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CIRCULAȚIA

mijloace tehnice pentru dirijarea circulației © Rolul@ Noi
comisiei de specialitate ® Cauzele celor mai frecvente accidente

ÎNTRECEREA SOCIALISTA PENTRU ÎNDEPLINIREA

Dezvoltarea din ultimii ani a Bucureștiului — înălțarea unor noi 
cartiere de locuințe, extinderea orașului, creșterea numărului locuitori
lor — pune o serie de probleme noi și în ce privește circulația. în pre
zent, în București parcul de autovehicule este mai mult decît dublu față 
de anul 1960. în continuă creștere este și numărul posesorilor de auto
turisme. La propunerea Direcției Miliției Capitalei, Comitetul executiv 
al Sfatului popular al Capitalei a emis o decizie pe baza căreia a luat 
ființă o comisie pentru problemele de circulație. în legătură cu aceste 
probleme redactorul nostru Ion Pleavă a avut o convorbire cu tov. colo
nel Constantin Berlescu, locțiitor al șefului Direcției Miliției Capitalei.-

Ce măsuri ați luat pentru re
glementarea și dirijarea circula
ției ?

Ne apropiem de încheierea primei 
jumătăți a anului. Cele aproape șase 
luni care au trecut din 1964 au con
stituit o perioadă de muncă rodnică 
în realizarea sarcinilor de plan la 
toți indicatorii. Veștile care ne so
sesc la .redacție oglindesc amploarea 
crescînda a întrecerii socialiste, ho- 
tărîrea și entuziasmul cu care mun
citorii, tehnicienii și inginerii din 
întreprinderile țării îndeplinesc an
gajamentele luate în 
de a XX-a aniversări 
patriei.

Bilanțul realizărilor
întreprindere devine zi de zi tot mai 
bogat. Graficul oțelarilor de la ma
rele combinat al Hunedoarei a con
semnat încă de acum cîteva zile o 
cifră remarcabilă : 50 000 tone de 
oțel date peste plan de la începutul 
anului. Cam tot atîtea tone de căr
bune cocsificabil și energetic au ex
tras, în această perioadă, peste plan 
minerii Văii Jiului, iar petroliștii de 
pe Valea Prahovei au forat-în plus tru 
de la începutul anului aproape 9 000 
m și au livrat rafinăriilor însemnate 
cantități de țiței peste plan. Cu- rea
lizări importante în 1 îndeplinirea 
planului se prezintă și muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din numeroa
se întreprinderi din industria con
structoare de mașini și din industria 
chimică, din sectorul economiei fo
restiere și aL industriei materialelor 
de construcții, din industria textilă 
și de încălțăminte etc. Din asemenea 
realizări s-au concretizat rezultatele 
îmbucurătoare obținute pe ansam
blul industriei : planul producției 
globale industriale pe primele cinci 
luni ale anului a fost îndeplinit și 
depășit, realizîndu-se o producție cu 
circa 16 la sută mai mare decît cea 
obținută în perioada corespunzătoare 
a anului trecut.

îmbunătățind 
practică pentru 
lui, majoritatea

' ' treprinderi 
succeselor lor nu numai realizări 
cantitative, ci și importante progre
se pe linia valorificării a noi rezer
ve interne de creștere a productivi
tății muncii, de reducere a prețului 
de cost, de ridicare a nivelului cali-

au

continuu activitatea 
îndeplinirea planu- 
colectivelor de îri- 
înscris pe agenda

tativ al produselor fabricate. în în
treprinderile industriale din orașul 
Arad, de pildă, sporul de producție 
realizat peste plan în primele cinci 
luni ale acestui an — în valoare de 
10 milioane lei — a fost obținut, în 
cea mai marș parte .pe baza creșterii 
productivității muncii, în medie cu 
aproape 2 la sută față de sarcina 
planificată. Acordînd o atenție deo
sebită bunei gospodăriri a materiei 
prime și materialelor, reducerii con
sumului specific de combustibil și 
energie electrică, colectivele acestor 
întreprinderi au realizat economii 
suplimentare la prețul de cost în va
loare de peste 7 000 000 lei.

în lumina experienței marii majo
rități a colectivelor care au dobîndit 
sutcese de seamă în îndeplinirea și 
depășirea planului și a angajamen
telor luate apare și mai evidentă ne
cesitatea ■ ca ministerele, direcțiile 
.generale, întreprinderile să ia în 
continuare măsuri eficiente pen- 

identificarea de noi posibi
lități de sporire a producției și 
productivității muncii, de reducere 
a prețului de cost, de îmbunătățire 
calitativă a produselor — care să 
asigure, pretutindeni, realizarea e- 
xemplară a tuturor indicatorilor de 
plan. O asemenea cerință se pune 
mai ales în acele unități care, în a- 
ceastă perioadă, au înregistrat anu
mite rămîneri în urmă în realizarea 
unuia sau altuia din indicatorii pla-‘ 
nului.

Sînt încă unele întreprinderi — în 
sectorul economiei forestiere, în 
construcții etc. — unde productivi
tatea muncii n-a crescut pe 
posibilităților create și la 
stabilit prin plan ; în alte 
industriale — de pildă, 
,,Unio“-Satu Mare — sarcina planifi
cată de reducere a prețului de cost n-a 
fost integral îndeplinită, deși la cei
lalți indicatori s-au obținut, în ge
neral, realizări mulțumitoare. Ma
rea majoritate a întreprinderilor au 
făcut progrese simțitoare în dome
niul calității produselor ; totuși unor 
colective, 'mai ales din industria 
ușoară și electrotehnică, li se poatè

• Constanța. — Muncitorii, in
ginerii și tehnicienii de la Fabri
ca de ciment'din Medgidia au 
realizat majoritatea angajamente
lor luate în cinstea lui 23 August. 
Ei au produs peste plan 29 000 tone 
ciment, cu circa 14 000 tone mai 
mult decît prevedea angajamen
tul, aproape 20 000 tone clincher 
și 34 000 tone calcar concasat. 
Totodată, ei au obținut econo
mii suplimentare la prețul de cost 
în valoare de peste 490 000 lei și 
beneficii suplimentare în valoare 
de 1 200 000 lei. în proporție de 
peste 85 la sută și-au realizat 
angajamentele luate în cin
stea marii sărbători și cimen- 
tiștii de la fabrica „Ideal", 
din Cernavodă. De la începutul 
anului,.ei au dat peste plan mai 
bine de 5 100 tone de ciment și 
600 tone clincher.

© Galați. — Colectivul Fabricii 
de confecții din Brăila a dat peste 
sarcina de plan 10 000 de confec
ții diferite și a obținut 323 000 lei 
economii la prețul de cost. 
Textiliștii gălățeni au realizat, 
peste angajament, 1 400 kg fire 
de bumbac și 7 000 mp țesături. 
Ei au introdus în fabricație, de 
la începutul anului, 7 modele noi 
de țesături, cu 3 mai multe decît 
prevedea angajamentul.

(Continuare în pag. II-a)

Terase plantate cu pomi și vii în apropierea Călimăneștiului, 
regiunea Argeș

Pregătiri pentru
Gospodăriile colective din raionul 

Giurgiu, regiunea București, au de 
recoltat în această vară aproape 
27 000 ha de cereale păioase din care 
peste 26 000 ha cu grîu. Pentru 
strîngerea la timp a recoltei, se fac

strîngerea recoltei
intense pregătiri. Cele 244 de com
bine existente la S.M.T.-urile Călu- 
găreni, Giurgiu și Băneasa sînt puse 
là punct; cea mai mare parte din 
ele’ au și fost trimise în gospodăriile 
colective. Pentru depozitarea cerea
lelor se execută văruirea și dezin
fectarea magaziilor. în prezent, se 
repară atelajele din G.A.C.,
instructaje cu mecanizatorii și. colec
tiviștii care vor lucra în această 
campanie de recoltare.

se fac

măsura 
nivelul 
unități 

Uzinele

® Tg. Mureș. — De la începu
tul anului, colectivul fabricii de 
mobilă „23 August" — Tg. Mu
reș a realizat peste plan o pro
ducție globală în valoare de 
2 700 000 lei față de 3 milioane cît 
prevedea angajamentul. La Fa
brica de geamuri din Tîrnă- 
veni valoarea prodvfcției glo
bale, pe care acest colectiv de 
muncă s-a angajat să 6 realizeze 
peste plan pînă la 23 'August, ă 
fost depășită, iar calitatea gea
murilor a fost mult îmbunătățită.

!—-----------------------

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — 
In aceste zile, colectiviștii și munci
torii gospodăriilor de stat din re
giunea Suceava acordă o deosebită 
atenție recoltării trifolienelor. Pînă 
acum s-a efectuat coasa I pe mai 
bine de 2 500 hectare de lucernă și 
s-au însilozat peste 3 000 tone dife
rite furaje din care 2 200 tone în 
G.A.C. Colectiviștii din comuna 
Dumbrăveni, raionul Botoșani, au 
însilozat aproape 500 de tone secară, 
însemnate cantități 'au însilozat ști 
colectiviștii din comunele Dărmă- 
nești, raionul Rădăuți, Arborea și 
Cordăreni, raionul Dorohoi.

Direcția Miliției Capitalei urmărește 
să satisfacă .nevoile de îndrumare a 
circulației la nivelul cerințelor unui 
mare oraș, în continuă dezvoltare, fo- 
losindu-se de mijloace tehnice moder
ne. In ultima vreme au fost plantate noi 
indicatoare de circulație, au fost in
stalate avertizoare luminoase, semafoare 
automate, oglinzi la cîteva intersecții 
lipsite de vizibilitate și alte mijloace de 
dirijare care au ușurat și îmbunătățit 
circulația pe străzile Bucureștiului, con
tribuind și la creșterea gradului ei de 
securitate. Experimental s-au făcut cu 
doi ani în urmă marcaje de circulație. 
Ele au fost extinse pe arterele princi
pale, asigurîndu-se securitatea pietoni
lor, o rulare mai ordonată și operativă 
a vehiculelor la intersecții, de-a lungul 
străzilor și bulevardelor. Chestiunile le
gate de circulația în orașul București 
preocupă nu numai miliția, ci și pe alți 
factori chemați să contribuie la gos
podărirea orașului : Sfatul popular al 
Capitalei, sfaturile populare raionale, 
deputății și un mare număr de locui
tori ai orașului de la care primim pro
puneri. Ele sînt studiate cu atenție și 
realizate în limita posibilităților.

Am aflat despre înființarea Co
misiei pentru probleme de circu
lație și v-am ruga să ne vorbiți 
despre rolul și sarcinile ei.

Din această comisie fac parte, pe 
lîngă reprezentanți ai Sfatului popular 
al Capitalei și D.M.C., specialiști în 
probleme de sistematizare și urbanism 
(C.S.C.A.S. și I.P.B.) — arhitecți și 
ingineri. Unii dintre ei au studiat ex
periența rezolvării problemelor de cir
culație în cîteva orașe mari din alte țări, 
în prezent, o sarcină importantă a aces
tei comisii este elaborarea unei clasifi
cări a străzilor din orașul București în

raport cu capacitatea și posibilitățile de 
trafic, pentru înlăturarea unor strangu
lări ale arterelor, rezolvarea optimă a 
circulației în unele puncte aglomerata 
ale Capitalei : piața Bălcescu, piața U- 
nirii, piața Gării de Nord, piața Pieptă
nari etc. Comisia va indica studierea 
problemelor mai importante, va aviza 
studiile făcute, va discuta și propune 
modul de rezolvare a celor mai urgente 
chestiuni legate de circulație.

Care sînt problemele mai ur- 
pente privind circulația în Capi
tală ?

Acum se cere soluționată problema 
organizării locurilor pentru parcarea 
autovehiculelor, de care într-o măsură 
depinde însăși buna desfășurare a cir
culației. Sfatul popular al Capitalei a 
stabilit cîteva locuri de parcare supra
vegheată, urmînd ca în curînd ele să 
fie date în folosință. Sîntem de părere 
că în viitor numărul acestor locuri va 
trebui să se extindă, în special în peri
metrul central al orașului și în noile 
cartiere de locuințe. Cei ce gospodăresc 
orașul ar trebui să urgenteze înființa
rea unor stații de întreținere și garare 
a autovehiculelor pe unele artere de 
intrare în oraș, ținîndu-se seama că, 
dacă ar exista aceste stații, mii do 
autovehicule aflate în tranzit mai 
ales în sezonul de. vară nu ar mai 
aglomera străzile orașului. Dificultăți în 
buna desfășurare a circulației provoacă 
și starea necorespunzătoare a părții 
carosabile a unor străzi, unde au avut 
loc lucrări de canalizare și au fost 
prost refăcute, lăsîndu-se denivelări în 
pavaje. Așa stau lucrurile pe arterele de 
mare trafic, cum sînt : cak^ Rahovei, 
calea Griviței, b-dul Armata Poporului, 
b-dul Păcii.

I

Prasha a treia
la porumb

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — Pe 
ogoarele gospodăriilor agricole de 
stat din cadrul trustului Galați se 
lucrează de zor la întreținerea cul
turilor 
cipală 
unități 
cutate 
Folosind cu pricepere mașinile de 
care dispun, ei au reușit să facă pri
ma prașilă la timpul optim pe în
treaga suprafață de 30 733 hectare 
însămânțate cu porumb și floarea- 
soarelui. Acum toate forțele sînt 
concentrate la prașila a II-a.

Mecanizatorii gospodăriei de stat 
Băleni au terminat de prășit pentru 
a doua oară și porumbul, iar acum 
au început prașila a IlI-a.

prășitoare. Preocuparea prin- 
a mecanizatorilor din aceste 
este ca lucrările să fie exe- 

la timp și de bună calitate.

