură folosit la Uzinele „Grivița Roșie" din Capitală

Foto : A. Cartojan

așchietoare combinate. O singură 
sculă combinată reușește să înlocu
iască cîteva scule monooper(ații.

Folosirea acelorași poziții de scu
le, dispozitive și verificatoare pen
tru operațiile comune ale diferitelor 
repere componente ale unui produs, 
sau utilizarea S.D.V.-urilor comune 
de la alte produse, denaturează, de 
asemenea, gradul de utilare.

în afara celor arătate, la stabili
rea pregătirii tehnologice se mai 
poate ține seama și de alte conside
rente care determină volumul de 
echipare a producției. Gradul de 
utilare cu scule speciale pentru pie
sele supuse prelucrărilor mecanice 
se poate determina fie după volumul 
necesar de manoperă cheltuită pen-

stabili- 
se mai 

conside- 
volumul de 
Gradul de 
pentru pie- 

mecanice 
după volumul 
cheltuită pen-

tru
sînt folosite, ținînd seama în același 
timp și de cele normalizate, fie în 
raport cu cantitatea operațiilor de
servite. cu aceste scule, i'ăcîndu-se 
comparație cu alte produse similare. 
Gradul de utilare a fabricației unui 
produs se mai poate stabili și pen
tru fiecare gen de prelucrări sepa
rat, obținîndu-se diferite nivele de 
dotare pentru matrițe de forjat, 
scule așchietoare și dispozitive spe
ciale, verificatoare speciale etc.

Față de variantele prezentate pen
tru determinarea gradului de utilare 
ar fi necesar să se introducă o altă 
definiție ținînd seama de efec
tul economic al dotării tehnologice, 
care în final se manifestă prin redu
cerea manoperei necesare pentru e- 
xecutarea unui produs. In acest caz 
gradul de utilare se exprimă sub for
ma unui raport dintre volumul de ma
noperă ce se efectuează cu SDV-uri 
speciale și volumul total de mano
peră necesară pentru realizarea unui 
produs. Valoarea maximă a acestui 
raport este 1, atunci cînd toate ope
rațiile proceselor tehnologice sînt 
utilate cu SDV-uri speciale.

Din practică rezultă că sînt mai 
multe criterii cu ajutorul cărora se 
poate determina gradul de utilare cu 
S.D.V.-uri. Fiecare criteriu are avan
tajele și dezavantajele sale, care la 
rîndul lor sînt determinate de o se
rie de factori ca : nivelul tehnic al 
produsului, mărimea seriei de fabri
cație, componența și starea parcului 
de mașini-unelte din cadrul între
prinderii etc. Gradul de dotare cu 
scule, dispozitive și verificatoare al 
unui produs este unul din factorii 
principali care determină volumul 
de proiectare și apoi de execuție al 
S.D.V.-urilor, influențează asupra 
productivității muncii, reducerii pre
țului de cost și determină în mare 
măsură calitatea fabricatului.

Pentru asigurarea continuă a pro- 
jn industria con

strucțiilor de mașini este necesar ca 
gradul de utilare cu S.D.V.-uri să 
crească mereu. Introducerea conti
nuă a mecanizării complexe și auto
matizării proceselor de producție 
necesită echiparea completă cu scu
le, dispozitive și verificatoare. Din 
această cauză producției de S.D.V.- 
uri îi revine sarcina să asigure 
necesarul de scule și dispozitive sta
bilit prin gradul de dotare atît can
titativ cît și calitativ, la un preț de 
cost cît mai scăzut.

Ing. Vidor RADEȚCHI 
șeful serviciului S.D.V. 
modernizări din Ministerul 
Industriei Construcțiilor 
de Mașini

PE

De ce a cerut transferul

„Zilele Eminescu“

Participantă la manifestările din ca
drul „Zilelor Mihail Eminescu" au a- 
sistat ieri seară la spectacolul cu 
piesa „Eminescu" de M. Ștefănescu, 
prezentat de colectivul Teatrului 
Național I. L. Caragiale. In foto
grafie : scenă din spectacol. Rolul 
lui Eminescu este interpretat de tî- 
nărul actor Ion Caramitru. In rolul

Ion Creangă apare artistul po
porului Alexandru Giugaru

lui

Medalion
literar-muzical

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — 
La Casa de cultură din Galați a avut 
loc un medalion literar-muzical con
sacrat comemorării a 75 de ani de la 
moartea lui Mihail Eminescu. După 
expunerea: „Mihail Eminescu — lu
ceafărul poeziei romînești“ a urmat 
un program de versuri, muzică 
și balet inspirate din opera marelui 

. poet, Programul a fost susținut de 
actori ai teatrului de stat și ai tea
trului muzical din localitate.

Două noi semne de circulație

Pelerinaj mormîntul poetului
în cadrul „Zilelor Mihail Emines

cu“, joi la amiază a avut loc un pe
lerinaj la mormîntul poetului de la 
cimitirul Bellu. Au venit să-și adu
că omagiul luceafărului poeziei ro- 
mînești academicieni, scriitori și 
alți oameni de artă, numeroși iubi
tori ai poeziei lui Eminescu, precum 
și oaspeți de peste hotare, invitați 
la manifestările prilejuite de cea 
de-a 75-a comemorare a morții lui 
Mihail Eminescu. Au rostit cuvîn- 
tări scriitorul Eusebiu Camilar, Eu
gène Guillevic, care a adus mesajul 
de recunoștință al scriitorilor fran-

cezi, și scriitorul sovietic Mihail Du
din, care a adus drept ofrandă 
la mormîntul lui Eminescu o 

mormin- 
Pe mormîntul 

au fost depuse apoi'

mormîntul lui 
mînă de țărînă de pe 
tul lui Pușkin. 
poetului 
coroane din partea Comitetului na
țional pentru organizarea comemo
rării a 75 de ani de la moartea lui 
Mihail Eminescu, Academiei R. P. 
Romîne, Uniunii scriitorilor, Minis
terului învățăihîntului și Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă 
și oaspeților străini.

(Agerpres)

Traiectoria Luceafărului
(Urmare din pag. I-a)

Lâ redacție a sosit o scrisoare care re
lata un caz ieșit din comun. Scrisoarea în
cepea astfel :

„Mă numesc Apostolache Mariana, am 
22 de ani, sînt bibliotecară în comuna 
Grajduri, raionul lași, și studentă în anul 
II la Filologie... Pentru că am avut curajul 
să sesizez și unele greșeli, să caut să le 
îndrept, sufăr mereu persecuții, insulte, 
jigniri. De ce ? Comuna asta are legi a- 
parte ?... Vă rog foarte mult să mă aju
tați".

Din cele relatate în scrisoare, din con
statările corespondentului ziarului care s-a 
deplasat la fața locului, să reconstituim 
cele întîmplate.

Mariana Apostolache s-a prezentat în 
comuna Grajduri în toamna anului trecut. 
E o comună mare, cu mulți iubitori de 
carte, cu o bibliotecă de 1 400 de volu
me. Și, s-o spunem de la început, o co
mună care nu strălucește, totuși, în acti
vitatea culturală. Era, așadar, de așteptat 
ca tînăra bibliotecară să fie primită de 
gospodarii comunei cu solicitudine și a- 
tenfie, ajutată și îndrumată. Cu atît mai 
mult cu cît, tineri și ei, Dumitru Bîrlădea- 
hu, președintele sfatului popular al comu
nei, și Dumitru Vartolomei, secretarul, 
știau cît e de greu la început de drum. 
O vreme, dînșii n-au luat-o în seamă. Pînă 
cînd fata a început să se înființeze pe la 
sfat. Cerea să se facă reparațiile necesare 
la bibliotecă, semnala că aparatul de ra
dio de la căminul cultural stă nefolosit. 
Avea dreptate.

Fapt este însă că președintele și secre
tarul o ascultau sîcîiți. Au început s-o so
cotească pusă pe cicăleală. De cîte ori 
venea pe la sfat strîmbau din nas, o pri
meau cu răceală sau ostilitate. O clipă 
fata a simțit că o cuprinde descurajarea. 
„La început am vrut să las totul baltă și să 
plec în altă parte,., — ne scrie ea. Dar 
soțul meu (student și el în ultimul an la 
Matematică-Mecanică — n.n.) m-a scutu
rat un pic, mi-a adus aminte că sînt ute- 
mistă, că am obligații și am început să 
privesc lucrurile sub alt aspect. Am rămas. 
Speram să îndrept lucrurile, să muncesc 
cit pot ca totul să fie bine".

O fată inimoasă, cum se vede. A și fă
cut treabă. A pus ordine în evidența bi
bliotecii, a început să distribuie cărți prin
tre colectiviști, mergea pe la casele lor, 
în toate cele cinci safe ale comunei. A 
organizat o seară de basme pentru copii, 
o recenzie pentru adulfi — cînd pui ini
ma în toate, treci greul. Curînd, în re
gistrele bibliotecii au ajuns să figureze 
peste 1 200 de cititori.

Din partea sfatului, din partea căminu
lui cultural (director Gheorghe Dumitra- 
che) nu i s-a acordat sprijin. Nici ei, nici 
bibliotecii. De parcă erau în altă comună. 
Batea iarna la ușă. Aici, la Grajduri, pă
durea cade peste sat, cum zice o vorbă 
moldovenească. Totuși biblioteca a dus

lipsă de lemne de foc. Geamurile erau 
sparte, ușa stricată nu se închidea bine. 
Bibliotecara lucra în frig ; în frig se schim
bau și cărțile. Cum să organizezi în ase
menea condiții o activitate culturală ca 
lumea ?

Bibliotecara s-a dus în cîteva rînduri la 
sfat să ceară lemne. N-a primit. S-a dus 
atunci cu o cerere scrisă, în toată regula, 
ca să fie înregistrată. Cerea pentru biblio
tecă, pentru cititorii ei. Secretarul, Dumi
tru Vartolomei, a citit hîrtia, a strîmbat 
din nas, și nici una nici două, a rupt-o 
bucățele. Pe bibliotecară, uluită, a dat-o 
pur și simplu pe ușă afară. Cum a putut 
stîrni o cerere simplă și firească o reac
ție atît de grosolană ? Lui Vartolomei 
nu-i plăcea că bibliotecara avea „gură 
mare", că spunea lucrurilor pe nume. Dar 
ea ridica probleme juste, de interes ob
ștesc, probleme care afectau buna des
fășurare a activității culturale. Iar funcția 
pe care o îndeplinea secretarul, indiferent 
de toanele lui, îl obliga să rezolve aceste 
probleme în interesul comunei.

Ar fi fost de așteptat, așa cum se pro
cedează de obicei, ca Dumitru Bîrlădeanu, 
președintele sfatului, să-l fragă la răspun
dere, să-l readucă la realitate pe secretar. 
Dar cei doi Dumitru nu semănau numai 
la nume.

„Am ieșit pe sală, ne scrie tovarășa A- 
postolache, și am auzit cum, în celălalt 
birou, președintele se sfătuia cu secreta
rul și îi spunea să facă un referat, să-mi 
dea mustrare scrisă cu avertisment, dar 
să nu care cumva să se lege de întîmpla- 
rea de azi, „cine dracu te-a pus, domnu
le, să-i rupi cererea 1", ci să spună că nu 
muncesc și nu fac nimic, că dacă vin cei 
de sus în anchetă, să le arate că eu am 
primit mustrare. Am rămas năucită”.