0M ’ •

Accidentul a fost evitat în ultima clipă, datorită prezenței de spirit a 
șoferului de pe autoturism. Cine este de vină? Semnul de circulație (in
dicat de săgeată) l-a avertizat pe șoferul de pe autocamion să fie atent 
la intersecție, să oprească la ace^t semn, să lase să treacă grupul de 

autovehicule de pe strada perpendiculară și abia apoi să plece

Ce ne puteți spune despre ca
uzele accidentelor de circulație ?,

Serviciul circulației din D.M.C. des
fășoară o activitate pozitivă de popu
larizare a legii circulației în rîndul cetă
țenilor, folosind forme variate : ședințe 
cu pietonii care încalcă normele de cir
culație, consfătuiri cu salariații marilor 
întreprinderi și instituții, cu tineretul la 
casele de cultură, cu elevii în școli. 
Cu sprijinul S.P.C. se editează bro
șuri, pliante, se realizează filme e- 
ducative care contribuie la cunoaș
terea și respectarea regulilor de cir
culație. Firește că se mai produc 
accidente de circulație, unele cu ur
mări destul de grave. în mare parte, 
ele nu se explică decît prin nea
tenția și ușurința cu care circulă unii 
cetățeni. Interzicerea claxonării în Ca
pitală a adus, pe lîngă un plus de li
niște pentru locuitorii orașului, o dis
ciplină și o ordine mai mare în circu
lație. Trebuie să adaug însă, că mai 
sînt șoferi, vatmani și motocicliști care 
nu respectă obligațiile ce le revin. Unii 
circulă cu viteză excesivă, nu respectă 
indicatoarele și prioritățile la intersec
ții, nu se asigură în depășiri, alții por
nesc la drum după ce au consumat 
alcool. Toate aceste încălcări ale nor
melor de circulație constituie surse de 
accidente. Organele noastre vor face 
și în viitor totul pentru asigurarea 
securității circulației și evitarea ac
cidentelor. Această activitate va fi însă 
cu atît mai eficace cu cît vom obține 
un sprijin mai activ din partea facto
rilor chemați să facă educație cetățe
nească — presă, deputați, active ob
ștești din cartiere, conducerile școlilor 
și ale organizațiilor de tineret, pentru a 
se crea o opinie publică de masă îm
potriva celor care încalcă regulile de 
circulație.

Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către ministrul Izraelului in ,R. P. Pomină

I

Scrisori către „Scînteia“

Uzinele de mașini electrice București. De la începutul anului și pînă în prezent brigada de bobinatori con
dusă de Mircea Ghenescu și-a depășit lună de lună sarcinile de producție în medie cu 15 la sută și a rea
lizat economii de materiale. In fotografie : Cîțiva membri ai brigăzii — Neagu Ciobanu, Mircea Ghe

nescu, Florin Alexe și Cornel Stoia

tor joacă copiii?

D in toată
Aprovizionarea 
cu legume și fructe

Zilnic, pe șoselele Olteniței, Giur
giului, Berceni, Chitila, Afumați, A- 
lexandria, sosesc în Capitală zeci 
de autocamioane încărcate cu le
gume. în 24 de ore, 200 de autoca
mioane (adică circa 70 de vagoane 
cu marfă). Unitățile O.C.L. „Aprozar" 
din piețele și cartierele orașului sînt 
tot mai bine aprovizionate. In ulti
mele zile, unitățile „Aprozar" au pus 
la dispoziția cumpărătorilor un sor
timent mai bogat și mai variat de 
produse : cartofi noi, mazăre, varză 
tînără, castraveți etc. în scurt timp, 
bucureștenii vor fi aprovizionați cu 
cantități sporite de legume și fructe.

Buna aprovizionare cu legume din 
acest an este rezultatul eforturilor 
gospodăriilor de stat și colective 
care, organizînd mai bine produc
ția, au reușit să aducă mai din timp 
produse la piață. Pentru volumul 
mare de produse livrate „Aprozaru
lui" pe bază de contract și pentru 
calitatea lor s-au evidențiat pînă 
acum gospodăriile colective din co
munele Dobroiești, Popești-Leordeni, 
Jilava, Cornetu și Vîrteju și gospo
dăriile de stat din comunele Dom
nești, Sabarul și Mihăilești, aparți- 
nînd Trustului de aprovizionare a 
Capitalei.

Pingărați Primul grup electrogen 
conectat la sistemul energetic național

BACĂU (coresp. „Scînteii“). — lucrările și la celelalte hidrocentrale 
Constructorii și montorii de pe șan- prevăzute să intre în funcțiune în 
tierul de amenajare hidroenergetică 1964. 
a rîului Bistrița au conectat la sis
temul energetic național primul 
grup de 11 500 kilowați al hidrocen
tralei electrice Pîngărați, a 4-a hi
drocentrală de pe Bistrița dată în 
exploatare pînă în prezent. Al doi
lea grup electrogen, de aceeași pu
tere cu primul, se află în probe teh
nologice. Peste puțind zile și el va 
fi conectat la sistemul național. Ca 
și hidrocentrala Roznov II, hidro
centrala de la Pîngărați este înzes
trată cu echipament — turbine și 
generatoare — realizat de Uzinele 
constructoare de mașini din Reșița.
Aparatajul stației de 
de 110 kilovolți a fost 
Uzina „Electroputere“ 
Utilajele și instalațiile 
care este dotată centrala asigură un 
înalt grad de automatizare.

Intr-un stadiu avansat se găsesc

transformare 
construit la 

din Craiova, 
moderne cu

Președintele Consiliului de.Stat al -le de acreditare în calitate de trimis 
R. P. Romîne,. Gheorghe. Gheorghiu- extraordinar și ministru plenipoten- 
Dej, a primit vineri la amiaza Ia ,.
Consiliul de Stat pe domnul . Tsvi ■ tiar al Izraelului ■ la București. (In 
Ayalon, care și-a prezentat scrisori- pap- a V-a, cuvîntările rostite).Foto : A. Cartoian

Noi diafilme pe teme agricole
La solicitarea Consiliului Supe

rior al Agriculturii, Studioul cine- ’ le difuzate 
matografic „Alexandru Sahia" a mai adaugă 
realfzat .noi diafilme agricole, cu 
teme privind organizarea teritoriu
lui și prevenirea eroziunii solului 
pe terenuri arabile, combaterea bo
lilor și dăunătorilor la culturile de 
legume, mașini și instalații pentru 
mecanizarea lucrărilor în zooteh-
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Hidrocentrala Pîngărați

nie. Celor peste 100 diafilme agrico- 
în‘ ultimul timp li se 
în acest an încă 30.1

Noile diafilme au o tematică varia-, 
tă, din toate sectoarele agriculturii. 
Un ciclu de diafilme.ilustrează pro
bleme din domeniul creșterii ani
malelor, altele se ocupă de metode
le noi care duc la sporirea produc
ției de floarea-soarelui, sfeclă ' de 
zahăr, fasole, de măsurile pentru 
folosirea rațională ’ a pământului. 
Pentru pomicultori, și viticultori 

.vor apare diafilme privind planta
țiile pe terenurile în pantă. (Ager-\ 
preș). . : . , ■

Oramețiile micilor școlari
După începerea vacanței elevilor 

din clasele mici, multe școli din 
București au organizat excursii inte
resante și instructive. Mergînd spre 
Sinaia sau Curtea de Argeș, spre 
Giurgiu sau Cozia, școlarii au cu
noscut frumuseți ale patriei, au vizi
tat mari întreprinderi, șantiere ale 
construcției socialiste, locuri istori
ce, regiuni pitorești. La sfîrșitul unei 
săptămîni, la excursii au participat 
peste 3 000 de copii de la 51 .de școli 
ale Bucureșiiului (E. Romocea, stu
dentă).

Locuiesc în strada Pitar Moși, în 
spatele clădirii cinematografului 
„Patria" din București. Multe 
blocuri de pe această stradă n-au 
curți. Copilul meu, ca și copiii al
tor vecini, este nevoit să se joa
ce în stradă, tulburînd prin gălă
gia lor liniștea locatarilor. Firește, 
ar fi bine dacă copiii ar avea un 
anumit loc de joacă, al lor. Și un 
asemenea loc există. E vorba de 
un teren viran, situat la numai 
cîțiva metri de blocul în care lo
cuiesc. Ce se întîmpiă însă ? De 
16 ani, de cînd ne-am mutat pe a- 
ceastă stradă, terenul respectiv 
servește numai pentru depozitarea 
unor seînduri, fiare și alte mate
riale vechi. Intr-un timp, noi am 
obținut aprobare de la Sfătui 
popular raional „30 Decembrie" 
pentru transformarea acestui teren 
în loc de joacă necesar copiilor. 
Ca atare, am depus muncă patrio
tică și l-am amenajat. Din păcate, 
pe terenul respectiv a început 
din nou depozitarea de materiale 
vechi. întrebăm pe tovarășii din 
comitetul executiv al acestui sfat 
popular : unde trebuie să se joa
ce copiii ?

Margareta MINCU 
funcționară

redacției. — în ultima 
la redacția ziarului nos- 
sosit scrisori și de la 
de pe străzile Ilarion,

Nota
vreme,
tru au 
locatari
Nehoiași, din Bd. 1 Mai 315—317, 
din blocul K de pe Calea Grivitei 
206 și de la alți cetățeni din Ca
pitală, care ridică problema ame
najării locurilor de joacă pentru

copii. Ce se poate spune în a- 
ceastă privință ?

Sfaturile populare raionale, cu 
sprijinul cetățenilor, care au efec
tuat muncă patriotică, au creat în 
multe cartiere, vechi sau noi, 
locuri corespunzătoare pentru joa
ca copiilor. Așa se prezintă lucru
rile în cartierul Floreasca, la 
blocurile de pe Bd. Miciurin, la 
unele imobile din Șos. Ștefan cel 
Mare etc. unde s-au amenajat te
renuri dotate cu tobogane, leagăne 
și cu alte mijloace de distracție. 
Copiii sînt astfel feriți de acci
dente.

Din păcate, sfaturile populare 
raionale nu vădesc peste tot a- 
ceeași grijă. Dovadă, cele semna
late de diferiți locatari. Unele te
renuri virane nu sînt folosite în 
modul cel mai judicios. Pe de 
altă parte, unele sfaturi popu
lare raionale, în dorința de a 
crea cît mai multe spații verzi, 
amenajează pe orice loc liber 
ronduri cu iarbă, flori și ar
buști decorativi. Așa s-a procedat, 
dé pildă, în cartierul „Steaua" din 
raionul „Grivița Roșie". Foarte 
frumos I Dar pentru cei mici de 
ce nu s-a creat un loc al lor de 
joacă ? De ce nu se are în vede
re că, tocmai din această pricină, 
cei mici își fac uneori de joacă pe 
spațiile verzi, deteriorîndu-le ?

E bine ca sfaturile populare ra
ionale să dea dovadă de mai mul
tă inițiativă în ce privește stabili
rea și amenajarea locurilor de 
joacă pentru copii, cu atît mai 
mult cu cît părinții vor fi bucuroși 
să contribuie prin muncă patrioti
că la lucrările de amenajare.
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Din experiența Comitetului regional de partid Oltenia

Pregătirea 
propagandiști
CURSURI SPECIALE

Creșterea an de an a rîndurilor 
partidului, necesitatea de a desfășura 
propaganda de partid în legătură tot 
mai strînsă cu sarcinile complexe 
ale desăvîrșirii construcției socialiste 
impun sporirea numărului propagan
diștilor — oameni cu o temeinică 
pregătire ideologică și politică, care 
să-i ajute pe cursanții diferitelor 
forme de învățămînt să-și însușească 
învățătura marxist-leninistă, temeiu
rile politicii științifice a partidului 
nostru, aprecierile sale asupra prin
cipalelor probleme ale contempora
neității. în acest scop, comitetele re
gionale, raionale și orășenești de 
partid acordă o deosebită atenție 
pregătirii multilaterale — corespun
zătoare nivelului și marii varietăți 
de forme existente în învățămîntul 
de partid — a actualilor propagan
diști, eît și formării din vreme, cu 
grijă, a noilor cadre care vor con
duce într-un viitor apropiat cercuri 
și cursuri de partid. Formele orga
nizatorice prin care se poate realiza 
acest lucru sînt multiple ; una din
tre cele mai eficiente o constituie or
ganizarea de cursuri speciale pentru 
pregătirea viitorilor propagandiști.

îndeplinind indicațiile date de con
ducerea partidului, Comitetul regio
nal de partid Oltenia a organizat la 
începutul anului de învățămînt tre
cut, pe lîngă cabinetul regional de 
partid, un asemenea curs de un 
an, cuprinzînd 119 membri de 
partid selecționați de Comitetul oră
șenesc de partid Craiova din rînduri- 
le muncitorilor și maiștrilor, precum 
și al inginerilor și al altor intelec
tuali din oraș. Inițiative bune au fost 
luate și de unele comitete raionale 
de partid din regiune. Comite
tul raional de partid Gilort a or
ganizat, la începutul anului de învă
țămînt trecut, pe lîngă școala econo
mică cu caracter industrial de la 
Schela de extracție Țicleni, un curs 
cu durata de un an în vederea pre
gătirii a 30 de viitori propagandiști 
pentru cercurile de studiere a Statu
tului P.M.R. și cursurile serale. In 
viitorul an de învățămînt va fi ast
fel asigurată funcționarea în bune 
condiții a cercurilor și cursurilor 
în care vor fi cuprinși noii membri 
și candidați de partid din această 
schelă.

Pozitiv este faptul că la ale
gerea viitorilor propagandiști s-au 
avut în vedere atît nivelul pregătirii 
lor politice și profesionale, rezulta
tele obținute de aceștia la locul de 
muncă, cit și nevoile organizațiilor 
de bază de a avea conducători ai 
cercurilor de. învățămînt, al căror 
număr este în creștere.

Pentru a li se asigura o pregătire 
temeinică de specialitate, aceștia au 
fost repartizați pe discipline : Istoria 
P.M.R., Bazele marxism-leninismului 
și Economie politică. în afara mate
rialului bogat cuprins în programa 
fiecăreia din cele trei forme de în- 
vățămînt, ei au parcurs și teme co
mune pentru toate grupele, dintre 
care unele privind construcția de 
partid, cum sini : creșterea rolului 
conducător al partidului în toate do
meniile vieții social-politice ; Statu
tul P.M.R. — întruchipare a princi
piilor organizatorice și a normelor 
leniniste ale vieții de partid .; centra
lismul democratic — principiul fun
damental al structurii organizatorice 
a partidului ; disciplina de partid ; 
unitatea — izvorul forței și invinci
bilității partidului etc. Cu mult 

interes au urmărit expunerile pe 
teme referitoare la sarcinile ac
tuale ale activității economice 
și muncii de partid în regiune, tră
săturile moral-politice ale comuni
știlor, lupta partidelor comuniste și 
muncitorești împotriva ideologiei 
burgheze, etapa actuală a crizei ge
nerale a capitalismului, piața co
mună — nod al contradicțiilor in- 
terimperialiste ș.a.

Un mare număr de propagandiști 
care vor conduce cercuri și cursuri 
de partid în viitorul an au fost 
pregătiți la cabinetele, raionale de 
partid o dată pe lună, timp de 
două zile, luînd parte efectiv Ia 
toate activitățile prevăzute în pro
gramele de pregătire a actuali
lor propagandiști. Merită relevat că 
și aici se- vădește preocuparea pentru 
asigurarea unei pregătiri diferențiate 
a viitorilor propagandiști. In afara 
însușirii de către aceștia a unor pro
bleme economice generale, Comitetul 
raional de partid Filiași s-a îngrijit 
și de orientarea lor pe probleme le
gate de profilul raionului. Ex
punerile ținute de specialiști din 
agricultură despre avantajele fo
losirii raționale a pămîntului erodat 
prin cultivarea lui cu pomi fruc-‘ 
tiferi și viță de vie în terase, despre 
căile dezvoltării sectorului zootehnic 
ș.a. i-au ajutat pe viitorii propagan- 
diș.i să cunoască probleme esențiale 
ale agriculturii raionului asupra că
rora vor trebui să insiste în discuții
le din seminariile pe care le vor 
conduce.

INSTRUIREA METODICĂ
în mod firesc, o atenție deosebită 

se acordă, în cadrul programului de 
pregătire a propagandiștilor, instrui
rii lor metodice. Predarea unor lec
ții cu un bogat conținut de idei, 
atractive, conducerea seminariilor 
de către lectori competenți ai 
comitetului regional sau ai comi
tetelor raionale de partid au da
rul să-i ajute pe viitorii propagan
diști să adîncească studiul temelor 
din program, să-și însușească metode 
adecvate și eficiente de conducere a 
discuțiilor în seminarii. De' mult fo
los le-a fost audierea expunerilor 
metodice prezentate de propagandiști 
cu stagiu îndelungat, printre care 
Petre Marcu, Mihai Meetescu, Mir
cea Băniceanu — de la Schela de ex
tracție Țicleni — pe teme referitoare 
la legarea problemelor teoretice de 
practica construcției socialiste, de 
sarcinile concrete de la locul de 
muncă, folosirea materialului docu
mentar și a literaturii beletristice 
ș.a. Hfe au oferit viitorilor propa
gandiști o experiență pozitivă deo
sebit de prețioasă pentru activitatea 
lor. O școală utilă o constituie pen
tru ei faptul că sînt puși să pregă
tească și să prezinte expuneri pe di
ferite teme din programele cercu
rilor și cursurilor, să conducă semi
narii. Analiza seminariilor ținute de 
tovarășii Petre Frumușelu, mecanic, 
Nicolae Cilibiu, operator, Victor 
Mihu, mecanic, Ion Răducanu, șofer, 
toți de la cursul organizat la Schela 
de extracție Țicleni, a relevat apti
tudinile acestora pentru munca de 
propagandist. Prezența viitorilor 
propagandiști la activitatea unor 
cercuri model, conduse de activiști 
cu multă experiență, este și ea de 
un real folos.

Cei ce se pregătesc să devină pro
pagandiști la cercurile de studiere a 

Statutului P.M.R. din raionul Cala
fat și-au putut însuși metode de lu
cru prețioase urmărind îndeaproape 
activitatea propagandistului Mihai 
Petrescu de la I.R.I.L. Calafat. Imbi- 
nînd, în cadrul expunerilor, prezen
tarea tezelor teoretice cu exemple 
vii, sugestive despre felul în care 
numeroși membri de partid din ra
ion îndeplinesc sarcinile prevăzute 
în statut — legea de bază a partidului 
— el a reușit să le înfățișeze cursan- 
ților care vor munci ca propagan
diști o lecție cu un bogat conținut 
de idei și cu un puternic caracter 
educativ.

LĂRGIREA ORIZONTULUI
CULTURAL

Pe lîngă pregătirea strictă, de spe
cialitate, viitorii propagandiști sînt 
ajutați să-și lărgească orizontul cul- 
tural-științific. Pe această linie se 
înscriu expunerile pe teme ca 
știința contemporană despre originea 
și evoluția pămîntului, apariția vieții 
pe pămînt, originea și evoluția omu
lui, formarea limbii și a poporului 
romîn ș.a.

Spre a cunoaște mai bine regiunea 
în care trăiesc și muncesc, partici- 
panților la aceste cursuri li s-a pre
zentat conferința „Oltenia ieri și 
azi“ conținînd ample referiri la ca
racteristicile regiunii, au vizitat 
mari obiective industriale, printre 
care Uziiîa „Electroputere“ și Com
binatul chimic de la Craiova.

Utilitatea pregătirii prealabile a 
celor care vor conduce diferite for
me de învățămînt în cadrul unor 
asemenea cursuri este relevată de 
faptul că peste 60 dintre cei care au 
absolvit anul trecut cursul de pe 
lîngă Cabinetul regional de partid 
Oltenia conduc în prezent cu com
petență cercuri și cursuri de partid. 
Cedlalți îi ajută pe propagandiș
tii cu mai mare vechime, în- 
sușindu-și totodată din experiența 
lor. Considerăm însă că ar fi fost 
mai bine dacă s-ar fi arătat mai 
multă grijă pentru repartizarea lor 
ca propagandiști la formele de învă
țămînt pentru care au fost pregătiți 
un an de zile. Din păcate, unele bi
rouri ale organizațiilor de bază și 
Comitetul orășenesc de partid Cra
iova i-au numit pe mulți dintre a- 
ceștia la alte forme.

în prezent, Comitetul regional de 
partid se îngrijește să asigure o 
instruire temeinică a propagandiști
lor în cadrul pregătirii lor de vară. 
Totodată, datorită faptului că cer
curile de economie politică și eco
nomie concretă (cu caracter jndps- 
trial și agrar) iau o mare extindere, 
există preocuparea pentru ca, în 
anul de învățămînt viitor, la curs să 
fie pregătiți propagandiști îndeosebi 
pentru asemenea forme. In același 
scop, Comitetele raionale de partid 
Gilort și Tg. Jiu șl Comitetul oră
șenesc de partid Turnu Severin vor 
organiza și ele cursuri speciale cu 
durata de doi ani.

Experiența acumulată de organele 
de partid din regiunea Oltenia în 
pregătirea viitorilor propagandiști 
pledează pentru extinderea mai de
parte a unor forme eficiente cum 
sînt cursurile speciale, care oferă 
cele mai bune condiții atît pentru 
înarmarea lor cu cunoștințele de 
specialitate, cît și cu deprinderi 
metodice necesare viitoarei lor acti
vități.

Gheorghe ZAMFIR

Azi în cartierul Socola-Nicolina din Iași Foto : M. Andreescu

® „ÎN SCURT TIMP AVANTAJE 
ECONOMICE ÎNSEMNATE"

în articolul cu titlul de mai sus, 
publicat în „Scînteia' nr. 6 237, se 
sublinia însemnătatea pe care se 
cuvine s-o acorde unele colective de 
întreprinderi din Capitală (de la 
Uzina „Danubiana', întreprinderea 
utilaje construcții transport, Fabrica 
de mase plastice, „Antreirig" și al
tele) executării diferitelor lucrări 
de mică mecanizare. Referitor la 
acest articol, conducerea între
prinderii utilaje construcții transport 
ne-a răspuns că, într-adevăr, a- 
nul trecut, s-au folosit prea pu
țin creditele de mică mecanizare 
pentru realizarea unor lucrări cu ca
racter productiv. Anul acesta s-au 
luat măsuri pentru îndreptarea si
tuației. S-a întocmit documentația 
tehnică necesară pentru moderniza
rea unor utilaje, pentru construirea 
unor dispozitive mecanice de mare. 
productivitate.

în răspunsul uzinei de anvelope 
„Danubiana" se arată că din cele 6 
lucrări stabilite în planul de măsuri 
s-a întocmit documentația pentru 
obținerea creditelor la 4 din ele. 
Conducerea uzinei studiază în pre
zent posibilitățile pentru executarea 
și a altor mecanisme, care să ducă 
la creșterea productivității muncii.

@ „ÎN JURUL NOILOR BLOCURI"
în urma publicării, în ziarul „Scîn

teia" nr. 6230, a unui articol sub 
titlul de mai sus, în care erau sem
nalate unele rămîneri în urmă în ce 
privește amenajarea spațiilor din. 
jurul unor blocuri noi, Secțiunea teh
nică de investiții a Sfatului popular 
al Capitalei ne răspunde între al
tele : „La ora actuală s-au luat mă
suri ca în toate cvartalele noi să se 
execute atît arterele principale, cît 
și arterele de legătură între blocuri 
și aceste artere. Aceasta deoarece 
multe blocuri au fost executate și 
date în folosință în trimestrul IV 1963 
și în trimestrul I 1964, anotimp în 
care nu se puteau executa lucrările 
de drumuri".

In răspunsul trimis ziarului, în 
urma aceluiași articol, de către Sfa

tul popular al orașului Hunedoara, 
se arată : „S-au luat măsuri ca ni
velul aleii Ioan Corvin din Hunedoa
ra să fie ridicat la nivelul peluzei 
de gazon, lucrarea fiind terminată 
în condiții bune".

A răspuns și Comitetul executiv 
al Sfatului popular orășenesc Rm. 
Vîlcea, care ne informează că „prin 
secția gospodăriei comunale s-au 
luat măsuri pentru nivelarea supra
fețelor din jurul blocurilor „L" din 
str. V. I. Lenin, și „O", „P", „R" din 
piață. Lucrările au fost terminate".

La același articol s-a mai pri
mit răspuns și din partea Sfatului 
popular al orașului Brașov. In răs
puns se arată : „Verificînd pe teren, 
am constatat că criticile cuprinse în 
articol sînt. întemeiate, fapt pentru 
care i s-a impus constructorului să 
blocheze intrarea camioanelor și a 
tractoarelor la magazia de pește, 
drum de blocul „L" din cvartalul 
Steagul roșu. S-a creat un alt drum 
de acces, iar dalele deteriorate au 
fost înlocuite de constructor".

® „STANDURI CU Mii
DE EXPONATE"

In urma publicării în nr. 6 255 al 
ziarului nostru a unui articol cu 
titlul de mai sus, Ministerul In
dustriei tjșoare ne răspunde : 
„Consfătuirea organizată de ziarul 
„Scînteia" la Sinaia, cu prilejul lu
crărilor de contractare, a fost de un 
real folos ; pentru lucrătorii din in
dustria sticlei și articolelor de uz 
casnic. Materialul adunat, propune-i 
rile și sugestiile ău fost dnalizate 
și, pe baza lor, s-au luat”J£„ serie 
de măsuri privind înlocuirea unor 
produse șl modele vechi cu altele 
moderne și apreciate. Industria sti
clei și faianței fine a contractat 
o gamă mai variată de sala- 
tiere și fructiere, iar în industria 
articolelor de uz casnic s-au luat 
măsuri pentru a se vinde mașinile 
de tocat carne sau nuci cu șuruburi 
de rezervă. Se află în studiu avan
sat posibilitatea producerii unor 
pulverizatoare, iar în ce privește 
ceasurile deșteptătoare, se caută 
soluțiile tehnice pentru producerea 
lor la fabrica „Victoria" din Arad.

In cadrul întăririi colaborării cu co
merțul, noile produse vor fi expuse 
pentru, consultarea publicului cu 
mult înaintea începerii contractări-, 
lor".’

® „STAȚIUNILE DE ODIHNĂ
ÎNÏÎMPINÀ SEZONUL CALD"

Comitetul executiv al Sfatului 
popular al orașului Predeal ne răs
punde, în urma publicării unui arti
col cu titlul de mai sus în ziarul 
„Scînteia" nr. 6 233 : „Conducerea în
treprinderii stațiunilor, climaterice 
Predeal și-a însușit critica făcută în 
articol, confirmînd că cele constata
te corespund realității. Pentru asi
gurarea condițiilor necesare oame
nilor muncii sosiți în concediu au fost 
luate o serie de măsuri : o parte din 
vile au fost reînzestrate; din fondu
rile alocate de Consiliul Central al 
Sindicatelor s-a prevăzut achizițio
narea în continuare a unor piese de 
mobilier, covoare; se reamenajează 
și 4 cantine — la Predeal, Timiș și 
Pîrîul Rece. In vederea îmbunătățirii 
calității mesei, se urmărește respec
tarea rețetarelor și se întocmesc cu 
mai multă'grijă meniurile zilnice, în 
funcție de cerințele consumatorilor. 
De asemenea, pentru ridicarea ni
velului profesional al cadrelor care 
lucrează în. sectorul alimentar-can- 
tine, s-au întocmit programe de 
lecții, organizîndu-se demonstrații 
practice și schimburi de experiență".

A răspuns ziarului și conducerea 
întreprinderii stațiunilor climaterice 
Predeal.

La rîndul șgți. Comitetul executiv 
al Sfatului Jugular raional Rm. Vîl
cea ne aduce-'-la. cunoștință că „co
lectivul de conducere al autobazei 
T.A. Rm. Vîlcea a luat măsuri pen
tru mai büha deservire a oaspeților 
veniți în stațiunile balneo-climaterl- 
ce din raion. In acest scop, au fost 
selecționați- cei mai buni conducă
tori auto și pe traseele care deser
vesc stațiunile au fost puse în cir
culație autoișuze noi. In ce privește 
transportul bagajelor, s-au dat in
dicații conducerilor întreprinderilor 
economice balneare din stațiuni să 
se ocupe de îmbunătățirea deservi
rii călătorilor"; .

La toți indicatorii
(Urmare din pag. I-a)

reproșa că n-au depus toate stră-r 
duințele ce se cereau în această di
recție,— și așa se explică de ce or
ganele comerțului au fost puse une
ori în situația de a refuza unele 
loturi de produse livrate de aceste 
întreprinderi. Acționînd cu perseve
rență și operativitate pentru înlă
turarea lipsurilor — avînd în aceas
tă privință sprijinul nemijlocit al 
direcțiilor generale și al ministerelor 
tutelare — aceste colective pot și 
trebuie să se alinieze, într-un ter
men cît mai scurt, în rîndul celor 
ce-și îndeplinesc cu cinste, lună de 
lună, sarcinile de plan là toți indica
torii.

O dată cu urmărirea sistematică 
a realizării tuturor indicatorilor de 
plan, o mare atenție se cere dată, 
In toate întreprinderile, îndeplinirii 
în cele mai bune condiții a prevede
rilor planului tehnic, Au trecut des
tule luni pentru a se putea trage 
concluziile- ce se impun în legătură 
cu desfășurarea muncii în acest do
meniu important, de care depinde ri
dicarea nivelului tehnic al produc
ției. Conducerile de întreprin
deri sînt chemate să asigure toate 
condițiile necesare ca planul tehnic— 
în special sarcinile care se referă la 
asimilarea de noi produse, introdu
cerea tehnologiei moderne, moderni
zarea utilajelor în funcțiune etc. — 
să fie integral și la timp realizate.

Pe parcursul îndeplinirii planului 
.a ieșit, încă o dată în evidență ce 
însemnate rezerve și posibilități stau k 
la îndemîna. fiecărui colectiv, ce rea
lizări importante se pot obține cînd, 
în procesul desfășurării întrecerii, 
intervin cu competență și operativi
tate organizațiile de partid. Contro
lul riguros al realizării planului; 
exigența și înalta răspundere pentrir 
rezolvarea problemelor care se ivesc 
— să caracterizeze pretutindeni 
munca organizațiilor de partid, a 
conducerilor de întreprinderi.