E și de înțeles c-au năucif-o cele auzi
te. Sînt practici nedemne, rușinoase, străi
ne de spiritul orînduirii noastre.

Fata a trimis două scrisori Sfatului popu
lar raional lași. S-a adresat și ziarului „Fla
mura lașului". Ziarul a verificat și a publi
cat o notă critică. In urma sesizării, in
structorul comitetului raional de partid a 
stat de vorbă cu președintele și secreta
rul sfatului, i-a criticat pentru comporta
rea lor abuzivă. S-au luat măsuri și la bi
bliotecă : un timp, s-au adus lemne.

Iritați de critică, cei doi au hotărî! să 
se răzbune. Au pregătit o ședință și un 
referat cu privire la munca bibliotecarei. 
Au pus la cale și sancționarea ei. Dar nu 
și-au putut pune planul în aplicare. In 
ziua cînd a fost fixată ședința, s-a abătut 
prin comună tovarășul Mihai Apostol, 
secretar al Comitetului raional de partid 
lași. A citit raportul bibliotecarei, în care 
ea își prezenta activitatea fără a ocoli 
lipsurile și greșelile, și a recomandat co
mitetului executiv al sfatului popular co
munal să mai reflecteze.

Cît privește cele două scrisori, vreme

de cinci luni n-a sosit nici un răspuns de 
la sfatul popular raional. Toată lumea știe 
că nici un organ de stat nu e scutit de 
obligația de a răspunde scrisorilor oame
nilor muncii și de a indica măsurile luate, 
fie că e 'vorba de probleme de interes 
obștesc, cum e în cazul de față, fie de 
probleme personale.

înfr-o zi, a sosit în comună și președin
tele sfatului popular raional, tov. Dumitru 
Zaharia. Te așteptai să vină să rezolve 
ceea ce n-au rezolvat alții, să-i tragă la 
răspundere pe Bîrlădeanu și Vartolomei. 
Lăsîndu-se însă influențat de aceștia, n-a 
căutat să afle care e adevărul și a făcut 
fot felul de aprecieri pripite la adresa 
Marianei Apostolache.

Ce s-a mai întîmplat în comună ? Nu 
s-au uitat sesizările |a raion, la ziar, criti- 
cile tovarășilor de la comitetul raional de 
partid. Și i s-a „plătit" în fel și chip, cu 
tot felul de șicane, una mai meschină 
ca alta. Odată, în luna februarie, fata și-a 
luxat piciorul pe gheață. Nu i s-a dat sa
nia să fie dusă la gară și de acolo cu tre
nul, la lași, la spital. A fost nevoie să vină 
Salvarea I I se întrerupeau comunicările 
telefonice cînd vorbea cu biblioteca re
gională sau sfatul popular raional etc. în 
luna aprilie, i s-a reținut salariul pe trei 
zile, cu o rotunjire suplimentară de 24 lei.

Vexațiunile au culminat cu întocmirea 
unui dosar de sancționare, mincinos, cu 
cinci referate, ticluite de președinte, de 
secretar și de Sandu Bîrlădeanu, gestionar 
la cooperativă, rudă a președintelui. Dosa
rul a fost pus în discuția comitetului exe
cutiv. Jignirilor și șicanelor li s-a mai a- 
dăugat o mustrare scrisă cu avertisment I

„E o muncă aspră, grea, aici — ne scrie 
tovarășa Mariana Apostolache. Dar natu
ra este excepțional de frumoasă, oamenii 
mă iubesc, îmi cer sfatul, pentru copii sîn* 
ca o soră mai mare și aș lucra cu drag 
dacă n-ar fi dușmănia asta permanentă, 
fricțiunile continue, care-mi stăvilesc ac
țiunile, mi le împiedică".

Sătulă de persecuții și jigniri, Mariana 
Apostolache a cerut transferul în alt Joc 
de muncă. Transferul i-a fost aprobat de 
către sfatul popular raional. Poate, cine 
știe, tocmai de aceia care n-au răspuns la 
scrisori sau n-au luat măsuri la vreme îm
potriva gîtuitorilor criticii.

După cum se vede, în cazul relatat mai 
sus s-au săvîrșit o serie întreagă de abu
zuri, de încălcări grosolane ale normelor 
morale ale societății noastre. Este de da
toria comitetului raional de partid să 
examineze faptele petrecute și să tragă 
ia răspundere pe cei vinovați. Astfel de 
oameni nu oferă garanția necesară că sînt 
în stare să conducă treburile obștești în 
spiritul hotărîrilor partidului și legilor 
țării.

în ultima vreme au fost adoptate 
două noi semne de circulație, pentru 
drumurile și străzile pe care se desfă
șoară o circulație intensă. Nerespec- 
tarea acestor semne poate duce la ac
cidente de circulație. Este vorba de 
indicatoarele care semnalizează drum 
cu prioritate (semnul din stînga) și opri
re la intersecție (semnul din dreaptă). 
Iată pe scurt cum trebuie procedat a- 1 
tunci cînd le întâlnim.

Semnul care indică drum cu priori
tate se așează la intersecții. El arată 
că drumul pe care se circulă se între
taie cu un drum principal sau o stradă 
cu circulație intensă. La întîlnirea a- 
cestui indicator, se micșorează viteza, 
apoi la limita intrării în drumul prin
cipal conducătorul autovehiculului tre
buie să oprească dînd prioritate celor
lalte vehicule ce vin din partea stîngă ; 
numai după trecerea acestora se poate 
'executa virajul la dreapta. în cazul în 
care conducătorul autovehiculelor in
tenționează să o ia spre stînga, el are 
obligația să aștepte trecerea vehiculelor 
ce vin, atît din stînga, cît și din dreap
ta, pe drumul principal și numai după 
aceea va executa virajul spre stînga.

Aceleași obligații revin și celor care 
doresc să traverseze un drum sau o 
stradă în dreptul cărora se află indica
torul de mai sus. De reținut că la a- 
cest semn se pierde prioritatea de 
dreapta.

La semnul oprire la intersecție con
ducătorii de vehicule sînt obligați să 
oprească înainte de intersecție. Obli
gația de oprire se menține cbiar dacă 
conducătorul intenționează să vireze la 
dreapta sau la stînga. Virajul la dreapta 
sau la stînga, ori continuarea drumu
lui pe direcția înainte (traversare) se 
va executa numai după ce toate auto
vehiculele care circulă pe drumul 
principal sau pe strada cu circulație 
intensă, care sînt semnalate prin acest 
indicator, au trecut de intersecție.

din marile sale creații, de la inițialele 
notații răzlețe pînă la forma finală. Re
facem, pe aceste panouri, itinerarul 
creator al unuia dintre cele mai strălucite 
poeme eminesciene, de la însemnările 
vieneze cu privire la problemele sociale 
ale timpului — în care este amintit, 
printre lecturile poetului, și „Capitalul“ 
iui Marx —, ide la notațiile privitoare la 
Comuna din Paris, pînă la cele trei ver
siuni succesive — „Proletarul", „Umbre 
pe pînza vremii“ și „Împărat și prole
tar“. Zăbovim, cu sentimentul pios al 
popasului la umbra geniului, în fața caie
tului în care au prins viață — cu scrisul 
mărunt și fin atît de caracteristic, cu nu
meroase ștersături și reveniri dovedind o 
migală, stăruitoare de giuvaergiu, o înaltă 
conștiință artistică — versurile nemuri
toare ale „Luceafărului".

N-a fost deloc ușoară trecerea lui Mi
hail Eminescu prin societatea vremii sale. 
Avatarurile tragice ale unei existențe su
puse tuturor vicisitudinilor, într-o orîn- 
duire dominată de puterea acaparatoare 
a banului, mizeria și suferințele pe care 
le-a îndurat cu o stoică mîndrie, dar și 
cu scăpărări de pătimașă revoltă, ne sînt 
readuse în memorie de fotografii, de 
facsimile ale unor acte oficiale, de ci
tate din
marilor săi contemporani — Ion Creangă, 
I. L. Caragiale, Ion Slavici, B. P. Hajdeu, 
C, Dobrogeanu-Gherea. Masca mortuară 
a poetului, chipul său împietrit într-un 
rictus tragic pare a rosti, peste ani și de
cenii, un amar rechizitoriu împotriva unei 
societăți nedrepte.

amintirile, articolele, scrisorile

Posteritatea l-a. răzbunat pe poet. A- 
ceasta ne-o arată edițiile care au apărut 
după moartea sa,, bogata , literatură cri
tică eminesciană, creațiile muzicale și 
plastice inspirate de opera sa, recunoaș- -, . 
ferea influenței sale cqvîrșitoare asupra 
vieții noastre spirituale de către cele mai 
mari personalități ale culturii romînești.

Dar adevărata posteritate, cu toi ceea 
ce implică acest cuvînf ca amplitudine 
și profunzime a prețuirii, Mihail Eminescu 
o cunoaște abia în epoca făuririi socia
lismului pe pămîntul patriei sale libere. 
Panoul central al expoziției evocă mo
mente fundamentale ale acestei prețuiri 
în anii noștri — declararea poetului în 
1948 ca membru de onoare post-mor
tem al Academiei R. P. Romîne ; ampla 
sărbătorire a centenarului nașterii sale în 
1950; numeroasele ediții, de la cele mai 
mărunte, de tip „liliput", pînă la ediția 
pe hîrtie biblie și pînă la monumentala 
ediție academică a operelor . sale com
plete. Un grafic arată că, în. vreme ce 
în 60 de ani de regim burghezo-moșie- 
resc, opera sa a foșt tipărită în 115 000 
exemplare, în cele două decenii de la 
Eliberare au apărut 1 563 000 exempla
re. în anii noștri creația sa a trecut, mai 
mult ca oricînd, fruntariile țării, bucurîn- 
du-se de o largă recunoaștere internațio- ' 
nală, de numeroase traduceri în peste 30 
de graiuri ale pămîntului. Prestigiul patriei 
sale socialiste a contribuit esențial la 
statornicirea și amplificarea continuă a 
cunoașterii genialului poet pe meridia
nele lumii.

Traiectoria Luceafărului continuă. Și ea 
va continua, nesfîrșit, deoarece e însăși 
traiectoria poeziei.