întîmpinînd marea aniversare a 
eliberării patriei, să muncim in așa 
fel încît în toate ramurile industria
le, în toate regiunile, planul să fie 
îndeplinit de către fiecare întreprin
dere nu numai în ce privește indicii 
cantitativi, ci, neapărat, și la pro
ductivitate, calitate, preț de cost, be
neficii, sortimente. 'Să' constituie un 
titlu de cinste pentru fiecare colec
tiv de întreprindere realizarea întoc
mai a angajamentelor luate. în între
cere !

—

Lqcramioaro Foto : Gh. Vințilă

® De două ori premiul mtîr ® Grădma-i cît orașul 
® Șantier de patru ani ® Avantajul... străzilor drepte

Vara este, prin excelență, anotimpul lu
crărilor edilitare, de înfrumusețare a ora
șelor. Se modernizează străzi, se mon
tează diferite instalații — de încălzit, ilu
minat, apă — se efectuează reparații la 
imobile. Astfel de lucrări se întreprind a- 
cum în toate localitățile. In unele cu mai 
mult simț gospodăresc, în altele... Am vi
zitat recent două orașe vecine : Tecuci și 
Focșani. Și iată ce am constatat.

La Tecuci, înainte de toate, îți atrage 
atenția curățenia exemplară a străzilor. 
Parcă orașul ar fi anume pregătit să pri
mească oaspeți. Spații verzi au foș.t a- 
menajate la tot pasul, grădinile publice 
șînt pline de flori, fațadele clădirilor 
sînt curate, vitrinele magazinelor — îm
podobite cu gust. Sînt iot atitea semne 
că ai intrat într-o locaHtate bine gospodă
rită. Intr-adevăr, ne aflăm acasă la cei 
care au cîștigat de două ori premiul întîi 
în întrecerea pentru cel mai frumos și 
mai bine gospodărit oraș din regiune.

Această reușită e sirîns legată de folo
sirea chibzuită a fondurilor destinate lu
crărilor edilitare, de sprijinul cetățenilor.

La Tecuci, între sfatul popular și cetă
țeni ș-a stabilit o legătură strînsă. Aproa
pe că nu e acțiune cu caracter gospodă
resc pe care comitetul executiv al sfatu
lui popular să n-o pună în discuție 
publică. Cetățenii cumpănesc cum s-ar 
putea proceda mai bine, își spun părerile. 
In întîlnirile lor cu membrii comitetului 
executiv, cu deputății, se nasc noi idei, 
se fac nenumărate propuneri gospodă
rești. Anul trecut, comitetul executiv a 
studiat peste 300 asemenea propuneri și 
a aplicat aproape tot atitea. S-au așter
nut pavaje pe o suprafață de 10 000 mp, 
s-a extins rețeaua electrică, a fost- îmbu
nătățit transportul în comun. Tot în urma 
unor propuneri făcute de cetățeni, orașul 
șre cu 1 560 m c de apă mai mult la fie
care 24 de ore. Comitetul executiv al sfa
tului popular se bucură de sprijinul cetă
țenilor tocmai pentru că inițiativele și 
propunerile lor sînt studiate cu grijă și 
aplicate. E de ajuns să amintim că în 
anul 1963 valoarea muncii patriotice a 
cetățenilor a fost de 4,5 milioane lei. Cu 
banii economisiți, sfatul popular întreprin

de alte lucrări gospodărești de folos ob
ștesc. Intre altele, anul acesta sînt în plan 
construirea unui ștrand, amenajarea unui 
stadion, schimbarea parțială a albiei rîu- 
lui Bîrlad.

Tocmai ne pregăteam să părăsim Tecu- 
’ciul, cînd secretarul sfatului popular ne-a 
invitat să facem cunoștință și cu „zestrea" 
gospodărească a orașului.

— lată o parte din utilajele noastre, a- 
celea care nu ne-au costat nici un ban. 
Sînt premii oferite orașului Tecuci, frun
taș în acțiunea de gospodărire și înfru
musețare.

★

...Dacă pornești din Tecuci cu mașina, 
abia apuci să fumezi o țigară și ai ajuns 
la Focșani. Cele două orașe vecine au 
cam aceeași suprafață, cam același nu
măr de locuitori, posibilități de gospodă
rire egale. Totuși, cită deosebire ! Multe 
din străzile Focșanilor sînt neîngrijite, pli
ne de gropi și de pietroaie, iar pe fața
dele a numeroase imobile nu s-a mai aș
ternut de mult varul proaspăt. Străzile Li- 
niștei. Republicii, Oituz și N. lorga, de 
pildă, sînt năpădite de pir și troscot — 
spații verzi, pasă-mi-te !

Pentru gospodărirea orașului, sfatul 
popular dispune anual de cîteva milioane 
de lei. Dar după felul în care sînt între
ținute străzile, imobilele, pare că sumele 
alocate nu-și găsesc întrebuințare. Atunci 
la ce sînt folosite aceste fonduri ? La sec
ția de gospodărie comunală a sfatului 
popular am aflat că cea mai mare parte 
din bani se cheltuiește... tocmai cu pava- 
rea străzilor, cu întreținerea locuințelor.

— Noi reparăm, văruim, dar sînt multe 
străzi și multe case ; de aceea munca 
noastră nu prea se vede, ne-a spus tova
rășul Alexandru Ghiroșca, directorul 
I.G.O. Focșani.

Citeodală însă se vede. Să luăm, de 
pildă, strada N. lorga. Anul trecut, pen
tru repararea ei s-au cheltuit 52 000 lei. 
Dar lucrările s-au efectuat în așa fel 
încît strada figurează și în acest an In 
planul de reparații. O îndatorire elemen
tară a fiecărei întreprinderi de gospodă

rie comunală o constituie respectarea ter
menelor de execuție. Pare de necrezut, 
dar bulevardul Cuza Vodă, una dintre 
cele mai importante artere de circulație 
ale orașului, este de patru ani șantier I

Fondurile importante rezervate anul a- 
cesta pentru salubritatea orașului se iro
sesc : străzile sînt în continuare neîngri
jite. „In orașul nostru se fac fîrguri, vine 
lume multă — ni se explică, lată 
de ce străzile sînt mereu murdare“. 
Oare așa să fie ? Doar tîrguri se fac și 
la Tecuci. Numai că acolo s-a găsit 
și un „leac" — asigurarea unei judicioase 
dirijări a circulației. De ce nu pot lua ast
fel de măsuri și focșănenii ? Tot prin sim
ple măsuri gospodărești, conducerea 
I.G.O. Focșani ar putea îmbunătăți și 
transportul în comun. Intre altele, este 
necesar să se scurteze termenele de re
parații la autobuze, să se stabilească și să 
se respecte un orar în funcție de pleca
rea și sosirea trenurilor etc.

Am discutat cu tovarășii din comitetul 
executiv al sfatului popular despre expe
riența vecinilor lor din Tecuci. „Cunoaș
tem Tecuciul, ne-a informat tovarășul vi
cepreședinte C. Amăriufei. E adevărat, 
acolo sînt realizări gospodărești mai bune 
decit la noi. Tecucenii au însă și condiții 
mai prielnice. Străzile lor sînt mai... drep
te, mai ușor de întreținut, grădina publică 
e în centrul orașului și face impresie". 
Tovarășul vicepreședinte a trecut însă cu 
vederea două lucruri : că la Tecuci fondu
rile bănești sînt mai bine gospodărite și 
că, în activitatea sa, comitetul executiv al 
sfatului popular orășenesc se sprijină în 
mai mare măsură pe inițiativa cetățenilor. 
E drept, în ce privește contribuția ob
ștească, consultarea cu cetățenii, tovarășii 
de la. Sfatùl popular Focșani au diferite 
situații, tabele, dosare, evidențe, Dar nici 
măcar cei care le-au întocmit nu pot 
spune cite din propunerile făcute de că
tre cetățeni au fost studiate și cite dintre 
ele aplicate.

Tecuci și Focșani. Două orașe vecine. 
Tecucenii le-au luat-o însă mult înainte 
celorlalți, lată de ce tovarășii de la Sfa
tul popular al orașului Focșani s-au gîndit 
bine atunci cînd au hotărît să întreprindă 
un schimb de experiență cu orașul alătu
rat. Va fi un bun prilej și pentru repre
zentanții Sfatului popular regional Galați 
de a-și face simțită prezența.

Gheorghe GRAURE

TEATRE • CINEMA ® TELEVIZIUN
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Evgheni Oneghln — 
(orele 19,30). Teatrul de stat de operetă: 
Lyslstrata — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : 
Maria Stuart — (orele 14,30), Eminescu— 
(orele 20) ; (Sala Studio) : O femeie cu 
bani — (orele 15,30), Moartea unui artist
— (orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Sala din Bd. Magheru) : Este vinovată 
Corina ? — (orele 19,30) ; (la Teatrul de 
vară din parcul Herăstrău) : Act Vene
tian — (orele 20); (la Teatrul de vară 
din parcul „23 August”): Casa cu două 
intrări — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza-Bulandra” (Sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Sfînta Ioana — (o- 
rele 19,30); (Sala Studio, din Str. Alex. 
Sahia nr. 70 A): NoapteaXe un sfetnic 
bun — (orele 19.30). Teatrul de Comedie: 
Șeful sectorului suflete — (orele 19,30). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : 
Jurnalul unei femei — (orele 19,30). Tea
trul pentru copii și tineret (Sala din 
Str. C. Miile) : Logodnicul de profesie 
se însoară — (orele 20). Teatrul satiric- 
muzical „C. Tănase” (Sala Savoy) : 
Șapte păcate — (orele 17), Revista de 
altădată — (orele 20); (Sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Și băieții și fetele — 
(orele 20). Teatrul „Țăndărică” (Sala din 
Str. Academiei) : Eu și materia moartă
— (orele 20,30). Circul de stat : Formula 
magică — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cei trei mușche
tari — cinemascop (ambele serii) : Sala 
Palatului R. P. Romîne (rulează la orele 
18,30 cu seria de bilete nr. 1 181), Repu
blica (9; 12,45; 15,30; 20,30), București
(8,45; 12,30; 15,30; 20,15), Feroviar (9; 13; 
17: 21), Grivița (8; 12; 16; 20), Grădina 
..Doina" (Str. Doamnei nr. 9 — orele 21), 
Melodia (9; 12; 14; 16,30; 20.15), Patinoarul 
„23 August“ (Bd. Muncii — orele 21), 
Grădina „Progresul” (Str. Ion Vidu nr. 
5 — orele 21). Madame Sans-Gêne — film 
pentru ecran panoramic: Patria (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 19; 21,15). Am ajuns și 
rege : Carpați (10; 12; 14; 15), Capitol 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21; la grădină
— orele 20,30), Modern (10: 12; 14; 16; 18; 
20), Grădina „Modern“ (Str. 11 Iunie nr. 
75 — orele 20,30). Seara prietenilor fil
mului: Carpați (orele 19). Lumea comică 
a lui Harold Lloyd: Tomis (10; 12; 14; 
16,30; 18,30; la grădină — orele 20,30), Au
rora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30; la grădină
— orele 20,15), Adesgo (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 (9,30; 12,15; 15; 18; 21). 
Totul despre Eva : Central (9,30; 11,30; 
14,30; 17,30; 20,30). Liturghia dc la miezul 
nopții — cinemascop: Lumina (rulează 
de la orele 10 la orele 14 în continuare; 
10: 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; 18; 20). 
Cei patru călugări : Giulești (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 șl 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). Imbltnzltorli de bi
ciclete — cinemascop : Excelsior (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Codln : 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), Munca 
(16; 18,15; 20,30). Dragoste lungă de-o
seară : Unirea (16; 18,15; 20,30). Dezrădă- 
cinații : Flacăra (14,30; 16,30; 18,30; 20.30). 
Foto Haber: Vitan (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),
Grădina „Moșilor“ (Calea Moșilor , nr. 221
— orele 20,15). Tînăruî de pe vasul Co-
lumb — 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). Kalo- 
ian : Lira (15; 17,15; 19,30; la grădină — 
orele 20,30). Locotenent Cristina: Cotro- 
ceni (15,30: 17,15; 19; 20,45). Nu se poate 
fără dragoste: Pacea (16; 18; 20). Dă-1
înainte fără grijă: Grădina „Unirea“ 
(Bd. 1 Mai nr. 143 — orele 20,15). Gene
ralul: Grădina „Luceafărul" (Calea Ra- 
hovei nr. 103 — orele 20,30). Privește 
înapoi cu mînie: Cosmos (16; 18; 20).
Anotimpuri : Ferentari (17; 19,30).

TELEVIZIUNE :: In jurul orei 18,00 — 
Transmisie de la Stadionul „23 August” 
din Capitală, întîlnirea de fotbal dintre 
echipele Steaua — știința Cluj. In pauză
— Jurnalul televiziunii. 19,45 — Filmul 
documentar „Din viața animalelor” (XI). 
20,15 — Cîntă Margareta Pîslaru șl un 
sextet instrumental condus de Paul 
Ghențer. 20,45 — în fața hărții. 21,00 — 
Seară de operă — Transmisiune de la 
Sofia. 21,30 — Actualitatea cinematogra
fică. în încheiere : Buletin de știri, 
sport șl buletin meteorologic.

Cum va ii VREMI A
Timpul probabil pentru zilele dc 14, 

15 și 16 iunie. In țară: Vremea continuă 
să se încălzească ușor la începutul in
tervalului. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea ploi locale sub formă de averse. 
Vint slab, pînă la potrivit. Temperatura, 
mai întîi în creștere, apoi staționară. 
Minimele vor fi cuprinse între 12 și 22 
grade, iar maximele între 23 șl 33 grade, 
local mai ridicate. In București: Vremea 
continuă să se încălzească ușor Ia în
ceputul intervalului. Cerul va fi schim
bător. Vint slab, pînă la potrivit. Tem
peratura mai întîi în creștere, apoi sta
ționară.
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filozofice eminescien
Acad. Mihai RALEA

Jean STERIÀDI Ilustrație la „Pe aceeași ulicioară"

viziunii

CWIa b o raton
ai r e c ?o 11 eJ o r

Dacă elementul poetic este sub
stanța constitutivă și totodată în
cununarea oricărei arte, poezia emi
nesciană este după părerea mea cris
talizarea supremă a viziunii artistice 
a poporului nostru. Versul emines
cian, vibrînd durerile și speranțele 
existenței umane, pămîntul și co
drul, setea de viață și epilogul im
placabil al celor patru seînduri, clipa 
Gecătoare și tendința spre eterni
tate, se deschide spre toate orizontu
rile, străbate calea atît de lungă a 
omenirii, devine traductibil în rezo
nanța altor meridiane, universal.