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

V. SEBASTIAN 
M. CORCAC1

Stajiunea Olăneșii, renumită pentru apele sale minerale, oferă vizitato
rilor o serie de noutăți. De curînd au fost date în folosință o fabrică de 
pline, un complex de deservire cuprinzînd magazine și ateliere mo
derne. în localitate au fost executate lucrări de mărire a debitului de apă 
potabilă, de amenajare a parcurilor etc. în fotografie : Complexul de 
deservire a populației din Olăneștl (de la Ștefan Marinescu, coresp. 

voluntar)

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Giselle — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Mam-zelle 
Nitouche — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
Eminescii — (orele 19,30); (Sala Studio): 
O femeie cu bani — (orele 15,30), Moar
tea unul artist — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala din Bd. Magheru): 
Act venețian — (orele 19,30); (Teatrul de 
vară din parcul „Herăstrău"): Zizi și- 
formula ei de viață — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza-Bulandra” (Sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Biedermann și 
incendiatorii ; Inima mea este pe înăl
țimi — (orele 19,30) ; (Sala Studio, din 
Str. Alex. Sahia nr. 76 A) : Comedia ero
rilor — (orele 19,30). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giuleștl : Băiat bun, dar... cu lip
suri — (oreie 19,30). Teatrul satirlc-mu- 
zical „C. Tănase" (Sala Savoy) : Revista 
de altădată — (orele 20) ; (Sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Și băieții șl fetele — 
(orele 20). Teatrul „Țăndărică“ (Sala din 
Str. Academiei) : Eu ' ' '
— (orele 20,30). Circul 
magică — (orele 20).

CINEMATOGRAFE:
tari — cinemascop (ambele serii) : ’sala 
Palatului R. P. Romîne (rulează la orele 
18,30 cu seria de bilete nr. 1177), Repu
blica (9; 12,45; 16,30; 20,30), București (8,45; 
12,30; 16,30; 20,15), Feroviar (9; 13; 17; 21), 
Grivița (8; 12; 16; 20), Grădina “ ' 
(Str. Doamnei nr. 9 — orele 21).
(9; 12,45; 16,30; 20,15), Patinoarul „io au
gust“ (Bd. Muncii — orele 21), Grădina 
„Progresul” (Str. Ion Vidu nr. 5 _
21). Madame Sans-Gêne — film pentru 
ecran panoramic : Patria (9,45; 12; 14,15: 
16,30; 19; 21,15). Am ajuns și rege : Car- 
pațl (10; 12; 14; 10), Capitol (9,30; 11,45; 
14; 18,15; 18,45; 21; la grădină — orele 
20,30), Modern (10; 12; 14; 16; 18; 20), Gră
dina „Modern“ (Str. 11 Iunie nr. 75 —
orele 20,30). Seara prietenilor filmului: 
Carpați (orele 19), Lumea comică a lui 
Harold Lloyd : Tomis (10; 12; 14; 16,30; 
18,30; la grădină, — orele 20,30), Aurora 
(10: 12; 14; 16; 18,15; 20,30; la grădină — 
orele 20,15), Adeșgo (15,30; 17,30; 19,30), 
Ferentari (10,30; 14,30), Arenele Libertății 
(Str. 11 Iunie — orele 20,30). Cerul și mo
cirla : Festival (9: 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Grădina „Festival“ (Pasajul „Eforie” — 
orele 20,15). Aventurile unui tînăr — ci
nemascop: Victoria (0.30: 12;15; 13; 18. 21). 
Totul despre Eva : Central (9,30; 11,30; 
14,30; 17,30; 20,30). Llturshl» de la miezul

și materia moartă 
de stat : Formula

Cei trei mușche-

„Doina" 
Melodia 
.,23 Au-

orele

nopții — cinemascop : Lumina (rulează 
de la orele 10 la orele 14 în continuare; 
16; 18,15; 20,30), Crîngași (16; 18,15; 20,30). 
Viață sportivă : Union (15; 17,45; 20,30). 
Program de filme pentru copii : Doina 
(orele 10). Un om care nu există : Doina 
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Arta (16; 13; 
20). Cei patru călugări: Glulești (9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15), Bucegi (10; 12,15; 
15,30; 17,45; 20; la grădină — orele 20,30). 
Don Jüan; Grădina botanică din Batu
mi; Un Prometeu al zilelor noastre; Un 
solist și un cuartet; Fapte de vitejie : 
Timpuri Noi (rulează de la orele 10 la 
orele 21 în continuare). Domnișoara... 
Barbă-Albastră: înfrățirea între popoare 
(10; 15,45; 18; 20,15). Imblînzitorii de bi
ciclete — cinemascop: Excelsior (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Codin : Cultural (15; 
17; 19; 21). Renul alb : Dacia (9,30; 11; 
13; 15; 17; 19; 21). Anaconda : Buzești
(16; 18,15; la grădină — orele 20,30), Mun
ca (16; 18,15; 20,30). Dragoste lungă de-o 
seară : Unirea (16; 18,15; 20,30). Dezrădă- 
clnații : Flacăra (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Foto Haber: Vltan (16; 18; 20; la grădină
— orele 20,30). Cauze drepte — cinema
scop : Miorița (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21,15), Drumul Sării (16; 18,15; 20,30), Gră
dina „Moșilor" (Calea Moșilor nr. 221 — 
orele 20,15). Tînărul de pe vasul Columb
— cinemascop: Floreasca (16; 18,15; 20,30),
Flamura (10; 12; 16; 18; 20). Golful Elena: 
Luceafărul (16; 18,15). Pompierul atomic: 
Progresul (15; 17; 19; 21). Kalolan : Lira 
(15: 17,15; 19,30 ; la grădină — orele 20,30). 
Locotenent Cristina : Cotroceni (15,30; 
17,15; 19; 20,45). Nu se poate fără dragos
te: Pacea (16; 18; 20). Dă-i înainte fără 
grijă : Grădina „Unirea" (Bd. 1 Mai nr, 
143 — orele 20,15). Generalul : Grădina 
„Luceafărul" (Calea Rahovei nr. 103 —
orele 20,30). Privește înapoi cu mînie: 
Cosmos (16; 18; 20). Anotimpuri : Feren
tari (17; 19,30).

televiziune : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. Electro
nica în protecția muncii, de ing. Liviu 
Macoveanu. 19.00 - Jurnalul televiziunii. 
19.10 Album artistic în interpretarea 
unor formații de elevi. 19,40 — , Vincent 
van Gogh — film documentar. 20,00 —
Emisiunea „Săptămîna“. 20,45 
misie de 
pecte de 
box. 21,20 
scher ține 
tere : 1 
rologie,

■ Trans
la Stadionul „Dinamo” : as

ia întîlnirea internațională de 
— Mici hazuri cu necazuri •— 
muzical-coregrafice. In înche- 

buletin de știri și buletin metep-
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Maistrul Gh. Teodoroscu în timpul lucrului

INFORMAȚII
CONFERINȚĂ DE PRESĂ

LA AMBASADA R. P. POLONE
In legătură cu cea de-a XX-a ani

versare a eliberării Poloniei, amba
sadorul R. P. Polone la București, 
Wieslaw Sobierajski, s-a întîlnit cu 
ziariști romîni la o conferință de 
presă organizată la sediul ambasa
dei. Au luat parte, de asemenea, se
cretari și atașați în problemele de 
cultură și presă ai unor ambasade, 
corespondenți ai presei străine. Cu 
acest prilej ambasadorul R. P. Polo
ne a vorbit despre realizările țării 
sale în cei 20 de ani de la eliberare 
și perspectivele de dezvoltare a Po
loniei.

Corespondență din Varșovia

EÂJ
CONGRESULUI P.M.U.P

MUNCĂ

CU PRILEJUL VIZITEI 
DELEGAȚIEI UNIUNII 

ZIARIȘTILOR BULGARI

Ambasadorul R. P. Bulgaria 
București, Gheorghi Bogdanov, 
oferit joi un cocteil cu prilejul vizi
tei în țara noastră a delegației Uni
unii ziariștilor bulgari, condusă de 
Ilia Kiulovschi, vicepreședinte al U- 
niunii și redactor-șef al ziarului „Ote- 
cestven Front". Au luat parte Nes
tor Ignat, președintele Uniunii zia
riștilor din R. P. Romînă, și alți 
membri ai conducerii Uniunii Zia
riștilor, redactori ai presei centrale, 
ai Agenției romîne de presă „A- 
gerpres“, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

la 
a

Ș I A R TÀ DELEGAȚIA R. P. ROMÎNE 
LA T1RGUL INTERNAȚIONAL 

DE LA POZNAN
8-A ÎNTORS ÎN CAPITALĂ

Gravura e un fel de sculptură 
în metal, miniaturală. Răbdarea 
șlefuitorului de nestemate se în
gemănează cu precizia ceasorni
carului. Pentru executarea matri
ței la o minusculă ștampilă pe 
care scrie ,/ichitat“ sînt ne
cesare trei zile. Dar asta e una 
din lucrările cele mai simple. Ma
trițe pentru insigne, brelocuri, 
porlsoane de calitate, monograme 
— capătă viață prin figuri și or
namente sculptate în metal de 
mina iscusită a gravorului.

Pe masa lui de lucru, așezată 
lîngă geam, stau uneltele sale : o 
menghină de metal, multe și foar
te diferite dălți mici, un ciocan 
special, un compas, perii de sîrmă 
și o lupă întocmai ca acelea pe 
care le utilizează meșterii ceasor
nicari. Și cam asta' e totul. Nici 
nu-ți vine să crezi că niște in
scripții miniaturale, pe care nu le 
distingi cu ochiul liber, sînt lu
crate aici, cu aceste scule. Dar cu 
atît e mai mare meritul meșteru
lui, căruia i se cere, pe lîngă calm 
și ochi sigur, să stăpînească îna
inte de toate arta desenului. După 
"west criteriu, al talentului la de
sen, sînt admiși, să pășească pra- 

1 gul meseriei, tinerii-Proba de de
sen e hotărîtoare ca la admiterea 
într-o facultate de arte plastice. 
Și chiar dintre cei aleși — absol
venți ai școlilor profesionale cu a- 
plicații la desen— se -selectează, 
în cursul, anilor, elementele cele 
mai dotate;

In urma acestor explicații se 
poate înțelege mai bine de ce dex
teritate în materie de gravură dă 
dovadă un meșter ca Gh. Teodo- 
resctt, care după 26 de ani de me
serie a depășit toate categoriile 
posibile de calificare, devenind 
„gravor specialist“. Teodorescu e 
totuși „un maistru tânăr“, deoa
rece în jur de 40 de a'ni a devenit 
șef al secției de gravură la Mone- 
tărie, înlocuind în această func
ție pe Stănescu Nicolae, astăzi 
pensionar, de la care ă învățat 
meserie. Acum la rîndul său în
vață meserie pe alții mai tineri 
ca el, proaspeți absolvenți de 
școală profesională. Și așa se 
transmite, din generație în gene
rație, ștafeta acestei îndeletniciri 
vechi de cînd e lumea.

In secție mai există încă o spe
cialitate : gravură mecanică. A- 
ceasta se realizează cu ajutorul 
unor mașini. Dintre toate, cea mai 
interesantă e mașina de gravat 
numită „pantograf“. Ea poate re
produce în oțel, la o scară mai 

, mică, orice fel de model turnat 
în bronz. Astfel se creează ma
trițele pentru medaliile și decora
țiile care strălucesc pe atâtea 
piepturi. înainte însă de a veni 
la pantograf, imaginea lor este 
reprodusă după desen într-o pla
că de ipsos, cu ajutorul căruia se 
obține modelul de bronz. Dar și 
muncitorului care „gravează" la 
pantograf i se cer calități deose
bite. Alegerea „palpatorului" ce
lui mai potrivit, mai ales în 
timpul finisajului, astfel ca re
producerea să păstreze toate par- 

■■ ticularitățile modelului original, 
necesită un simț al perceperii de- 

: taliilor pe care îl au în genere ar
tiștii.

Consiliul pentru rășpîndirea cuno
ștințelor cultural-științifice din Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă a organizat ieri, în sala mică a 
Palatului R. P. Romîne, simpozionul : 
Republica Populară Romînă pe cul
mile luminoase ale socialismului din 
ciclul „R. P. Romînă la cea de-a 20-a 
aniversare a eliberării“. A prezidat 
acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte al 
Academiei R. P. Romîne. Au luat 
cuvîntul : prof. univ. Roman Moldo-

Ieri, la Institutul de igienă și pro
tecția muncii din Capitală au înce
put lucrările primei Conferințe de 
radiobiologie și utilizare a izotopi
lor radioactivi în medicină, biologie 
și științele agricole, 
Comisia 
miei R. 
micieni, profesori universitari, 
cetători " .............................
Academiei și Ministerului Sănătății 
și Prevederilor Sociale, cadre medi
cale, biologi și agronomi. Tematica

organizată de 
de radiobiologie a Acade- 

P. Romîne. Participă acade- 
cer- 

științifici din institute ale

van, membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, acad. Eugen Radulescu, 
rectorul Institutului agronomic „Ni
colae Bălcescu“, și acad. Nicolae Cer- 
nescu. In încheiere a fost prezentat 
un program muzical, la care și-au 
dat concursul orchestra și soliști de 
muzică populară romînească ai Fi
larmonicii de Stat „George Enescu".

(Agerpres)

conferinței se axează pe realizările 
obținute în țara noastră în utilizarea 
surselor de radiație și a izotopilor 
radioactivi în medicină, biologie și 
agricultură. Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Ștefan Milcu, 
vicepreședinte al Academiei R. P. 
Romîne, președintele comisiei de 
radiobiologie. Au fost prezentate a- 
poi referate de specialitate. Lucră
rile conferinței continuă pe secții.

(Agerpres)

Clădirea Institutului de igienă șl protecția muncii, unde au loc lucră
rile conferinței

Joi seara s-a înapoiat din R. P. 
Polonă delegația R. P. Romine con
dusă de Bujor Almășan, ministrul 
minelor și energiei electrice, care a 
participat la deschiderea Tîrgului 
internațional de la Poznan. La so
sire, pe aeroportul Băneasa, delega
ția a fost întîmpinată de Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Nicolae Gheorghiu, ad
junct al ministrului minelor și ener
giei electrice, și de alți membri ai 
conducerii acestui minister.

Au fost de față Wieslaw Sobie- 
rajski, ambasadorul R. P. Polone la 
București, și membri ai ambasadei.

Peste cîteva zile, în viața poporu
lui polonez va avea loc un impor
tant eveniment politic : la 15 iunie, 
la Varșovia, încep lucrările celui 
de-al IV-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

în întâmpinarea acestui eveni
ment, tezele pentru Congresul al 
IV-lea, adoptate la Plenara C.C. al 
P.M.U.P. din luna martie, au fost 
larg popularizate prin presă, radio, 
televiziune, astfel încît masele largi 
populare să le cunoască și să-și ex
prime părerea asupra lor.

în prima parte a tezelor se face o 
expunere a realizărilor dobîndite de 
poporul polonez în anii puterii popu
lare. Dezvoltarea economică a țării 
este ilustrată de un șir de diate. Se 
arată că în 1963 producția globală a 
industriei era de aproape 9 ori mai 
mare decît în 1938, iar venitul na
țional a fost de trei ori mai ridicat 
decît în 1937. Tezele scot în evidență 
succesele obținute în construcția de 
locuințe, în domeniul învățămîntu
lui, științei, asistenței sanitare.

Mai departe, directivele planului 
economiei naționale pe anii 1966-—■ 
1970, cuprinse în tezele Congresului, 
arată că sarcina centrală în această 
perioadă constă în concentrarea 
forțelor și mijloacelor în principalele 
ramuri ale industriei, îrideosebi în 
industria constructoare de mașini și 
industria chimică. Directivele pre
văd pentru aceeași perioadă o creș-

tere a producției industriale globa
le cu 45—47 la sută, a producției a- 
gricole globale cu 14—15 la sută și a 
venitului național cu circa 30 la sută. 
Pentru atingerea acestor obiective 
s-au prevăzut investiții de 830—840 
miliarde zloți, adică cu circa 36—38 
la sută mai mult decît cele prevăzute 
în cincinalul în curs.

Pentru dezbaterea tezelor și a di
rectivelor de plan, în organizațiile 
de partid, sindicale și de tineret, 
în întreprinderi, mine, pe șantiere, 
în instituții științifice, la sate, au 
avut loc consfătuiri și adunări des
chise de partid la care au participat 
și au luat cuvîntul mii de oameni. 
Cu acest prilej au fost analizate re
zultatele obținute pînă în prezent și 
s-au făcut numeroase propuneri.

Numai în întreprinderile voievo
datului Katowice — important cen
tru industrial al Poloniei — au fost 
făcute peste 23 000 propuneri și su
gestii, privind cele mai diferite 
probleme ale producției. Intre al
tele s-au făcut propuneri pentru 
scurtarea duratei de dare în func
țiune a noilor lucrări de investiții 
industriale, găsirea de noi rezerve 
interne. In voievodatul Gdansk pro
punerile și sugestiile s-au referit la 
mărirea capacității de producție 
șantierelor navale, economisirea 
oțel. In legătură cu realizarea de 
conomii, colectivul uzinei chimice
la Oswiecim a propus înlocuirea ma
teriei prime (și a tehnologiei actuale)

a 
de 
e- 
de

SOSIREA MINISTRULUI 
EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
DIN REPUBLICA MALI

La invitația Ministerului învăță
mântului, joi seara a sosit în Capita
lă dr. Abdoulaye Singare, ministrul 
educației naționale din Republica 
Mali. Pe aeroportul Băneasa, oaspe
tele a fost întîmpinat de Ștefan Bă
lan, ministrul învățămîntului, Costin 
Nădejde, adjunct al ministrului în
vățămîntului, și funcționari supe
riori din același minister.

*
Joi seara a sosit în Capitală Dun

can M. Weatherstone, lordul primar 
al orașului Edinburg dih Anglia, 
care, la invitația Comitetului execu
tiv al Sfatului popular al Capitalei, 
va face o vizită în țara noastră. Pe 
aeroportul Băneasa, oaspetele a fost 
întîmpinat de Ion Cozma, președin
tele Sfatului popular al Capitalei, 
și de alți membri ai comitetului exe
cutiv al sfatului.

★

In sala Dalles a avut loc joi sim
pozionul: „Universitatea București 
împlinește 100 de ani“. Au vorbit 
acad. Gh. Mihoc, rectorul Univer
sității din București, și prof. univ. 
Ion Ionașcu.

(Agerpres)

Corespondentă din Paris

Spartachiada
Spartachiada republicană cunoaște în 

regiunea Argeș un avînt deosebit. Faza 
I a spartachiadei a înregistrat la cele 
17 ramuri de sport peste 263 000 parti- 
cipanți, cei mai mulți întrecîndu-se la 
probele de atletism și gimnastică. Cu 
acest prilej au fost depistate noi ele
mente talentate.

Printre aceștia se află sprinterii Du
mitru Glodeanu (raion Vedea), Gh.Gro- 
senoiu (raion Slatina), Petre Crăcana 
(raion Slatina) și Dan Caracaleanu (ra
ion Rîmnicu Vîlcea), care au realizat 12 
secunde pe o sută metri plat, Ilie 
Stanca (raion Drăgășani), care a arun
cat greutatea peste 14 m, tânărul 
loan Clenici (raion Drăgășani) de 15 
ani, care depășește cu mult pragul ce
lor 5 m și Mihai Cîmpeanu (raion Sla
tina) care a realizat 4 minute 20 se
cunde la 1 500 m plat.

Zilele acestea o început etapa a 
doua a spartachiadei. Rezultate fru
moase au înregistrat pînă acum sporti
vii din raionul Curtea de Argeș.

★
GALAȚI (coresp. „Scînteil"). — In 

prima etapă a spartachiadei s-a in-

republicană

y. NICOROVICI

registrat o participare masivă a ti
neretului, o bună organizare și re
zultate valoroase. Din cadrul celor 
617 asociații sportive din regiune au 
luat parte peste 274 700 tineri. Cei 
mai mulți s-au întrecut la atletism, 
gimnastică, șah, volei etc.

In asociațiile sportive din regiunea 
Galați se desfășoară acum faza a 
doua — raională și orășenească — a 
spartachiadei republicane. Pe stadio
nul „Dunărea“ din Galați s-au în
trecut tineri din asociații sportive 
ale combinatului siderurgic, iar la 
Brăila, din uzinele „Progresul" și 
„Laminorul“.

★
De cîteva zile și in regiunea Bucu

rești s-a dat startul în etapa a II-a a 
marii competiții sportive Spartachiada 
republicană. In raionul Lehliu con
cursurile sportive se desfășoară în co
munele Dor Mărunt, Fundulea, I. ~ 
Frimu și Săpunari.

In parcul sportiv din oomuna Dor 
Mărunt și-au dat întâlnire peste 400 de 
tineri și tinere, reprezentând 8 asocia
ții sportive : gimnaști și gimnaste, at- 
leți și atlete eto. In întreceri s-au ob
ținut și rezultate promițătoare : Maria 
Rucăreanu, de 15 ani, a reușit să 
treacă peste ștacheta ridicată la 1,45 m, 
iar tânărul colectivist Emil Genescu, din 
comuna Pelinu, a cîștigat proba de a- 
runcare a greutății cu 10,60 m.

Programul sportiv a mai cuprins în
treceri de ciclism, trîntă, haltere, 
jocuri de volei, handbal, fotbal și oină, 
urmărite de numeroși spectatori.

Întrecerile din a II-a etapă a Sparta
chiadei republicane vor continua la 
sfîrșitul săptămînii, cînd urmează să fie 
desemnați finaliștii la faza pe raion.

DUMINICĂ

Turneul internațional 
de box

Din cauza timpului nefavorabil, pri
ma reuniune a semifinalelor turneului 
internațional de box, care urma să aibă 
loc ieri pe stadionul Dinamo, a fost 
amînată pentru astăzi de la orele 18 pe 
același stadion. In caz de ploaie, reu
niunea va avea loc în sala Dinamo. In 
programul de astăzi figurează 20 de în
tîlniri, la sfîrșitul cărora vor fi cunoscuți 
finaliștii turneului. Finalele se vor 
disputa duminică dimineața de la orele 
10 pe stadionul Dinamo.

(Agerpres)

în cîteva rînduri

c.

• Meciul do box dintre echipele R. P. 
Romine și Olandei se va desfășura sîmbă- 
tă seara, cu începere de la ora 20, pe 
ringul instalat în incinta stadionului Di
namo din Capitală.

Pentru această întflnire selecționata
R. P. Romîne va avea următoarea compo
nență (fn ordinea celor 10 categorii) :
Ciucă, N. Puiu, Buzuliuc, Cîrciumaru,
Dinu, Niculescu, Badea, M. Mariuțan, Co- 
jan, Negrea.