O astfel de poezie nu putea fi de
cît filozofică. Iar o astfel de poezie 
filozofică, cristalizînd viziunea ar
tistică a poporului romîn, nu putea 
fi, cu toate influențele ideologice ale 
secolului, mai ales ale filozofiei ger
mane, decît expresia unei gîndiri 
originale și ireductibile la alte crea
ții spirituale.

Nemărginita sensibilitate a lui 
Mihail Eminescu, pătrunzînd în mie
zul problemelor de bază ale existen
ței, a putut conferi artei sale o na
tură profund filozofică. Filozofică 
nu numai în cugetarea originii uni
versului și a soartei omenești, nu 
numai în „Scrisori“ și în „Glosă“, ci 
în toate tonalitățile ei neliniștite și 
cutezătoare, în dorul codrului care-și 
leagănă crengile la pămînt în aștep
tarea iernii pustiitoare și singurătă
ții, în îmbrățișarea îndrăgostiților 
sub vechiul salcîm care adăpostește 
dorința de a opri clipa de fericire, 
în peregrinările pe lingă plopii fără 
soț pentru o oră de iubire care să 
răscumpere moartea, în solitudinea 
luceafărului înălțat deasupra slă
biciunilor pămîntești, în somnul 
lin la marginea mării, împlinind ' struoasa coaliție“ 
înfrățirea cu natura în eternitate, în 
freamătul lăuntric al sufletului, 
care, apropiind extremele, aprinde 
frumusețe din zbucium, cum spune 
el, „dureros de dulce”. Filozofică în 
chintesența ei, de la primul pînă la 
'’’/iimul vers, poezia lui Eminescu

POEZIA
LU NI II
OMAGIAZĂ
LUCEAFĂRUL

Știam, foarte bine că glasul unui 
mare poet răsună distinct în uriașul 
coral al liricii universale; îmi era 
cunoscut că nici depărtările în spa
țiu, nici cele în timp nu pot întune
ca vreodată sclipirea fascinantă a 
geniului; nu-mi era străină nici ideea 
că epoca noastră tinde să înlesneas
că și să accelereze tot mai mult cir
culația valorilor, că piscurile cele 
mai cutezătoare din cultura fiecărui 
popor ajung să fie bine cunoscute și 
prețuite la antipod. Și totuși, Festi
valul internațional de poezie organi
zat cu prilejul „Zilelor Mihai Emi
nescu“ mi-a impus din nou, cu for
ța unei revelații, universalitatea o- 
perei eminesciene.

Cu emoție lesne de înțeles, am vă- 
! ut și am ascultat 31 de poeți, oas
peți din 18 țări, soli reprezentativi 
ai liricii de pe 3 continente, veniți să 
omagieze, cu o admirație mărturisi
tă, pe cel mai mare creator al poe
ziei romînești. Unii dintre ei ca Rosa 
del Conte (Italia), Rita Boumi Pappa 
(Grecia), Vehbi Bala (R. P. Albania), 
Galdi Laszlo (R. P. Ungară), Iurii 
Kojevnikov, (U.R.S.S.), Vilem Za- 
vada (R. S. Cehoslovacă), s-au a- 
propiat de tezaurul eminescian 
de mai mulți ani și, uimiți de 
profunzimea meditației, înfiorați 
de plenitudinea și puritatea sen
timentului, vrăjiți de armonia ine
fabilă a fiecărui vers, au rupt zile 
și nopți din timpul creației proprii 
pentru a dărui poporului lor, în tăl
măcire, măcar o parte din comorile 
întrezărite. Alfii au închinat poetu
lui nostru național versuri de intim 
și cald elogiu, adevărate confesiuni 
străbătute de vibrația recunoștinței 
pentru un mare maestru al cuvîntu- 
lui, versuri pline de prietenie pen
tru poporul care i-a dat naștere. 
Toți, prin propria credință și prin 
lectura unor creații originale, au a- 
dăugat cununii de lauri de sub por
tretul lui Eminescu străluciri noi, a 
căror semnificație nu poate scăpa 
nimănui.

Acolo, pe scena Studioului de con
certe al Radiodifuziunii, evocate de 
glasul vibrant al poeților, paralelele și 
"meridianele lumii se succedau sub maghiara, greaca, ceha... 
pehii noștri. Retina interioară se a* , Deasupra «cepei, șus» săpeapi, ‘

continuă adevărata poezie din toate 
timpurile și de pe toate meleagurile. 
De aceea, cîntînd pe toate coardele 
lirismului meditația filozofică, poe
zia eminesciană, deși clasică prin ar
monia ei construită durabil, prin e- 
chilibrul stăpînit și împlinit în e- 
sențe, este modernă și va rămîne 
mereu modernă.

Viziunea eminesciană. —. așa cum 
arăta încă Dobrogeanu-Gherea — nu 
poate fi considerată, într-un mod 
simplist și linear, o filozofie a pesi
mismului și a morții, o filozofie a 
neantului. E drept, filozofia lui 
Schopenhauer a avut o înrîurire 
mare asupra gîndirii eminesciene. 
Aceasta nu poate fi considerată doar 
o influență exterioară superficială și 
cu atît mai puțin o modă a timpu
lui. Un artist atît de mare ca Emi
nescu nu putea să vehiculeze idei 
pe care să nu le fi integrat în an
samblul felului său de a gîndi și 
simți. Dar tocmai de aceea, fiind un 
artist genial, cu o profundă sinceri
tate, studiile sale filozofice s-au al
toit pe tulpina propriei sale indivi
dualități creatoare, cu rădăcini îm- 
plîntate adînc în specificitatea so
cietății romînești din timpul său, în 
năzuințele poporului său, iar viziu
nea sa despre lume a dobîndit un 
profil nou, neconvertibil.

Viața și creația lui Eminescu s-au 
desfășurat într-o perioadă care a 
urmat revoluției de la 1848, cînd 
burghezia a renunțat la idealurile 
ei revoluționare și a intrat în „mon- 

cu moșierimea. 
Această situație social-politică a lo
vit sensibilitatea marelui nostru poet, 
setea lui de dreptate, înaltele sale as
pirații morale, 
revine mereu 
ană, ajungînd 
mogonică, la 

De aceea deziluzia 
în poezia eminesci- 
la o amploare cos- 
viziunea răului u-

dapta rînd pe rînd, luminii violente 
din Cuba, patria lui Nicolas Guillen, 
și aburilor ceții din Finlanda lui Väi
nö Kirstinä; sensibilitatea trecea fără 
amețeli pe firul de mătase care 
unește, peste mări și țări, poezia so
vieticului Alexei Surkov de aceea a 
belgianului Karel Jonckheere, a me
xicanului Sergio Galindo, a austria
cului Theodor Csokor, a uruguaya- 
nului Mario Benedetti; venind din 
două emisfere, francezul Guillevic și 
australianul Christesen se întîlneau 
pe ecuatorul încrederii în resursele 
umanității ; în lumea unică a copi
lăriei, Heinz Kahlau (R.D.G.) și 
Vasko Popa (R. S. F. Iugoslavia) ; 
Elisabeta Bagriana (R. P. Bulgaria) 
și Ingegerd Granlund (Suedia) alătu
rau glasul a două femei, a două poe
tese in afirmarea dreptului — și 
necesității — de a privi cu fruntea 
sus viața.

Și, din cînd în cînd, în acest vast 
și atrăgător concert liric internațio
nal, atît de divers și atît de unitar 
totuși prin coordonatele umanismu
lui, răsunau niște armonii bine cu
noscute nouă, niște ritmuri care în
soțesc visarea noastră încă din anii 
adolescenței. Da, le recunoaștem. Da, 
iată splendidul efect al alternanței 
iambilor și amfibrahilor din „Mai 
am un singur dor“; iată faimoasa le
gănare din „Dintre sute de catarge"; 
cadențele acestea larg desfășurate a- 
parțin indiscutabil „Scrisorii I“ — 
dar limbile în care sînt rostite aces
te capodopere sînt italiana, rusa. 

niversal. De fapt, toate revoluțiile 
de pînă atunci au dus la schim
barea unei orînduiri bazate pe ex
ploatare cu alta, a sclavagismului 
cu feudalismul, a feudalismului cu 
capitalismul, la menținerea exploa
tării omului de către om, a asupri
rii, a jafului, a minciunii, a mizeriei 
materiale și morale. în conștiința de 
extremă sensibilitate a artistului a- 
ceastă realitate istorică concretă se 
extrapolează în imperfectibilitatea 
lumii, în imposibilitatea de a stă
vili răul, în inutilitatea și zădărnicia 
luptei și idealurilor revoluționare 
(„împărat și proletar“ sau „Memen
to mori“), în nimicnicia existenței 
umane. Aceasta reprezintă o rădă
cină social-istorică a pesimismului 
și, totodată, a criticismului emines
cian, așa cum a arătat Ibrăileanu în 
„Spiritul critic în cultura romîneas- 
că“ ; se reliefează astfel deosebirile 
față de doctrina schopenhaueriană. 
In filozofia lui Schopenhauer răul 
este expresia forței absolute, a voin
ței oarbe care determină toate sufe
rințele omenești și de care nu te 
poți apăra decît prin înăbușirea vi
talității, prin indiferență și asce
tism. Neocolind dezvăluirea suferin
țelor omenești, Schopenhauer oco
lește cauzele reale ale acestor sufe
rințe, doctrina sa reprezentînd o di
versiune de la lupta socială și îm- 
potrivindu-se luptei revoluționare, 
care nu poate înfrunta fatalitatea 
voinței absolute. Spre deosebire de 
doctrina schopenhaueriană, viziunea 
eminesciană este nu numai pesimis
tă, ci și critică, demascatoare, expri
mând dezvăluirea racilelor unei so
cietăți concrete, unei politici bazate 
pe setea de putere, unei morale ba
zate pe înșelăciune și ridicînd gla
sul împotriva orînduirii nedrepte.-

Iar astăzi, cînd comemorăm 75 de 
ani de la moartea marelui nostru 
poet, poporul, ale cărui dureri și as
pirații le-a cîntat, a sfărîmat orîn- 
dujrea rea, nedreaptă și construiește 
o lume nouă.

totdeauna, tuburile orgăi celei mari: 
cum " " "" ....

se v.
Dar în 
de y

numărate, de mărimi diferite, strîn- 
se unele lingă altele în crescendo. 
Dar în seara aceea mi se părea că 31 
de prezențe poetice răspund meta- 
foric acestei orgi reale, devenite un 
instrument unic, acordat pentru o 
piesă simfonică amplă și înălțătoa
re, închinată de întreaga lume lui 
Mihai Eminescu, dulcelui sunet de 
corn al acestui pămînt.

piesă
re, t... 
Mihai . 
corn al

Serbările pe 
care țara întrea
gă, de la un ca
păt la altul, în u- 
nanimitatea cea 
consacră lui 
a 75 de 
din viață, au o întreită semnificație. Ele 
cinstesc, în egală măsură : pe poetul tără 
de asemănare, care a dat verbului și ver
sului romînesc mlădierea cântecului ; pe 
scriitorul care a lăsat, în oricare din pagi
nile scrisului său, atîtea mărturii ale înal
tei lui personalități, și pe cetăfeanul care, 
în ciuda unei vieți publice pline de osti
lități,. a pus în împlinirea îndatoririlor sale 
obștești pregătirea cea mai temeinică, 
perseverenta cea mai devotată și modes
tia cea mai cuceritoare. Treimea această 
de semnificații, întrupată în ființa unui 
singur' om, ca o expresie superioară a 
geniului poporului nostru, merită o aten- 
ție^particulară pe care festivitățile de as
tăzi o reclamă cu hotărîre și căreia îi pu
tem răspunde, urmînd drumul invers.

Biografia lui Eminescu este una dintre 
cele mai contradictorii, atît de multe și 
de insistente sînt umbrele și luminile ce 
se încrucișează atît peste leagănul cît și 
peste sicriul său. A trăit după unii, și în
deosebi după registrele stării civile, 39 de 
ani, iar după alfii, și îndeosebi după re
gistrele stării literare, numai 33, pînă a- 
dică în ziua de 28 iunie a anului 1883; 
cînd astrul ce lumina de două decenii a 
intrat în conul de umbră al unei eclipse 
fără de întoarcere. A cunoscut raiul copi
lăriei de la Ipoteșfi, anii de școală cu lu
minoasa figură a lui Aron Pumnul și cu 
primii fiori ai Thaliei, pe care avea s-o 
urmeze ani de-a rîndul pe drumurile țării 
și dincqlo de munți, în turnee triurqfale. 
A făcut multe și serioase studii, și nu nu
mai în domeniul disciplinelor filozofice, 
la universitățile din Viena și Berlin, fără 
însă să-și nesocotească munca de creație. 
A fost să fie și profesor de filozofie la U- 
niversitatea din lași, dar neîncrezător în 
pregătirea sa a renunțat. A fost un an de 
zile bibliotecar al Universității din lași, 
dovedind calități excepționale, dar a fost 
răsplătit cu un proces de fraudă. A primit, 
la invitația lui Maiorescu, revizoratul șco
lar peste județele lași și Vaslui, fericit că 
putea să cunoască poporul, singurul ca- 
re-l interesa, a fost un revizor revoluțio
nar prin munca și vederile sale asupra în- 
văfămîntului, dar a fost dat afară ca ulti
mul odăiaș de primărie, la schimbarea 
regimului.-A fost redactor la o ieșeană 
foaie a vitelor de pripas, cum însuși o 
spune făcînd haz de necaz, pe care a 
ridicaf-o, cu scrisul său, la rangul unui a- 
devăraf „curier" intelectual al Moldovei 
de nord. Din toamna anului 1877 și pînă 
în ajunul prăbușirii lui din 1883 a fost re
dactor și redactor-șef la „Timpul", organul
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mai armonioasă, le 
Eminescu, la împlinirea 

ani de la săvîrșirea lui

partidului conservator, a dus campanii de 
presă răsunătoare, a scris studii de socio
logie, a fost articlier de toate zilele și de 
ioate speciile, reporter parlamentar și chiar 
transcriitor de telegrame, acele telegrame 
Havas, pe care atita le blestema în toam
na anului 1882 că ar fi preferat să nu fi 
ajuns să mai trăiască, N-a avut în fimpul 
acesta decît un concediu plătit, prin co
drii Jiului, de un întîmplător mecenat, a 
trăit: din împrumuturi, pe care le-a notat, 
cu corectitudine, și a sfirșit, după un șir 
de umilințe, drept unică răsplată pentru 
imensele servicii aduse gazetei și la ca-.

văzut Florența cu un rece 
el, care-a pictat pe 

icoană a lacului Me- 
a vegetat la lași, subaltern la bi-

patul nenumăra
telor privațiuni 
care l-au epuizat, 
vorba lui Hajdeu, 

la casa de nebuni. S-a vindecat tem
porar, a 
ochi de mort, 
sticlă neuitata
ran, 
blioteca unde fusese cap, a poposit la 
ospiciul de la Mînăsfirea Neamțului, de 
unde interzicea lui Vlahuță practica pan
tahuzelor, s-a reîntors la București, unde 
a. și. murit și a fost îngropat, cu coroane 
din liste de subscripție, la Bellu, unde o- 
dihnește și astăzi în mijlocul unor mai 
tineri confrați, fericiți să-i poată săruta 
pulberea tălpilor lui. A trăit puțin, a mun- 
citîdincolo de puterile unui om, chiar ge
nial, a fost un martir și un. erou, căci pe 
tot ce a pus mîna a ieșit lucru întreg și 
a lăsat un nume în vecii vecilor nemuri
tor.