• La Galați, Constanța și București vor 
avea loc peste cîteva zile întîlniri inter
naționale de lupte libere și clasice între 
reprezentativele Japoniei, R.S.F. Iugosla
via ți R. P. Romîne. Din lotul sportivi
lor japonezi fac parte printre alții 3 cam
pioni mondiali : M. Ykiguki, O. Vatanaba 
și I. Horiuki.

Luptătorii noștri, atît cei de la „clasi
ce“ cit și cei de la „libere“, s-au pregătit 
cu deosebită atenție în vederea acestor 
confruntări.

Iată programul complet al întrecerilor : 
Galați 13—14 iunie — la arena C.S.O. —• 
lupte libere între reprezentativele R.P.R.- 
Taponiei și Iugoslaviei ; Constanța 
— la sala sporturilor — lupte 
R.P.R. (echipa secundă)-Japonia ; 
rești 17 iunie, lupte clasice și 
R.P.R.-Japonia — la patinoarul 
„f...........................................

14 iunie 
clasice : 

Bucu- 
libere : 

, , __ _ artificial
,23 August“ — începînd de la orele 17.

Finala „Cupei campionilor europeni" la rugbi
pe jucătorii marocani și vest-germani, 
caliiicîndu-se astfel în finală. Rug- 
biștii grivițeni vor avea de data a- 
ceasfa ca adversară formația Sfade 
Montois (Franța). Meciul va fi con-

Stadionul „23 August" din Capitală 
va găzdui duminică finala „Cupei 
campionilor europeni" la rugbi. La a 
doua ediție a acestei competiții, care 
se bucură de un deosebit interes în 
rindul specialiștilor, echipa „Grivița
Boșie" a întrecut, după cum se știeț, du» de arbitrai italian Silvio Pozi,

In lumina de aur a primelor zile 
de iunie, ansamblurile care deco
rează „Le Grand-Palais" (Marele Pa
lat) aii dispărut sub valurile de cu
lori ale steagurilor. Sînt steagurile 
țărilor participante la marea expo
ziție internațională filatelică orga
nizată în capitala Franței sub titula
tura „Philatec Paris 1964".

Marea sală de expoziții de pe ma
lul drept al Senei, care de-a lungul 
anilor a primit vizitatori dintre ce{ 
mai feluriți, adăpostește, de data a- 
ceasta sub imensele-i bolți acoperi
te cu sticlă, prețioase colecții , de 
timbre din 43 de țări.

Trebuie să arăt de la început că 
„Philatec Paris 1964" nu este o sim
plă expoziție de timbre, ci un an
samblu de manifestări în cadrul că
rora se acordă o mare atenție teh
nicii poștelor și telecomunicațiilor, 
istoricului lor; totodată aci sînt or
ganizate mai multe congrese ale fi- 
lateliștilor, conferințe, proiecții etc.

Iți dai seama de diversitatea ex
poziției chiar din momentul în care 
faci primii pași în interiorul „Mare
lui Palat”. Desigur cele 3 500 de 
cadre în care sînt prezentate peste 
un milion de timbre ocupă o mare 
parte a expoziției. Dar între acestea, 
slmbolizînd tehnica modernă, se află 
o statuie argintie înaltă de 30 de 
metri, inspirată din formele rache
telor zilelor noastre. Aceasta este 
conjurată de panouri cuprinzînd 
suită de fresce care înfățișează 
toria purtătorilor de mesaje, de
vechile poștalioane pînă la legătu
rile poștale cu ajutorul rachete
lor. In una , dintre fresce Jean 
Effel, îmbinînd umorul cu poezia, 
a deșenat, printre altele, un ghi
șeu poștal interspațial, 
prezentatorul unei 
format că trebuie

în- 
o 

is
la

în care 
scrisori este in
să plătească „25

CERCETAREA ATMOSFEREI 
SOARELUI

în interiorul sistemului 
străi-

de centime 
solar, taxa fiind dublă pentru... 
nătate".

Vizitatorul are de asemenea 
lejul, parc.urgînd un adevărat 
alcătuit în mare parte din plante 
exotice, să vadă cele mai moderne 
mașini de transmisie, macheta sta
țiunii de telecomunicații spațiale de 
la Plemeur-Bodou, o mașină de tipă
rit timbre, aceasta chiar în momen
tul în care efectuează toate opera
țiile și mai ales ô serie de instalații 
pentru mecanizarea poștei. Cele mai 
moderne dintre acestea sînt utilate 
electronic și pot tria automat în
tr-o oră 50 000 de scrisori pen
tru 50 de direcții diferite. Cu pri
lejul acestei expoziții internaționale, 
Parisul va fi și centrul unor ștafete 
poștale venite din țările vecine, care 
vor străbate întreaga Franță și vor 
ajunge aici la 14 iunie.

Să revenim însă la timbre: din toa
te colțurile globului mai bine de 
1 500 de colecții alcătuite din timbre
le cele mai prețioase, caracteristi
ce și evocatoare, au fost grupate 
aci. Printre cele mai celebre se află 
colecțiile aparținînd reginei Elisabe- 
ta a II-a a Angliei, prințului de Mo
naco. La loc de cinste se află, de a- 
semenea, colecția Ion S. Antoniu 
(București) intitulată: „Electricitatea 
și aplicațiile sale". Interesant este că 
în „Curtea de onoare", în care ex
pun în total 28 de colecționari, ve
chile timbre romînești dintre 1862— 
1872, printre care renumitul Cap de 
zimbru, figurează de două ori.

In aiară de acestea, țara noastră 
prezintă timbrele de după cel de-al 
doilea război mondial, precum și o 
selecție (38) dintre cele mai prețioa
se colecții ale filateliștilor noștri.

pri- 
parc

Tudor VORNICU

în fabricarea aldehidei, cu o altă 
materie primă mai ieftină, ceea ce 
va permite scăderea prețului de cost 
cu peste 3000 de zloți tona. In adu
nările de partid din voievodatul 
Rzeszow au fost făcute de asemenea 
3 000 de propuneri pentru îmbunătă
țirea muncii în diferitele domenii de 
activitate. Pe lîngă comitetele raio
nale de partid și din marile între
prinderi s-au format comisii care să 
țină evidența acestor propuneri și să 
urmărească aplicarea lor în viață.

în cinstea Congresului și a apro
piatei sărbătoriri a celei de-a 20-a 
aniversări a Poloniei populare, în 
fabrici, mine, instituții s-au luat nu
meroase angajamente în muncă. 
Muncitorii de la mina Knurow 
s-au angajat să dea zilnic circa 
820 tone cărbune peste plan. 
Minerii și oțelarii din Silezia și-au 
asumat sarcina de a da peste plan 
importante cantități, de cărbune și 
oțel. Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii din ramura construcției s-au 
angajat ca pînă la sfîrșitul anului să 
dea o producție suplimentară în in
dustria construcțiilor în valoare de 
250 milioane zloți. Se prevede să se 
dea în folosință mai devreme față de 
plan fabrica de eternit din Wierz- 
bicy. La recenta plenară a C.C.S. s-a 
arătat că angajamentele luate în 
producție de către oamenii muncii se 
îndeplinesc cu succes.

Pentru cel de-al IV-lea Congres 
al P.M.U.P. au fost aleși 1 630 dele
gați. în ultima săptămînă, în nume
roase localități au avut loc întâlniri 
ale delegaților cu oameni 
de la orașe și sate, din 
deri, mine, instituții etc.

Oamenii muncii din R. 
întâmpină cu însuflețire
IV-lea Congres al P.M.U.P.

ai muncii 
întreprin-

P. Polonă 
cel de-al

Gheorghe GHEORGHIȚĂ

Adunarea generală 
a Băncii Reglementelor 
Internaționale

BASEL 11 (Agerpres). — In zilele 
de 8—10 iunie a avut loc la Basel 
(Elveția) adunarea generală a Băn
cii Reglementelor Internaționale 
(B.R.I.), Ta care, ' pe lîngă membrii 
băncii, au luat parte numeroși re
prezentanți ai instituțiilor financia
re și bancare inthfnaționale (Banca 
internațională pentru reconstrucție 
și dezvoltare, Fondul Monetar In
ternațional, Banpa -- Europeană de 
investiții) precum și numeroși ob
servatori. în raportul prezentat, W. 
Holtrop, președintele B.R.I., a expus 
rezultatele activității băncii, situa
ția economică mondială actuală. El 
a menționat și aspecte ale realizări
lor economice din R. P. Romînă.

Luînd cuvîntul în cadrul discuțiilor 
la raport, Vasile Malinschi, președin
tele Băncii de Stat a R. P. Romîne, a 
arătat necesitatea lărgirii și adaptării 
activității Băncii Reglementelor In
ternaționale la cerințele actuale, în 
spiritul înțelegerii și colaborării în 
soluționarea problemelor economice 
și financiare actuale, de interes co
mun. In cursul reuniunii, delegația 
romînă a avut întrevederi cu con
ducerea B.R.I. și cu reprezentanți 
ai altor instituții bancare.

Guyana britanică: PROPUNERI 
PENTRU UN GUVERN DE COALIȚIE

GEORGETOWN 11 (Agerpres). — 
Primul ministru al Guyanei brita
nice, Cheddi Jagan, a propus parti
dului de opoziție Congresul național 
al poporului (P.N.C.) un plan în ve
derea formării unui nou guvern de 
coaliție pentru a se pune capăt, în 
acest fel, tulburărilor din țară. Po
trivit planului, urmează să fie con
stituit un guvern alcătuit din zece 
membri, dintre care cinci reprezen- 
tînd P.N.C. ;

PRÉTUTFHflH®
Cu ajutorul spectrelor obținute în 

perioade diferite și al altor cercetări, 
inclusiv al celor cu rachetele, astrofizi- 
oianul sovietic Ghenadi Nikolski a re
ușit să reconstituie tabloul fenomene
lor care au loc în atmosfera superioară 
a Soarelui. Omul de știință a stabilit 
că între coroana solară și cromosferă 
există o regiune intermediară de circa 
10—20 mii kilometri. în această re
giune apare partea principală a ener
giei emise de Soare sub forma razelor 
ultraviolete și Roentgen.

PROGRAMUL COMEMORĂRII 
LUI MICHELANGELO

La Florența s-a dat publicității 
programul manifestărilor care vor 
avea loc în cadrul comemorării a 400 
de ani de la moartea lui Michelan
gelo Buonarroti. Programul a fost 
pregătit de Comitetul național pen
tru sărbătorire, care anunță deschi
derea manifestărilor la 14 iunie, prin 
inaugurarea unei expoziții de desene 
ale lui Michelangelo în „Biblioteca 
Laurenziana“. La 15 iunie se va des
chide un congres internațional, în ca
drul căruia se vor prezenta studii 
despre opera lui Michelangelo. Con
gresul se va desfășura la Florența și 
Roma. S-a anunțat că au fost termi
nate lucrările de restaurare a casei 
memoriale Buonarroti.

INVAZIE DE ȘERPI

Locuitorii stepei Mugansk 
baidjanul iranian) suferă din cauza in-

(Azer-

La Lidlce (R. S. Cehoslovacă) a avut loc zilele acestea un miting de 
comemorare a victimelor terorii naziste. Au participat peste 12 000 de 

persoane
vaziei șerpilor veninoși. Cauza apari
ției în mare număr a oaspeților nepof
tiți este seceta care bîntuie în aceas
tă regiune a Iranului. Șerpii au um
plut semănăturile și grădinile. în spi
tale se află la tratament un mare nu
măr de țărani care au fost mușcați de 
șerpi.

FILM DESPRE BOLIVAR

Producătorul de filme american 
Ronald Lubin a sosit în Columbia în 
vederea pregătirilor pentru turnarea 
unui mare film istoric, al cărui per
sonaj central va fi generalul Simon 
Bolivar, unul din principalii conducă
tori ai războaielor de eliberare latino-

americane din secolul trecut împo
triva colonialiștilor spanioli. Lubin a 
declarat că pentru rolurile principale 
ale filmului el are în vedere pe cu- 
noscuții actori Sophia Loren și Charl- 
toon Heston și eventual actorul egip
tean Omar Sharif. Cea mai mare 
parte a scenelor filmului vor fi tur
nate în Columbia și Venezuela.

FLĂCĂRILE AU CUPRINS VASUL

Pe cargoul „Pomona“, aflat în O- 
ceanul Pacific la 160 km sud-vest de 
Honolulu, a izbucnit un puternic in
cendiu. Serviciile pazei de coastă din 
Honolulu au recepționat semnale din 
care reiese că echipajul a părăsit nava.

Start în proba de 400 mplat. (Aspect de la întrecerile din raionul Lehliu)
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LAGEN V A Azi sentința în procesul de la Pretoria
3SE£

• Dezbaterile Comitetului
GENEVA 11 (Agerpres). — în șe

dința din 11 iunie a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare de la 
Geneva au luat cuvîntul reprezen
tanții R. P. Bulgaria^ R. P. Polone

și Etiopiei. A luat, de asemenea, cu
vîntul Vasile Dumitrescu, șeful dele
gației R. P. Romîne. Următoarea șe
dință a Comitetului va avea loc 
marți 16 iunie.

comerț și dezvoltare 
va fi supus plenarei in zilele următoare

GENEVA 11 (Agerpres). — Co
misia de redactare a actului final al 
Conferinței Națiunilor Unite pentru
comerț și dezvoltare, și-a terminat plenarei conferinței, sîmbătă.

lucrările miercuri seara. Textul ac
tului final va fi probabil supus

la io noiembrie Viitoarea sesiune 
a Adunării Generale a 0.N.U.

NEW YORK 11 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a trimis scrisori tuturor delegațiilor 
statelor membre ale O.N.U. în care 
le informează că viitoarea sesiune 
a Adunării Generale a fost amînată 
de la 15 septembrie la data de 10 
noiembrie, după ce peste 80 din cele 
112 state membre ale O.N.U. au fost 
de acord cu această amînare, întru- 
nindu-se astfel majoritatea nece
sară. Cererea de amînare a deschi
derii sesiunii Adunării Generale a

fost prezentată lui U Thant, în urmă 
cu aproximativ două luni, de repre
zentanți ai 20 de țări. Ei au mo
tivat aceasta prin faptul că peste 
50 de țări neangajate se vor întruni 
în luna octombrie la Cairo pentru 
a examina probleme care vor fi lua
te, mai tîrziu, în discuția Adunării 
Generale. De asemenea, cererea a 
fost primită favorabil și din cauza 
alegerilor prezidențiale americane, 
care urmează să aibă loc la 3 no
iembrie.

PRETORIA 11 (Agerpres). — 
Curtea supremă din Pretoria — ca
pitala Republicii Sud-Africane — a 
reluat la 11 iunie procesul intentat 
lui Nelson Mandela, lider- al partidu
lui Congresul național african și al
tor opt conducători ai populației a- 
fricane din R.S.A. Tribunalul rasist 
sud-african i-a declarat pe Mandela 
și pe tovarășii săi vinovați de „ac
tivitate subversivă“. Singurul acuzat 
achitat, Lionel Bernstein, a fost a- 
restat imediat după achitare, chiar 
în sala tribunalului de către poliție 
și urmează să compară în fața tri
bunalului din Johannesburg formu- 
lîndu-se împotriva lui noi învinuiri. 
Vineri urmează ca tribunalul să 
pronunțe sentința. In timp ce în sala 
tribunalului se desfășura procesul, 
în fața Curții supreme din Pretoria 
un mare grup de oameni — în majo
ritate africani — protestau împotri
va procesului. După cum se știe, 
Nelson Mandela, Walter Sisulu și 
tovarășii lor au fost arestați de către

autoritățile rasiste la 11 iulie 1963 
într-o suburbie a orașului Johannes
burg. Procesul a fost pregătit de că
tre însuși ministrul justiției, autor 
al legilor rasiste din țară. în calitate 
de „martori“ ai acuzării au fost fo
losiți agenți ai poliției secrete și îm
potriva arestaților s-a uzat de pre
siuni morale și fizice. Autoritățile 
sud-africane au ignorat cererile cu 
privire la eliberarea deținuților poli
tici adresate de șefi de guverne și 
de state din multe' țări ale lumii, de 
organizații obștești internaționale și 
chiar recenta rezoluție adoptată de 
Consiliul de Securitate al O.N.U., 
care cerea să se pună capăt proce
sului și să se acorde amnistie tutu
ror deținuților, care se opun politi
cii de apartheid.

★
După cum s-a anunțat, cei nouă 

acuzați sînt pasibili de pedepse mer- 
gînd de la cinci ani închisoare la 
condamnarea la moarte.

ROMA 11. — Corespondentul
Agerpres, Giorgio Pastore, trans
mite : în urma dezbaterilor din Se
nat, miercuri seara s-a votat proiec
tul de buget. Punîndu-se în discuție 
acordarea de credite școlilor particu
lare, senatorii socialiști au luat cu
vîntul subliniind că, așa cum a arătat 
senatoarea Carettoni, în proiectul de 
buget capitolele respective contravin 
constituției, care prevede că toți ce
tățenii pot frecventa școlile publice. 
Cele două capitole ale bugetului pe 
semestrul al doilea al anului în curs 
au fost votate de senatorii democrat- 
creștini, social-democrați și de sena
torii partidelor de dreapta (partidul 
republican nu are reprezentanți în 
Senat). Senatorii din partea partidu
lui socialist italian s-au abținut de 
la vot. Senatorii comuniști și socia
liști de stînga au votat împotriva 
proiectului. Potrivit observatorilor, 
deși poziția de dezasociere a senato
rilor socialiști de partenerii lor gu
vernamentali în această problemă 
nu pune în pericol coaliția guverna
mentală, pe plan politic ea este de 
natură să adauge noi greutăți guver
nului. ‘

BRAZILIA

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
într-o cuvîntare rostită miercuri la 
Universitatea Holy Cross din Wor
cester (Massachusetts) președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson, a vorbit, 
printre altele, despre faptul că anul 
1965 a fost proclamat „anul colabo
rării internaționale“ în cinstea ani
versării a 20 de ani de la crearea 
Organizației Națiunilor Unite. El a 
declarat că Statele Unite intențio
nează să mobilizeze toate resursele, 
publice și particulare, pentru a ac
ționa împreună cu alte națiuni în 
vederea găsirii unor noi metode de 
îmbunătățire a vieții omului. John
son a subliniat că succesele tot mai 
mari ale științei dau omului puteri 
asupra lumii și naturii și că se a- 
propie timpul folosirii comerciale a

I atomului în condiții economice renta
bile. Vorbind despre perspectivele 
colaborării științifice internaționale, 
președintele a declarat că Statele 
Unite intenționează să-și continue e- 
forturile în trei direcții principale : 
folosirea simultană a reactorilor nu
cleari pentru producerea de energie 
electrică și desalinizarea apei de 
mare ; prevenirea maladiilor în co
laborare cu alte țări care caută să 
ridice bunăstarea omenirii și sta
bilirea unui sistem meteorolo
gic mondial prin folosirea sateliților 
și instalațiilor tuturor țărilor indus
trializate pentru a permite să se 
realizeze noi progrese în lupta îm
potriva „inamicilor istorici ai uma
nității : furtunile, seceta ' și inunda
țiile“.

CONVORBIRI LA ATENA SI ANKARA
REFERITOARE LA CIPRU

ATENA 11 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută corespondenților 
de presă, primul ministru al Gre
ciei, Papandreu, a declarat că în 
timpul discuțiilor purtate cu subse
cretarul de stat al S.U.A., George 
Ball, i-a prezentat poziția guvernului 
grec față de intențiile Turciei de a 
debarca în Cipru. Premierul Papan
dreu a dezmințit anumite informații 
apărute, potrivit cărora S.U.A. ar a- 
vea intenția de a juca rolul de me
diator în conflictul care s-a creat 
între Grecia și Turcia. El a relevat 
că atît timp cît problema Ciprului 
se află în competența O.N.U., ni
meni nu are dreptul să se amestece 
în această problemă.

ANKARA 11 (Agerpres). — Sub
secretarul de stat al S.U.A., George 
Ball, care a sosit miercuri noaptea 
la Ankara, venind din Atena, a avut 
joi dimineața o întrevedere cu pri
mul ministru al Turciei, Ismet 
Inönü, precum și cu ministrul afa
cerilor externe, F. C. Erkin. Potri
vit relatărilor agenției France Presse, 
întrevederile s-au referit la actualul 
stadiu al relațiilor dintre Turcia și 
Grecia în legătură cu problema ci
priotă.
Ball a părăsit Ankara plecînd spre 
Washington, fără să facă vreo decla
rație. Ministerul Afacerilor Externe 
al Turciei a publicat însă joi, sub 
formă de comunicat, următoarea de
clarație făcută de George Ball : „Gu
vernul Statelor Unite consideră că 
orice rezolvare a problemei Ciprului 
trebuie să fie făcută ținîndu-se sea
ma atît de interesele Turciei, cît

Imediat după întrevedere.

Și

La Lausanne, în cadrul Expoziției 
naționale a fost lansat un balon 
purtind un mesaj al acestei mani- 

leștărl

de cele ale Greciei. Totodată, guver
nul american consideră că o soluțio
nare permanentă a acestei probleme 
trebuie să fie găsită în cel mai scurt 
timp posibil“. La rîndul său, minis
trul de externe turc și-a exprimat 
în fața ziariștilor părerea-că S.U.A. 
doresc ca diferendul să fie rezolvat 
„în cel mai scurt timp și pe cale 
pașnică, fără să nemulțumească 
vreuna din părți“.

P. S. D. s-a retras 
din 
pro-guvernamentală

BRASILIA 11 (Agerpres). — Pre
ședintele Braziliei, Castelo Branco, 
a semnat miercuri un decret prin 
care sînt anulate mandatele depu
tatului federal social-democrat Joao 
Abdallah și ale altor doi deputați 
provinciali. Cinci persoane, dintre 
care trei deputați în Congresul sta
tului Amazon, au fost lipsiți de 
drepturi civile. în legătură cu hotă
rîrea guvernului de a-1 lipsi de 
drepturi civile pe fostul președinte 
al țării. Juscelino Kubitschek, parti
dul social-democrat a anunțat că a 
hotărît „să-și reia libertatea“ față de 
guvern și să se retragă din coaliția 
pro-guvernamentală din Congres. 
Acest partid reprezintă o fracțiune 
importantă a Congresului brazilian, 
avînd 120 de deputați. Comitetul 
executiv al partidului a făcut cu
noscut că nu se va alătura, în opo
ziție, partidului muncii al fostului 
președinte Joao Goulart și că va a- 
precia actele guvernului „numai 
după meritele lui“. După cum trans
mite agenția France Presse, ca ur
mare a acestei hotărîri, în Congres 
nu mai există o majoritate guverna
mentală.