Timpul cel mai lung din acest imperfect 
galop biografic, Eminescu l-a consacrat 
scrisului. Dacă un curios al statisticii ar 
căta să numere și să cumpănească în mi
nute, în zile, în luni și în ani, enorma 
cantitate a coloanelor celor șase ani de 
la „Timpul" și după aceea cele cincizeci 
de manuscripte de la Academie, în care 
fiecare pagină înțesată de ștersături su
prapuse ar'trebui disociată, ar rămînea în
grozit de suma de timp pe care ar reali
za-o. Scriitorul acesta nu a trăit numai o 
viață ci zeci de vieți, căci la fel cu prun
cii năzdrăvani din basme, e| a crescut în
tr-un an cît altul în zece și a scris în două
zeci cît pentru eternitate. A scris nuvele 
filozofice, imaginare și fastuos descripti
ve, a scris o schiță de roman, car® i-ar 
fi prezis o frumoasă carieră dacă nu l-ar 
fi afras alte ispite, a tălmăcit lungi și 
docte tratate de artă dramatică sau difi
cile capitole din filozofia lui Kant, a evo
cat, în încercări dramatice surprinzătoa
re, figuri celebre ale istoriei naționale, a 
redactat zeci și sute de epistole, de re
comandați® sau de dragoste, de infinite 
nuanțe ale artei epistolare, iar miile lui 
de articole politice, economice, financia
re. sau polemice vădesc un cugetător de 
înaltă clasă și un pamfletar de infinite 
resurse, inclusiv folclorice.

însă Eminescu a fost mai cu seamă : 
Poetul și el s-a cunoscut de timpuriu, ca 
atare. A iubit cu gingășie și cu patimă, 
a suferit torturi de iad și a blestemat, a 
iertat și iar a iubii, și de aceea poezia 
lui de dragoste, fie că e vorba de un lied 
aerian, de o gamă de compoziție sau de 
o alegorie celestă ca aceea a Luceafăru
lui, este una dintre cele mai firești, mai 
autentice, mai universale. Natura la Emi
nescu se drapează în straie de purpură. 
N-a văzut Egipetul, nici Grecia, nici mă
rile Nordului, nici Orientul, decît cu o-
chii minții, dar cine le-a cîntat mai f-u- 
mos, mai colorat și mai sugestiv ca el ? 
La fel și cu poezia bachică, cu aceea de 
cugetare filozofică sau satirică ș.a.m.d. — 
și aceasta pentru că vraja poeziei emines
ciene fine de cînfec, ce nu cunoaște 
moarte, căci așa cum însuși spunea, la 18 
ani numai, într-un crîmpei improvizat, dar 
de o clasică frumusețe : „Numai poetul / 
Ca pasărea ce zboară / De-asupra valuri
lor, / Trece peste nemărginirea timpului, / 
în ramurile gindului, 1 In sfintele lunci, / 
Unde pasări, ca el / Se-ntrec în cîntări".

Răsfoiți ultimul Breviar Anuar Sta
tistic al R. P. Romîne. La capitolul 
„Agricultura și Silvisultura" veți citi: 
65 000 tractoare, 61 600 semănători 
mecanice. De la treierișul cu cai, cu 
tăvălug de piatră și sanie cu cuțite 
de cremene, la cele 33 500 combine de 
azi. Acest progres considerabil rea
lizat în numai două decenii poate ii 
concentrat în două idei de densi
tatea și limpezimile diamantului : 
industrializarea țării și socializarea 
agriculturii.

Actul de naștere al transformării 
socialiste a agriculturii, devenit do
cument istoric — hotărîrea plenarei 
C.C. al P.M.R. din 3—5 martie 1949, 
prevedea crearea unei ramuri noi a 
economiei naționale : industria con
structoare de mașini agricole. După 
cîteva luni doar, lua ființă în Bucu
rești o nouă întreprindere industria
lă : „Semănătoarea". Primele gospo
dării colective din țară aveau să 
semene viitoarele recolte cu prime
le semănătoare romînești.

n-a
că cititorii mai vîrstnici îșiPoate 

mai amintesc acele anunțuri presă
rate în ziarele vremii : „Cumpărați 
case de bani „Fichet". Nici temuta 
„gură de lup" nu le poate sparge". 
Cîteva file și imagini din arhiva fos
tei fabrici te scutesc de orice comen
tarii : hale cu aspect de barăci ; 
mașini învechite, model 1890, 1903 ; 
în aproape douăzeci de ani beneficii 
de peste 70 000 000 lei, investiții 
75 000 lei 1 Ultima filă din dosarul 
consiliului de administrație conține 
procesul verbal al ultimei sale șe
dințe încheiat cu această propozi
ție : „Următoarea ședință va avea 
loc la 11 iunie 1948".

Istoria însă hotărîse altfel. La 11 
iunie 1948 muncitorii au intrat în bi
roul directorial ca stăpîni, adevărații 
stăpîni ai fabricii.

Martor și participant la acele e- 
venimente, maistrul Ion Dragomir își 
amintește episoade, momente din is
toria condensată a uzinei.

— Alături de fosta „Fichet" s-au 
comasat încă 10 făbricuțe răspîndi- 
te în tot Bucureștiul. în 1950 ne-am 
mutat cu toții aici, pe cheiul Dîm
boviței, în niște construcții în bună 
parte părăsite. Acoperișurile erau 
sparte, drumurile înnoroite, bălăria 
creștea cît omul. Colectivul era fă
râmițat, se foloseau expresii ca : 
„cei de la Fichet", „cei de la Lăză- 
rescu" și așa mai departe ; oamenii 
nu se cunoșteau și ezitau să se a- 
mestece unii cu alții. Și totuși, pla
nul anual a fost îndeplinit din mers, 
în plin proces de mutare a uzinei și 
de organizare a producției. Acesta a 
fost primul nostru examen...

Al dbilea examen l-a constituit in
trarea în fabricație a primelor pro
duse mai dificile printre care sece- 
rătoarea-legătoare. Secțiile uzinei 
trebuiau să coopereze mai strîns, 
oamenii trebuiau să colaboreze în
deaproape, să-și unească eforturile 
în vederea aceluiași țel : o nouă ma
șină agricolă romînească. A urmat 
apoi un alt moment important: fa
bricarea primului lot de combine 
pentru cereale.

Pășesc împreună cu maistrul Ion 
Dragomir pe aleile asfaltate ale 
uzinei — „Aleea matrițeriei", „Aleea 
clubului", „Aleea montaj general". 
Aproximativ 26 de hectare însu
mează suprafața uzinei moderne de 
azi, dar lui Ion Dragomir fiecare pas 
îi sugerează un amănunt, o imagine, 
o întîmplare.

— Aici, la forje, s-a lucrat în pri
mul an cu ciocanul și nicovala ; 
transportul pieselor se făcea manu
al... Aici lucrează Anghel Dumitru, 
șef de brigadă. Eu l-am învățat lă- 
cătușerie... Aici, la întreținere mun
cește N. A. Cam certat cu dis
ciplina, era băiatul nimănui, mu
tat de colo-colo. L-am luat, l-am 
calificat, l-am cizelat. Acum urmea
ză școala medie la seral. Zeci și 
zeci de băieți 
mînă.

Castanii de pe 
mari alături de șirurile 
neri, combine proaspăt vopsite stau 
rînduite lîngă zidurile halelor, în 
fața clubului dintr-o mașină se des
carcă decoruri.

'n a uzinei este mai în- 
istoria colectivului 

, calificarea, călirea oa- 
acești oameni care în 

' •> 30 de ori mai multe 
-■ decît în 1952.

atelierul de prototipuri,
-1 sosesc în forma ab- 
precisă a planurilor pe 

De la aspectul de an- 
1 roților dințate, de

(Continuare în pag. V-a)

mi-au trecut prin

alei au crescut 
de plopi ti-

Scurta istorie a uzinei este 
tîi și mai întîi istoria coli 
său, evoluția, caliiicarea, căi 
menilor săi, acești oameni < 
1964 produc de 30 de ori mi 
mașini agricole decît în 1955

Aici, în atelierul de pre 
noile mașini sosesc în forn 
stractă dar precisă a planu 
hîrtie de calc. De la aspectu 
samblu la detaliul roților dir 
la planul general la desenul 

reper, viitoarea mașină pare o plăs
muire imaterială. Dar acest concept 
imaginat cu rigla și compasul va că
păta formele, volumurile și duri
tățile fontei și oțelului trecînd prin 
mîinile unor muncitori cu înaltă ca
lificare, oamenii care creează pri
ma mașină — prototipul. „Creea
ză" am spus, pentru că mun
ca lor verifică și, uneori, corectea
ză și îmbunătățește inspirația și 
calculele proiectanților.

Dacă maistrul Ion Dragomir retră
iește la fiecare pas istoria uzinei și 
a colectivului său, lăcătușul Nico
lae Sindie poate oglindi, prin mun
ca și experiența sa, un alt capitol 
viu din viața întreprinderii : evolu
ția de la simplu la complex, progre
sul tehnic, modernizarea. 36 tipuri 
de mașini agricole a produs de la 
înființarfe și pînă azi uzina și multe 
dintre acestea au prins contur sub o- 
chii lui Nicolae Sindie.

„Simplu" și „complex" sînt două 
noțiuni destul de relative.

— Dacă ar trebui să facem astăzi 
prima semănătoare de acum 15 ani, 
care avea doar 200 de repere — 
spune Sindie — ar fi o joacă.

Acum, cînd uzina a produs 33 500 
de combine CI pentru cereale, 
care conține peste 2 000 de repere 
se presupune, evident, o tehnologie 
complicată, prelucrări de precizie, 
calificare înaltă.

Rapidul progres tehnic al uzinei a 
fost hotărît de marele volum de in
vestiții acordat de stat pentru utila
rea și modernizarea uzinei. De la un 
an la altul au fost mecanizate pro
cese tehnologice importante — de la 
turnătorie pînă la montaj și vop- 
sitorie. Simpla strîngere mecanică a 
șuruburilor sau automatizarea unor 
operații grele de turnare, călirea 
prin curenți de înaltă frecvență sau 
electronituirea sînt numai cîteva din 
modernizările care au dus la o 
înaltă calitate a producției, la o 
creștere continuă a productivității 
muncii. Din 1950 pînă acum produc
tivitatea a crescut de circa 7 ori și 
jumătate. Sugestive sînt și alte cifre: 
din 1957 și pînă acum au fost apli
cate 1 150 de inovații care au adus 
uzinei peste 15 milioane lei economii.

Toate acestea ilustrează o 
trăsătură a colectivului 
mănătoarea": pasiunea pentru în
sușirea unei calificări 
teresul crescînd față de 
nouă. Nu întîmplător Nicolae Sindie 
se numără printre cititorii asidui ai 
bibliotecii tehnice alături de maistrul 
Nicolae Munteanu, inginerul Ion Se- 
menescu, matrițerul C. Ciorîță șl 
mulți alții. Peste 11 000 de volume și 
186 colecții de reviste romînești și 
străine oferă multiple cunoștințe în 
legătură cu cele mai diverse profe
sii, dezvăluie metode și procedee 
tehnologice noi, sugerează idei pen
tru organizarea, mecanizarea și au
tomatizarea producției.

Dacă am putea aduna la un loc 
toți anii de învățămînt parcurși de 
sute și sute de muncitori ai uzinei în 
scurta sa istorie am însuma mii 
de ani școlari. în numai cinci ani 
1958—1963 119 muncitori ai uzinei
au absolvit diferite facultăți tehni
ce, iar școala medie serală a fost 
frecventată în acest an de 339 mun
citori. Din trei muncitori, unul ur
mează cursurile de ridicare a cali
ficării; aproximativ din 8 muncitori, 
unul este purtător al insignei .de 
fruntaș în întrecerea socialistă.

altă 
uzinei „Se-

înalte, in- 
tehnica

în urmă cu aproape doi ani, în 
sala clubului „Semănătoarea" am 
luat parte la concertul simfonic cu 
care Filarmonica'de stat „George 
Enescu" își deschidea stagiunea. 
Aceste concerte de început de. sta
giune au devenit o tradiție aici, în 
uzină. Mozart, Beethoven, , Enescu. 
au vibrat în sala clubului, nu de-: 
parte de temperaturile forjei sau de 
legănarea macaralelor la, montaj. în 
actuala stagiune au prezentat la' 
club 15 spectacole Naționalul, ope
reta, estrada și alte teatre. Specta
tori : aproape 7 000.

S-ar putea spune, fără exagerare, 
că uzina constituie pentru Gina An-i 
ton un al doilea cămin. Tatăl este 
maistru la controlul tehnic de caii-' 
täte, soțul — electrician la întreține-, 
re. Dar firele care o leagă de uzină: 
sînt mai multe. Aici și-a dat exame
nul de maturitate la școala medie se
rală, aici a debutat, în urmă cu zece 
ani, la cenaclul literar și a jucat în; 
unsprezece din cele douăsprezece 
piese puse în scenă de formația; 
teatrală. Pasiunea pentru literatură 
o îndeamnă să participe permanent 
là activitatea bibliotecii unde pre-

Paul D1ACONESCU
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@ Teoria octetului — un argument parțial 

acceptabil @ De la ipoteza lui Pauling 

la sinteza primului compus chimic al unui 

gaz nobil @ Ce aduc noile cercetări

Denumirea de gaze „nobile“ sau 
„inerta“ a fost atribuită unui grup 
de șase elemente chimice — heliu, 
neon, argon, cripton, xenon și ra
don — descoperite la sfîrșitul seco
lului al XJX-lea în aerul atmosferic, 
Deși chimiștii au făcut numeroase 
experiențe, nu s-a confirmat că 
aceste gaze ar participa la vreo 
reacție chimică, încercările lor 
de a le combina cu diferite substan
țe chimice fiind zadarnice. De aici 
— și denumirea lor. Cauza acestei 
comportări a gazelor nobile a con
stituit o enigmă pînă în momentul, 
relativ recent, cînd specialiștii au 
descoperit compuși chimici ai uno
ra dintre ele. Și astfel, vechea de
numire a început să nu li se mai 
potrivească.