Președintele Braziliei a făcut o 
declarație presei în legătură cu 
lipsirea lui Juscelino Kubitschek 
de drepturi civile, în care se subli
niază că această măsură „vizează 
exclusiv persoana fostului președin
te și nicidecum partidul social-de
mocrat“ din care el face parte. Pe 
de altă parte, președintele și-a rea
firmat hotărîrea de a remite în 1966 
puterea „succesorului desemnat prin 
alegeri libere“.

CAMPANIA ELECTORALA
Mai este doar o lună pînă la con

venția republicană care va desemna 
pe candidatul la președenție și pe 
candidatul la vicepreședenție și cînd 
campania electorală va intra în faza 
decisivă. In ce privește convenția 
democrată din august, ea prezintă 
o singură necunoscută și anume : 
cine va ii candidatul democrat la 
vicepreședenție, deoarece candida
tura președintelui Lyndon Johnson 
este nedisputată.

Toți comentatorii sînt unanimi în 
a aprecia că în cele șase luni de 
cînd a intrat în Casa Albă, Lyndon 
Johnson și-a consolidat continuu 
șansele electorale. El s-a situat de 
la început pe platforma politică a 
fostului președinte Kennedy și — în 
plus — pentru a obține sprijinul ma
rilor mase urbane din nord s-a de
clarat continuator al politicii lui 
Roosevelt în domeniul social. Tre
buie ținut seama că, în condițiile so
cietății americane și în conjunctura 
actuală, „grosul voturilor 
se află la centru", așa 
Walter Lippman.

Cu ocazia bilanțului 
luni la Casa Albă s-a subliniat 
Johnson a reușit să obțină de la un 
Congres controlat de așa-numita 
„coaliție conservatoare democrați 
sudici-republicani", legea cu privi
re la reducerea impozitelor menită 
a stimula afacerile, lege inițiată 
încă în 1962 de Kennedy. Deși șoma
jul se menține în jurul cifrei oficiale 
de 4 milioane, conjunctura economi
că este relativ bună și în afara unei 
oarecări presiuni inflaționiste nu se 
prevăd complicații pînă la alegeri. 
Problema internă cea mai dificilă 
cu care este confruntată administra
ția este problema drepturilor civile 
pusă la ordinea zilei cu o vigoare 
fără precedent de lupta populației 
negre sprijinită de forțele progresis
te și liberale. Ascuțimea conflictului 
rasial, adîncimea rădăcinilor lui e- 
conomice, implicațiile politice și con
stituționale, inclusiv efectele pe plan 
internațional au imprimat acestei 
probleme un caracter deosebit de a- 
cut. încă pe timpul lui Kennedy, Ad
ministrația a trimis .Congresului un

americane 
cum arăta

celor șase
că

proiect de lege care, chiar dacă nu 
satisface pe deplin revendicările 
luptei de eliberare a negrilor, preve
de o serie de măsuri împotriva se
gregației, măsuri care au stîrnit fu
ria rasiștilor și rezistența organizată 
a forțelor conservatoare din Congres. 
Președintele Johnson a reușit să trea
că legea „drepturilor civile" prin 
Cameră, dar ea s-a împotmolit în 
Senat unde de peste, trei luni sena
torii dixicrați din sud, în număr de 
18, au organizat tradiționalul „fili
buster" (prelungirea la infinit a dez
baterilor pentru a împiedica să se 
ajungă la vot). Hotărîrea de a 
încheia dezbaterile și a trece la vot 
cere o majoritate de două treimi, 
care a fost obținută abia la 10 iunie. 
Complexitatea problemei a fost din 
nou evidențiată de acțiunea recentă 
a guvernatorului rasist din Alaba
ma, Wallace. In mod demonstrativ 
acesta a candidat pe o platformă 
rasistă în cadrul unor alegeri inter
ne din partidul democrat în state 
din nord, ca Wisconsin, Indiana, Ma
ryland, unde a obținut între 25—40 
la sută din voturi. Aceasta arată că 
problema negrilor are aspecte vi
rulente nu numai în sud ci și în 
nord. Evident, însă, că deși soluțiile 
preconizate de Administrație în pro
blemele social-economice majore — 
în special în problema șomajului și 
problema negrilor — nu merg la ră
dăcină, totuși ele constituie impor
tante atu-uri electorale ale lui Lyn
don Johnson.

Tabloul este cu totul diferit la re
publicani. Pretendenți declarați la 
obținerea candidaturii sînt Nelson 
Rockefeller, <_
New York, senatorul de Arizona, 
Barry Goldwater, și Harold Stassen, 
care nu contează. Sînt considerați a 
fi în cursă în mod neoficial, Cabot 
Lodge, ambasador la Saigon, Scran
ton, guvernatorul statului Pennsyl
vania, și Nixon, fostul vicepreședin
te, care sînt păstrați ca „dark hor
se" (cal negru — rezervă în caz că 
se ajunge la impas). Ceea ce dă un 
caracter diferit situației din partidul 
republican este nu numărul de can
didați, ci faptul că unul dintre el,

© 12 parade cer demisia guvernului ® Situația 
precară a trupelor guvernamentale în provincia 
Kivu © Reluarea luptelor în Katanga de nord

LEOPOLDVILLE 11 (Agerpres). — 
La Leopoldville a fost dat publicită
ții un comunicat semnat de repre
zentanții a 12 partide politice con
goleze în care se cere demisia ac
tualului guvern înainte de data de 
15 iunie. Printre semnatarii comu
nicatului se află și senatorul Antoine 
Kiwewa, președintele partidului 
„Mișcarea națională congoleză — 
Lumumba“. Documentul cere, de a- 
semenea, constituirea unui guvern 
de tranziție care să aibă următoarele 
sarcini : pacificarea țării, organizarea 
unui colocviu cu partidele politice 
în problema proiectului unei noi 
constituții și participarea tuturor 
forțelor națiunii la pregătirea unui 
referendum constituțional, urmat de 
alegeri pentru desemnarea unui nou 
parlament. între timp, din provincia 
Kivu, unde acționează detașamente 
ale răsculaților congolezi, se anunță 
că au sosit noi întăriri ale trupelor 
guvernamentale, printre care avioa
ne și care blindate, pentru a opri 
înaintarea răsculaților spre capitala 
provinciei Bukavu. După cum trans
mite agenția Associated Press, 4 000 
de congolezi, membri al tribului 
Bashi, credincios guvernului de la 
Leopoldville, care au fost trimiși îm
potriva răsculaților, au refuzat să 
pornească la atac. Potrivit unor știri 
din ultimele zile, comunicațiile fero-

viare și rutiere dintre Leopoldville 
și restul țării sînt întrerupte, ca ur
mare a acțiunilor detașamentelor de 
partizani. S-a anunțat, de asemenea, 
că în Katanga de nord au fost relua
te luptele.

BELGRAD 11 (Agerpres). — După 
încheierea celei de-a patra întîlniri 
a reprezentanților comitetelor națio
nale de colaborare balcanică, care a 
avut loc la Belgrad, a fost dat pu
blicității un comunicat.

In comunicat se constată că repre
zentanții Bulgariei, Greciei, Romîniei 
și Iugoslaviei au făcut un schimb de 
păreri în legătură cti rezultatele ob
ținute în întărirea prieteniei și co
laborării dintre popoarele balcanice, 
precum și în legătură cu activitatea 
comitetelor de colaborare balcanică. 
Ei au constatat că atît pe plan bila
teral cît și pe plan interbalcanic, se 
resimt tot mai mult rezultatele con
structive ale eforturilor depuse în a- 
eeastă direcție de către organizațiile 
politice, științifice, culturale, de ti
neret și de alte organizații din Bul
garia, Grecia, Romînia și iugoslavia.

Manifestîndu-și satisfacția pentru 
rezultatele obținute ca urmare a e- 
forturiior depuse în direcția slăbirii 
încordării internaționale, participan- 
ții și-au exprimat din nou convin
gerea că crearea zonelor denucleari- 
zate în regiunea Balcanilor și a mă
rilor vecine, precum și în alte re
giuni ale Europei, ar constitui o con
tribuție însemnată la lupta pentru 
pace în lume și, în același timp, ar 
crea condiții și mai favorabile pen
tru lărgirea relațiilor reciproce de 
prietenie dintre popoarele balcanice.

Reprezentanții comitetelor națio
nale de colaborare balcanică, se sub
liniază în comunicat, și-au exprimat 
hotărîrea de a continua lupta îm
preună cu acele forțe din lume care 
militează pentru o politică de co
existență pașnică, de lichidare a co
lonialismului și de emancipare de
plină — politică și economică — a 
noilor țări independente, precum și 
pentru rezolvarea problemelor eco
nomice internaționale actuale, pe 
baza egalității și fără discriminări în 
relațiile dintre țările dezvoltate din 
punct de vedere economic și țările în

Comitetele de colaborare balcanică 
consideră că trebuie să se continue 
și mai activ practica unei mai bune 
cunoașteri și că trebuie extins 
schimbul de delegații parlamentare, 
de reprezentanți ai organizațiilor po
litice și obștești, de reprezentanți ai 
vieții publice, științifice și culturale 
precum și de reprezentanți ai tine
retului.

Colaborarea economică dintre țări
le balcanice — se spune în comunicat 
— poate, de asemenea, constitui o 
bază pentru crearea unor condiții 
mai favorabile pentru consolidarea 
relațiilor de prietenie din Balcani.

S-a căzut de acord ca comitetele 
de colaborare balcanică să acorde t • 
jutor în organizarea diferitelor ma
nifestări și festivități la care să se 
evoce luptele comune ale popoarelor 
balcanice pentru libertate și inde
pendență.

★

BELGRAD 11 (Agerpres). — L? 
Belgrad a avut loc o întîlnire a de
legațiilor la cea de-a 4-a reuniune a 
reprezentanților comitetelor națio
nale de colaborare balcanică cu re
prezentanții organizațiilor politice 
și obștești din capitala iugoslavă. 
Oaspeții au fost salutați de Branko 
Pașișci, președintele Comitetului o- 
rășenesc al Uniunii socialiste a po
porului muncitor. Reprezentanți ai 
Comitetelor naționale de colaborare 
balcanică au rostit cuvîntări. In în
cheierea întîlnirii, a luat cuvîntul 
Lazar Moisov, președintele Ligii iu
goslave pentru pace, independență și 
egalitate în drepturi a popoarelor.

punct de vedere economic și țările 
curs de dezvoltare.

a

senatorul 
zintă ca 
dreapta dinăuntrul și din afara par
tidului.

întreaga sa campanie electorală 
se inspiră din arsenalul politico- 
ideologic al organizațiilor de dreap
ta care dispun în prezent de rețele 
pe scară națională ca Birch Socie
ty, Cruciada Creștină Anticomunis
tă, Minuteman, pe lîngă cele mai 
vechi ca Legiunea Americană, Fiice
le Revoluției Americane etc. Antico
munismul feroce se împletește Ia a- 
ceste organizații cu atacul de tip 
macchartist împotriva oricărei pozi
ții liberale sau democratice din so
cietatea americană. Preconizînd în
tărirea „dreptului statelor" împotriva 
extinderii puterii guvernului federal 
în scopul menținerii „modului de 
viață sudic" (adică al segregației 
rasiale), dreapta este împotriva le
gii drepturilor civile, împotriva uniu
nilor sindicale și a oricăror acțiuni 
în domeniul prevederilor sociale (a- 
jutor de șomaj, pensii, ajutor medi
cal bătrînilor etc.). Principalul atac 
al dreptei are ca țintă politica 
externă americană. în timp ce, ca ur
mare a schimbărilor care au avut 
loc în lume și a slăbirii pozițiilor 
imperialiste, în cercurile conducă
toare din Washington a început în 
ultima perioadă a Administrației 
Kennedy să se manifeste aprecieri 
mai realiste asupra raportului de 
forțe pe plan mondial și tendința de 
a acționa pentru a evita mersul în 
direcția unei catastrofe racheto-nu- 
cleare, dreapta americană se opune 

................... cu înverșunare acestor aprecieri și 
guvernatorul'' statului tendințe, le critică violent, este ostilă 

oricărei înțelegeri Est-Vest, se cram
ponează de războiul rece, de meto
dele agresive și cere menținerea 
războiului ca instrument al politicii 
externe. în cursul campaniei, Gold
water a amenințat cu retragerea 
S.U.A. din O.N.U., cu ruperea rela
țiilor diplomatice cu U.R.S.S., a votat 
împotriva ratificării Tratatului de la 
Moscova și a cerut „invadarea ar
mată a Cubei". Recent în California, 
el a sugerat folosirea bombelor a- 
tomice în Vietnamul de sud pentru 
a se distruge vegetația în care se

Barry Goldwater se 
exponent al forțelor

pra
de

Pentru descongestionarea traficului în timpul Jocurilor Olimpice, la 
Tokio au fost deschise noi artere de circulație cuprinzind poduri și 

tunete

camuflează partizanii. Este drept că 
în ultima vreme, văzînd valul reac
țiilor critice ale publicului și ale pre
sei, Goldwater a început să o „scal
de", retrăgînd unele afirmații, schim- 
bîndu-și unele poziții și manevrînd 
pentru a obține învestitura conven
ției.

Istoricul american Henry Steel 
Commager arăta într-un articol că în 
1952 a existat un moment asemănă
tor cînd forțele de dreapta au în
cercat să pună mîna pe conducerea 
partidului republican, susținînd can
didatura în alegeri a senatorului 
Taft. Dat fiind că sistemul politic a- 
merican este conceput ca un sistem 
de camuflare a contradicțiilor din 
societatea americană, iar în alegeri 
funcționează tradiția „bipartizană" 
care cere evitarea unei confruntări 
programatice privind bazele politicii 
americane, Commager sublinia că în 
1952 desemnarea generalului Eisen
hower drept candidat republican a 
fost „singura modalitate de a pre
veni capturarea partidului republi
can de către extremiști și de a salva 
în acest fel sistemul celor două par
tide".

Și în prezent, forțele moderate 
partidul republican au pornit o 
țiune „Stop Goldwater" menită
împiedica pe senatorul de Arizona 
de a cuceri numărul de delegați (655) 
care îi este necesar pentru a-și a- 
sigura desemnarea drept candidat 
la Convenție. Eisenhower, care a 
rămas liderul cel mai influent în par
tidul republican a dat publicității o 
declarație în care, definind ce fel de 
candidat trebuie să desemneze con
venția republicană, a folosit termeni 
care în mod indirect dar destul de 
evident pentru toată lumea erau în
dreptați împotriva lui Goldwater.

De fapt, încă de la primul „test" 
al popularității din statul New 
Hampshire în aprilie 1964, Goldwa
ter a ieșit al doilea după Cabot 
Lodge, deși se instalase în acest 
stat cu luni înainte, răscolise casă 
cu casă și 
ce, în ti»np 
la... Saigon, 
perseverent 
nizațiilor de dreapta și al marii fi
nanțe, Goldwater a reușit, în ciuda 
unor eșecuri preelectorale, să cuce
rească poziții solide în mașinăria 
politică republicană care, după eva
luările experților se ridică la apro-

din 
ac- 

a

cheltuise sume fantasti
ce adversarul său era 
Lucrînd însă metodic și 
și avînd sprijinul orga-

ximativ 500 de delegați la primul 
scrutin al convenției. „Paradoxul lui 
Goldwater — scrie ziaristul James 
Reston — rezidă în tăria lui mani
festă printre politicienii de profesie 
și slăbiciunea lui evidentă printre 
votanți". Totodată Reston subliniază 
că Goldwater nici n-a avut adver
sari redutabili printre republicani, 
datorită faptului că „Lyndon John
son nu poate fi oprit în nici un caz 
de a cîștiga alegerile". Nelson Roc
kefeller, deși după datele din New 
York Times a cheltuit circa 6 mili
oane dolari și și-a făurit un cartier 
general cu 70 experți în publicitate, 
discursuri, relații sociale etc., și-a 
făcut un film biografic, a tipărit 
cărți despre el, n-a reușit să redu
că handicapul pe care i l-a creat 
scandalul său familiar. De altfel, mi
lioanele lui Rockefeller nu constituie 
un ații din moment ce toți aspiran
ții la Casa Albă sînt oameni bogați, 
aceasta fiind o condiție indispensa
bilă față de costul enorm al campa
niei electorale în S.U.A. Un singur 
program de televiziune, în ziua de 13 
mai pe rețeaua C.B.S. l-a costat pe 
Goldwater 100 000 de dolari, întrea
ga lui campanie fiind încredințată a- 
genției de publicitate Fuller Smith 
& Ross Inc.

In orice caz, după rezultatul con
fruntării din California dintre Gold
water și Rockefeller, pe care primul 
a cîștigat-o la diferență minimă 
(1 089 133 voturi față de 1 030 180), 
numeroși comentatori subliniază că 
partidul republican a intrat într-o 
perioadă de criză. Fruntași republi
cani ca senatorii Javits, Keating, Kü
chel și alții au declarat că dacă 
Goldwater va fi desemnat candidat, 
ei nu-1 vor putea sprijini. „Teama — 
scrie New York Times — este că o 
listă în frunte cu Goldwater va duce 
Ia înfrîngerea a numeroși republi
cani la toate nivelurile, în întreaga 
țară, lăsînd partidul în ruină". Tot
odată, faptul că senatorul de Arizo
na a reușit să-și asigure un sprijin 
atît de masiv la primul scrutin • al 
Convenției arată cît de îndîrjit este 
efortul dreptei de a-și muta activi
tatea de la marginea vieții politice 
americane spre centrul ei.

Deocamdată, deci, în etapa ac
tuală a campaniei electorale capătă 
o greutate specifică lupta politică 
din sînul partidului republican.

Silviu BRUCÀN

MOSCOVA. Agenția TASS anunță 
că la Kremlin a avut loc o convorbire

MOSCOVA. Agenția TASS anunță 
că la Kremlin a avut loc o convorbire 
între N. S. Hrușciov și W. Ulbricht. 
Din partea sovietică la convorbire au 
participat L. Brejnev, A. Kirilenko, 
A. Kosîghin, A. Mikoian, I. Andropov, 
iar din partea germană activiști de 
frunte de partid și de stat din R. D.

între N. S. Hrușciov și W. Ulbricht.
Din partea sovietică la convorbire au
participat L. Brejnev, A. Kirilenko,
A. Kosîghin, A. Mikoian, I. Andropov, 
iar din partea germană activiști 
frunte de partid și de stat din R. D. 
Germană.
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PARIS. La împlinirea a 20 de ani 
de la masacrul din Oradour sur Glane, 
una din cele mai odioase crime alt. 
naziștilor săvîrșite în Franța, a avut '■ 
loc în localitate o adunare la care a 
participat un mare număr de persoa
ne.

PEKIN. Președintele Republicii A- 
rabe Yemen, Abdullah al Sallal, care 
a făcut o vizită de zece zile în R. P. 
Chineză, a părăsit miercuri Pekinul 
împreună cu persoanele care-1 înso
țesc. El a fost condus la aeroport de 
președintele R. P. Chineze, Liu Șao-ți, 
premierul Ciu En-lai, precum și de 
alte persoane oficiale.

WASHINGTON. Cu prilejul Con
ferinței Asociației librarilor americani 
la Washington s-a deschis cea de-a 
9-a expoziție internațională a cărții. 
Republica Populară Romînă participă 
la expoziție cu peste patru sute de 
volume, prezentate de Centrala editu
rilor și difuzării cărții din R. P. Ro
mînă.

SOFIA. Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, a primit pe conducătorii de
legațiilor la cea de-a șaptea Săptă- 
mînă medicală balcanică. La întâl
nire, care s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială, au participat de aseme
nea dr. Kiril Ignatov, ministrul sănă
tății și asigurărilor sociale al R. P. 
Bulgaria, și M. Popescu-Buzău, secre
tar general al Uniunii medicale balca
nice.

ȘANHAI. în R. P. Chineză a sosit 
o delegație economică guvernamentală 
a Republicii Unite Tanganica și Zan
zibar, condusă de Rashidi Kawawa, al 
doilea vicepreședinte al republicii.

BERLIN. După cum transmite 
A.D.N., Erich Wendt, secretar de stat 
al R. D. Germane, și Horst Korber, 
consilier senatorial din Berlinul occi
dental, au reluat după o întrerupere 
de cîteva săptămîni tratativele cu 
privire la eliberarea de autorizații ce
tățenilor vest-berlinezi care doresc să 
viziteze capitala R. D. Germane. 
Erich Wendt a prezentat proiectul 
unui protocol cuprinzînd noi propu
neri. Tratativele vor fi continuate în 
Berlinul occidental.

BELGRAD. O delegație economică 
din R.A.U., condusă de Mohammed 
Labib Sukeir, ministru de stat pen
tru plan, a sosit la Belgrad. Ea va face 
o vizită de 10 zile în Iugoslavia și va 
purta discuții despre posibilitățile de 
lărgire a relațiilor economice dintre 
cele două țări.

ATENA. Joi s-a anunțat că două 
avioane militare ale Turciei au vio
lat spațiul aerian al Greciei în regiu
nea insulelor Rodos și Lesvos.

DALLAS. Clayton Fowler, noul a- 
vocat al lui Jack Ruby, a declarat că 
intenționează să retragă cererea pri
vitoare la ținerea unor audieri în le
gătură cu sănătatea lui Ruby și că 
dorește să se concentreze asupra ape
lului în vederea unui nou proces.

CAIRO. Conferința la nivel înalt a 
șefilor de state arabe va avea loc la 
Alexandria, la 5 septembrie.
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