După cum se știe, orice atom este 
alcătuit dintr-un nucleu încărcat 
pozitiv, în jurul căruia, în diferite 
straturi, se rotesc electronii, care 
poartă sarcini electrice negative. In 
combinarea chimică a atomilor, în 
unirea lor în molecule, rolul hotărî- 
tor revine electronilor de pe stratul 
exterior. Elementele chimice ai că
ror atomi au pe ultimul strat ace
lași număr de electroni, au proprie
tăți chimice înrudite. Sodiul și po- 
tasiul, avind numai un electron pe 
ultimul strat, se comportă asemănă
tor în majoritatea reacțiilor chimi
ce. Atomii gazelor nobile au pe ul
timul strat opt electroni, structură 
numită octet.

Multă vreme octetului î s-a atri
buit un rol esențial în procesele de 
combinare chimică, considerîndu-se 
că inerția chimică extremă a gaze
lor nobile s-ar datora prezenței ce
lor opt electroni pe stratul exte
rior, ca număr maxim posibil. Po
trivit teoriei octetului, în procesul 
combinării atomilor a două elemen
te, fiecare tinde să-și asigure pe 
stratul exterior o structură de opt, 
lucru ce poate fi realizat în două 
moduri : fie prin transfer de elec
troni de la un atom la altul, fie 
prin punerea în comun a electroni
lor. Din această teorie rezultă deci 
că gazele nobile care, în stare ele
mentară, posedă un octet de elec
troni, nu pot să formeze combinații 
chimice. Argumentul că nu li se cu
noștea nici un compus chimic era fo
losit drept principală dovadă în 
sprijinul acestei teorii. Deoarece 
teoria octetului rămînea totuși în 
concordanță cu numeroase date ex
perimentale și explica o serie de fe
nomene chimice, fusese acceptată de 
chimiști. O dată însă cu inițierea unor 
cercetări experimentale aprofunda
te, s-a dovedit că această teo
rie are o valabilitate absolută nu
mai pentru elementele din perioa
da a doua a sistemului periodic, 
care se încheie cu neonul. Elemen
tele mai grele decît acestea pot for
ma combinații în care numărul elec
tronilor de pe ultimul strat să fie

o Pentru multe procese care se des
fășoară în lumea particulelor sul)- 
nucleare, o secundă reprezintă o 
veșnicie. Unități de măsură cum 
sînt milisecunda și microsecunda 
încep să devină incomode în cal
culele specialiștilor. Prea mari se 
dovedesc a fi de asemenea nano- 
secunda și picosecunda, prima re- 
prezentînd a miliarda, iar cea de-a 
doua a bilioana parte dintr-o se
cundă. Recent, pentru desemna
rea unor unități de măsură extrem 
de miei, Comitetul internațional 
pentru măsuri și greutăți a intro
dus noi denumiri. Astfel, a trilioa- 
na parte dintr-o unitate de măsu
ră se va numi femtosecunda, iar 
a cuadrilioana parte — attose- 
cunda.

o La Centrul european de cercetări 
nucleare de la Geneva a fost des
coperită o nouă particulă subnu- 
cleară, denumită „rezonanța C-ze- 
ro". Durata existenței acestei par
ticule este de aproape o trilioni- 
me de secundă.

* Ziarul „New York Times“ relatea
ză că un grup de astronomi din 
S.U.A. a descoperit un corp ceresc 
caro se deplasează cu o viteză do 
aproximativ 150 000 km pe secun
dă. Se presupune că el ar fi o ga
laxie sau un grup de galaxii în 
explozie. Acest corp, afint la 6,6 
miliarde ani lumină de Pămînt, 
este cel mai îndepărtat din cite se 
cunosc pînă acum.

o In Suedia a fost realizat im radia
tor cu protoni cu ajutorul căruia 
pot fi efectuate operații de tumori 
cerebrale fără deschiderea cutiei 
craniene.

o Uzina chimică din Blizyn (R. P. 
Polonă) a realizat lacuri indicatoa
re de temperatură, care reacțio
nează la temperaturi între 35—165 
grade C. La temperatura de 45 
grade C, de exemplu, culoarea 
portocalie a unui lac devine nea
gră. In prezent se lucrează la pre
pararea unor astfel de lacuri pen
tru temperaturi de 550—800 
grade C.

« In Anglia se proiectează realiza
rea unor camere de luat vederi, 
complet automatizate, pentru ur
mărirea bancurilor de pește și 
controlul scufundării năvoadelor. 
Imaginile submarine urmează să 
fie transmise pînă la distanțe de 
cițiva km pentru a apare pe ecra
nele televizoarelor de pe bordul 
pescadoarelor.

® in Japonia a fost < onstruit un cup
tor electronic eu vid pentru e- 

și mai mare de opt. Astăzi se 
cunosc compuși avînd pe ultimul 
strat al atomului central 10, 12, 14 și 
uneori 16 electroni. în multe cazuri, 
datele experimentale și calculele 
teoretice au scos în evidență că a- 
cești compuși sînt mai stabili decît 
compușii cu octet chiar dacă sînt 
formați din aceleași specii de atomi. 
De exemplu, hexafluorura de sulf — 
în care sulful are 12 electroni pe 
stratul exterior — este mult mai 
stabilă decît difluorura de sulf, în 
care sulful grupează numai 8 elec
troni pe stratul periferic.

Posibilitatea existenței unor com
puși chimici ai gazelor inerte a fost 
susținută teoretic pentru prima dată 
în anul 1933 de cunoscutul savant 
american Linus Pauling, laureat al 
premiului Nobel. El a propus for
mule posibile pentru cîteva fluoruri 
și cîțiva acizi ai xenonului. încercă
rile unor experimentatori de a sin
tetiza substanțele a căror existență 
a fost presupusă de el nu au fost 
încununate de succes, deși aceștia se 
aflau la numai un pas de descope
rirea fluorurilor xenonului. Dacă în 
anul 1933 chimiștii Yost și Kaye 
și-ar fi condus experiențele de fl'uo-

Cristale de tetrafiuorură de xenon

laborarea de cantități mici dc me
tal cu proprietăți speciale, în con
diții do laborator și industriale.

• Experiențe în legătură cu influen
ța acidului dezoxiribonucleic 
(A.D.N.) asupra eredității se efec
tuează la Institutul de cercetări 
atomice „Boris Kidrici“ din 
R.S.F. Iugoslavia. Molecule de 
A.D.N. obținute de la un cocoș 
din rasa Rhode-Island nu fost in
troduse unor embrioni de găină 
din rasa Leghorn, Această primă 
generație a rămas aibă, a succedat 
însă o generație care avea numai 
două puncte albe, apoi alta cu 
pui negri, pui albi și pui cu punc
te, cît și un procent redus de pui 
eu pene roșii.

o Doi medici izraelieni au realizat 
instrumente chirurgicale miniatu
rale, avînd mărimea de ordinul 
milimetrilor, care se pot deplasa 
singure în interiorul corpului. De
plasarea lor se obține cu ajutorul 
unui cîmp magnetic, ea fiind ur
mărită prin raze roentgen. Primele 
experiențe s-au efectuat pe cîini 
și pe modele de artere umane din 
masă plastică.

® Recent, în Suedia au fost realizate 
pe scară industrială cuțite pentru 
efectuarea tăierilor în sticlă ex
trem de fine, necesare în micro
scopia electronică. 

„Terraplan BC-4", auiocamiori glisant pe perne de aer, este un vehicul.-experimental realizat în Franța
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rurare a xenonului la o tempera
tură mai joasă decît cea folosită de 
ei, istoria chimiei gazelor nobile ar 
cuprinde astăzi o perioadă de peste 
30 de ani. Dar, cedînd în fața unor 
dificultăți, cei doi cercetători nu 
și-au mai continuat experiențele, iar 
formulele preconizate de Pauling 
au fost date uitării. Și astfel, în lip
sa unor dovezi experimentale funda
mentate științific, teoria greșită pri
vind incapacitatea gazelor nobile de 
a forma compuși chimici s-a menți
nut în știință pînă în anul 1962.

Au trecut exact doi ani de cînd 
chimistul englez N. Bartlett a rea
lizat sinteza primului compus chi
mic al unui gaz inert : hexafluoro- 
platinatul de xenon. Cum este și fi
resc, noua descoperire a stîrnit un 
interes viu în rîndurile chimiștilor 
de pe întregul glob. în acest scurt 
răstimp au apărut peste o sută de 
lucrări științifice în care este des
crisă prepararea a circa douăzeci de 
compuși chimici ai criptonului, xe
nonului și radonului, combinațiile 
xenonului fiind cele mai importan
te. în asaltul acestui nou domeniu 
s-a făcut uz de toate mijloacele teh
nice moderne ale cercetării chimice:

Cu citva timp în urma, știrea că, 
Rosa Kuleșova, o tînără din Nijni- 
Taghil (U.R.S.S.) poate distinge culo
rile cu degetele a făcut ocolul lu
mii. Experiențele efectuate sub 
controlul Academiei de Științe a 
U.R.S.S. au confirmat capacitatea ei, 
cu lotul neobișnuită, de a recunoaș
te, cu ochii legați, nu numai alb și 
negru, ci și toate celelalte culori.

Recent, de astă dată în S.U.A., a 
fost descoperită altă femeie — Fer
rell Stanley din Flint, statul Michigan 
— care „vede" în același fel neo
bișnuit. Cercetătorii au avut grijă 
ca în timpul încercărilor să fie 
folosită o cutie vopsită în negru 
care cuprindea 14 bucăți de stofă, 
colorate cîte două în roșu, gal
ben, verde, albastru, purpuriu, ne
gru și alb. Ele nu puteau fi scoa
se din cutie decît prin manșoane de 
catifea neagră. Pipăind în cutie bu
cățile de stofă, timp de 30 secunde 
pînă la 2 minute, ea a determinat 
culoarea respectivă. Repetîndu-se 
experiența de trei ori, trebuind deci 
stabilită culoarea bucăților de stofă 
de 42 de ori, ea nu a greșit decît 
în șase cazuri. In timpul experiențe
lor au fost înlăturate toate posibili
tățile de influențare prin telepatie. O 
constatare interesantă a fost că în
călzirea sau răcirea degetelor fac să 

reacții fotochimice și sub descărcări 
electrice, cercetări spectrale cu raze 
infraroșii, ultraviolete, roentgen și 
cu neutroni, studii de rezonanță 
magnetică electronică și nucleară 
etc. Principalul obiëctiv al cercetă
rilor spectrale și magnetice a fost 
dezvăluirea structurii electronice a 
moleculelor compușilor sintetizați, a 
mecanismului formării legăturilor 
lor chimice. Se poate spune că as
tăzi în chimie s-a atins un nivel de 
cunoștințe destul de înalt în ce pri
vește structura compușilor gazelor 
inerte, prevederile calculelor teo
retice concordînd cu datele experi
mentale. între altele, se cunoaște ar
hitectura mSeculară a difluorurei, 
a tetrafluorurei și hexafluorurei de 
xenon.

Așa dar, chimia gazelor nobile 
este un domeniu întrutotul nou. Pînă 
acum, specialiștii și-au concentrat 
atenția îndeosebi spre elucidarea 
unor probleme de însemnătate teo
retică, creînd astfel premise pentru 
transpunerea relativ rapidă a rezul
tatelor cercetării în practică. Oame
nii de știință, dînd deoparte enig
maticul blazon nobiliar conferit a- 
cestor gaze, le supun celor mai fe
lurite cercetări teoretice și practice 
pentru ca, singure sau în combina
ție cu diferite substanțe chimice, ele 
să devină cît mai folositoare progre
sului tehnicii moderne. Astfel, deri
vații fluorurați organici și anorga
nici prezintă o importanță tot mai 
mare în producția maselor plastice, 
în tehnica nucleară, a temperaturi
lor scăzute etc. în prepararea aces
tor substanțe, fluorurile de xenon 
permit înlocuirea fluorului elemen
tar, care este foarte reactiv, provoa
că distrugeri în substanța de fluo- 
rurat și împiedică desfășurarea se
lectivă a unor procese chimice. Cu 
ajutorul fluorurilor de xenon pot fi 
efectuate fluorurări blinde, selective, 
iar xenonul degajat în reacție, fiind 
un gaz, părăsește substanța fluoru- 
rată fără a lăsa nici un rezidiu.

Se pune, desigur, întrebarea : din 
ce cauză afirmația că gazele nobile 
nu ar putea să producă reacții chi
mice s-a menținut mulți ani ca unul 
din postulatele cele mai invulnera
bile ale chimiei, deși teoria electro
nică a combinării chimice i se opu
nea, de peste trei decenii, cu dovezi 
tot mai acceptabile ? Motivul îl con
stituie doar inconsecvența de gîndi- 
re : s-a afirmat despre un lucru încă 
necunoscut că el nu există, deși o 
serie de date cunoscute nu contrazi
ceau, ci dimpotrivă presupuneau 
existența lui. Este un exemplu care 
ilustrează rolul clarviziunii și în
semnătatea ei pentru dezvoltarea 
teoriei și practicii în științele naturii.

Ing. Endre BARABAS
Institutul de fizică atomică

VEDERII?
dispară pentru un timp neobișnuita 
lor însușire.

O explicație științifică a acestui 
fenomen nu a fost dată încă. Unii oa
meni de știință consideră că în cursul 
evoluției speciilor animale, unele ce
lule vizuale s-ar fi răspîndit în or
ganism, unde s-au păstrat ca niște 
„rămășițe". La unele ființe, aceste 
celule fiind în contact cu creierul, ar 
crea posibilitatea de a vedea cu 
degetele.

Este Pămîntul asimetric?
Studierea traiectoriei sateliților arti

ficiali a permis oamenilor de știință să 
măsoare cu multă precizie cîmpul gravi
tațional al Pămîntului și să constate unele 
abateri de la simetrie. După unii, aceste 
neregularități s-ar datora formei asime
trice a planetei noastre. Geofizicianul en
glez S. Runcorn și-a exprimat însă păre
rea că o asemenea formă asimetrică nu 
s-ar fi putut menține un timp atîf de în
delungat, de cînd există Pămîntul, deoa
rece materia lui ar fi trebuit să fie de un 
milion de milioane de ori mai vîscoasă 
decît materialele tehnice cunoscute astăzi. 
El consideră, totodată, drept cauză reală 
a anomaliilor gravitaționale curenții de 
convecție care se propagă prin masa flui
dă de sub scoarța terestră. In regiunile în 
care acești curenți se propagă ascendent,

La poalele Vîrfului Ciortea din munții Făgăraș

Deseori părinții sînt îngrijorați 
cînd copiii lor pronunță defectuos 
unele cuvinte, cînd se exprimă greu. 
In general, progresul vorbirii la copil 
trebuie să meargă paralel cu dez
voltarea spiritului de observație și 
a inteligenței, fiind legat de echili
brarea armonioasă a simțurilor, a 
gîndirii, a emoției, a memoriei, a 
imaginației și îndeosebi de desăvîr- 
șirea sistemului nervos central. De 
multe ori educarea copiilor se face 
în mod unilateral. Se acordă impor
tanță mare — ceea ce este de altfel 
necesar — igienei fizice și alimen
tare și se dă prea puțină atenție 
considerentelor psihice. De aceea 
unii copii, mai ales în prima perioa
dă a copilăriei, vorbesc cu întîrziere 
sau cu defecte de pronunțare. Pentru 
a interpreta bine dezvoltarea vorbitu
lui, amintim că un copil de 6 luni 
pronunță unele silabe, la un an cu
vinte de 2 silabe, la ll/,ani copilul 
pronunță 10—15 cuvinte ; la 2 ani 
vocabularul este mărit, poate alcă
tui scurte propozițiuni, iar la 3 ani 
trebuie să alcătuiască fraze. Așa 
se înlîmplă cînd copilul duce o 
viață normală și este bine dirijat.

Dacă un copil cu dezvoltare fizică 
normală sau aproape normală, a- 
vînd un regim alimentar potrivit și 
echilibrat, nu progresează în vorbi
re chiar cînd i se creează condiții 
de stiniulare a limbajului, este evi
dent cq există tulburări care trebuie 
corectate în mod serios. Uneori, lim
bajul poate fi întîrziat în raport cu 
inteligența. Sînt copii inteligenți care 
reușesc să-și exprime sentimentele 
și gîndurile prin mimică, prin gesturi, 
prin silabe nepotrivite. Acești copii 
vor vorbi mai tîrziu și părinții trebuie 
să aștepte cu răbdare. Există și copii 
cu altfel de particularități. La unii gîn- 
direa, activitatea intelectuală rămîn 
în urma limbajului. Acești copii pro
nunță la l1/?. °ni cuvinte sau propo
zițiuni nepotrivite și numai apoi gîn- 
desc la ce au spus. Această parti
cularitate are valoare de interpre
tare numai dacă este accentuată și 
persistă mai multe luni. Este cazul 
ca inteligența acestor copii să fie 
stimulată, ca ei să fie instruiți să în
țeleagă anumite noțiuni simple și 
apoi să execute anumite îndemnuri: 
de exemplu, să bată din palme, să 
caute și să arate unele obiecte as
cunse, să se uite afară, să dea dru-

scade densitatea masei și implicit forța 
de gravitație ; curenfii descendenți au 
efect contrar.

Toate cele cinci regiuni cu gravitație 
redusă, descoperite cu ajutorul sateliților 
artificiali, coincid cu culmi muntoase de 
la fundul oceanelor. Runcorn presupune 
că sub aceste culmi s-ar manifesta curenți 
ascendenți, cu o densitate mai redusă a 
materiei.

S-au descoperit, de asemenea, patru 
regiuni de gravitație mai intensă. Două 
dintre acestea, in Europa de sud și în 
Anzi, corespund unor regiuni de com
presiune în scoarță unde se poate pre
supune existența unor curenți descen
denți ; mai dificilă este explicarea feno
menului în legătură cu celelalte două re
giuni, din Africa de sud și Oceanul Pa
cific, Unde s-ar putea ca în acest caz cau
za să fie deplasarea continentelor.

Asbest sintetic
Substanțe minerale fibroase care 

să reziste la temperaturi înalte nu 
se întîlnesc frecvent în natură. Prin
cipalele țări producătoare de asbest 
natural sînt Canada, Uniunea Sovie
tică și Africa de Sud. Consumul de 
asbest pe plan mondial depășește 
însă considerabil producția minelor, 
iar operațiile de înnobilare și pre
lucrare a acestui material sînt difi
cile. La temperatura de 600°C, de 
pildă, apa care face parte din struc
tura minereului se pierde, ceea ce 
duce la dezagregarea materialului.

La Institutul de chimie a silicaților 
al Academiei de Științe a U.R.S.S. a 
fost realizat recent asbest sintetic 
cu proprietăți noi, neîntîlnite la cel 
natural. El este omogen din punct de 
vedere chimic, mai ușor, mai rezis
tent la temperaturi înalte și la ac
țiunea agenților nocivi. Noul mate
rial, un silicat de magneziu alcalin, 
nu se dezagregă la temperaturi de 
peste 1 000"C, molecula de apă fiind 
înlocuită cu fluor. 

mul la radio etc. In același timp 
copilul trebuie învățat să rețină 
cuvintele care reprezintă obiectele 
folosite în mod curent — lingură, 
ceașcă etc. Este foarte important 
ca . el să ajungă să înțeleagă 
unele porunci : Dă-mi mîna 1 Pune 
jos 1 etc. Cu copilul trebuie să se 
vorbească scurt, să se evite aglome
rarea de cuvinte noi.

In perioada preșcolară și școlară 
este important de observat nu nu
mai vorbirea, ci și scrisul copilului, 
căci scrisul este în mare măsură o 
manifestare a limbajului. în inter
pretarea scrisului ne referim nu la 
caligrafie, ci la modul de expri
mare.

Tulburările de limbaj, vorbit sau 
scris, sînt serioase cînd sînt însoțite 
de afecțiuni ale sistemului nervos și, 
njai ales, cînd sînt însoțite de tulbu
rări de caracter. în aceste cazuri in
teligența este și ea redusă.

Care sînt defectele de vorbire mai 
des întîlnite în etatea preșcolară și 
școlară ? Să enumerăm cîteva : e- 
xistă o întîrziere intelectuală și de 
vorbire care se ivește din cauza ne
glijenței părinților ; cînd ei nu se 
ocupă de instruirea vorbitului este 
normal ca acest act să se producă 
întîrziat. Defectul este ușor repara- 
bil dacă micuțul este pus în con
diții normale, dacă va avea în 

Șeful orchestrei : Ce oameni domnule 1 în ce ținută necorespun
zătoare urmăresc un concert 1...

— Nu știu,., am venit prea devreme sau m-am trezit prea tîrziu.»
Desene de NELL COBAR

Difuzoarele unor grădini de vară funcționează noap
tea la maximum peste orarul stabilit.

preajma lui persoane care-i vor
besc limpede, îl pun să repete.

Este vorba apoi de unele forme 
ușoare de bîlbîială : din cînd în 
cînd, la pronunțarea unor cu
vinte, copiii repetă, o dată sau de 
două ori prima silabă. Această bîl
bîială se ivește în general după 
vîrsta de 3 ani, cînd încep să 
rostească fraze. Ei se vor vindeca 
singuri, fără nici un tratament și nu 
trebuie să li se atragă atenția, asu
pra acestei tulburări.

Dacă părintele sau pedagogul este 
nepriceput și-l ceartă pentru aceas
tă tulburare, ea se transformă în 
tic și durează mult timp.

Bîlbîiala și gîngăvitul trebuie lua
te în serios cînd se repetă la fie
care cuvînt, cînd sînt însoțite de 
contracții ale mușchilor gîtului, ale 
mușchilor toracelui sau ai umărului, 
în aceste cazuri. vorbirea devine 
penibilă și intervenția cu scop cu
rativ a unui medic specialist se 
impune Este o mare greșeală să se 
rîdă de copilul cu defecte de vor
bire. El trebuie convins că tulbura
rea lui de vorbire este neînsemnată 
și trecătoare și încurajat la anumi
te eforturi de voință care-1 vor cău
ta la îndreptare.

Prof. dr. M. CAJAL
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Prezentarea scrisorilor de acreditare INFORMAȚII
4

de către ministrul Izraelului in R.P.taină
Cuvîntăriie rostite

In cuvîntul său, ministrul Izrae- 
lului a declarat că va depune toate 
eforturile pentru ca relațiile dintre 
cele două țări să se dezvolte în in
teresul păcii și al colaborării inter
naționale:

Președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a urat bun venit ministrului 
Izraelului, asigurîndu-1 că în activi
tatea sa se va bucura de sprijinul 
Consiliului de Stat și al guvernului 
Republicii Populare Romîne.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, între președin

tele Consiliului de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și ministrul Izrae
lului, Tsvi Ayalon, a avut loc o con
vorbire.

La solepinitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au asistat Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe.

Ministrul Izraelului a fost însoțit 
de domnii: Mordechai Avgar, con
silier, Gideon Shamir, prim-secre- 
tar, și Yaakov Arnon, al doilea se
cretar al legației. (Agerpres)

Lucrări e d i I i t a r e
Pe lîngă noile construcții ridi

cate în ultimii ani, în orașele regiu
nii București au fost realizate și 
{mportante lucrări edilitare : rețele 
le alimentare cu apă, de canalizare, 
modernizări de drumuri și străzi 
etc. La Alexandria, Roșiori de Vede, 
Fetești, Slobozia și Urziceni s-au 
executat rețele de alimentare cu 
apă. Anul acesta se vor mări debi
tul și rețeaua de apă potabilă a o- 
j-așului Giurgiu. In apropiere de 
oraș, se forează 4 puțuri care vor 

' avea un debit de 4 000 mc de apă pe 
zi. Ele vor fi legate de uzina de apă 
printr-o conductă de aducțiune 
lungă de 4 km. La Urziceni se a- 
propie de sfîrșit lucrările castelului 
de apă, urmînd ca în curînd să fie 
dată în folosință întreaga rețea exe
cutată pînă acum. Aici s-au forat 3 
puțuri, au fost amenajate o stație 
de pompare, rezervoare, s-au mon
tat conducte pe o lungime de 11 km. 
Lucrări de îmbunătățire a alimen
tării cu apă sînt prevăzute în acest 
an și la Slobozia și în stațiunea bal
neară Amara. La Slobozia se mă

rește capacitatea stației de tra
tare, iar pentru alimentarea cu 
apă a stațiunii Amara se pre
vede executarea unei conducte de 
aducțiune cu o lungime de aproape 
8 km, a unui rezervor și a stației de 
pompare.

Cu 20 de ani în urmă, doar la Tr. 
Măgurele și, parțial, la Călărași 
existau rețele de canalizare. In ul
timul timp asemenea rețele au fost 
executate la Alexandria, Giurgiu, 
Fetești, Călărași și Oltenița. In pre
zent se lucrează la extinderea ca
nalizării în orașul Giurgiu. Aici vor 
fi terminate stația de pompare, pre
cum și alte lucrări la rețeaua cana
lelor colectoare și stradale. La sfîr- 
șitul anului, rețeaua de canalizare a 
orașului, a cărei execuție a început 
acum doi ani, va avea o lungime de 
circa 12 km. în orașul Alexandria 
se va termina racordul canalului 
colector care leagă rețeaua, orașului 
cu stația de pompare, va fi pusă în 
funcțiune stația de epurare.

CU PRILEJUL VIZITEI 
ÎNALTULUI COMISAR PENTRU 

ENERGIA ATOMICĂ 
AL FRANȚEI

• Vineri la amiază, -Alexandru Bîr- 
lădeanu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, a.oferit un dejun eu 
prilejul vizitei pe care i-a făcut-o 
înaltul comisar pentru energia ato
mică al Franței, prof. Francis Per
rin, cu soția.'

Au luat parte Ilie Murgulescu, 
președintele Academiei R. P. Ro
mîne, academicienii Horia Hulubei 
și Șerban Tițeica, Pompiliu Maco- 
vei, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și ing. Popa Stoica, mem
bru în Comitetul pentru energie nu
cleară. A participat, de asemenea, 
Jean-François Noi ville, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Franței la 
București.

în timpul dejunului a avut loc 
o discuție amicală, cordială, între 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri și înaltul comisar.

RECEPȚIE LA AMBASADA 
MARII BRITANII

Ambasadorul James Dalton Mur
ray a oferit o recepție la reședința 
sa cu ocazia sărbătorii naționale a 
Marii Britanii — ziua nașterii re
ginei Elisabeta a Il-a. Au luat parte 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Constanța Crăciun, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, acad. Petre 
Constantinescu-Iași și Roman Mol
dovan, membri ai Consiliului de 
Stat, membri ai conducerii unor mi
nistere și instituții centrale, ai 
grupului parlamentar romîn pentru 
relațiile de prietenie Romînia—Ma
rea Britanie, deputați ai Marii A- 
dunări Naționale, academicieni și 
alți oameni de știință și cultură, ge
nerali și ofițeri superiori, ziariști. 
Au participat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

VIZITELE MINISTRULUI 
EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

DIN MALI
Dr. Abdoulaye Singare, ministrul 

educației naționale din Republica

Mali, care se află în țara noastră la 
invitația Ministerului învățămîntu- 
lui, a fost primit vineri dimineață de 
Ștefan Bălan, ministrul învățămîn- 
tului. La întrevedere, la care s-au 
discutat probleme de învățămînt și 
educație, au mai participat Costin 
Nădejde, adjunct al ministrului în
vățământului, și funcționari superiori 
din același minister.

Oaspetele a vizitat complexul de 
cămine studențești din cartierul 
Grozăvești, Palatul Pionierilor și a 
făcut o plimbare prin oraș.

VIZITELE LORDULUI PRIMAR 
AL ORAȘULUI EDINBURG

Vineri dimineața, Duncan M. 
Weatherstone, lordul primar al ora
șului Edinburg, din Anglia, a făcut 
o vizită la Sfatul popular al Capi
talei, unde a fost primit de Ion 
Cozma, președintele Sfatului popu
lar al Capitalei, și de alți membri ai 
comitetului executiv. Oaspetele s-a 
interesat, printre altele, de activita
tea sfatului popular, despre modul 
cum este gospodărit orașul și per
spectivele de dezvoltare ale Bucu- 
reștiului.

Oaspetele a vizitat unele din noile 
cartiere bucureștene și Combinatul 
poligrafic Casa Scînteii.

PLECAREA DELEGAȚIEI 
UNIUNII ZIARIȘTILOR 
DIN R. P. BULGARIA

Vineri dimineața a părăsit Capi
tala, înapoindu-se în patrie, delega
ția Uniunii Ziariștilor din R. P. Bul
garia care, la invitația Uniunii Zia
riștilor din R. P. Romînă, ne-a vi
zitat țara. Delegația, condusă de 
Ilia Kiulovschi, vicepreședinte al 
Uniunii și redactor șef al ziarului 
„Otecestven Front“, a vizitat între
prinderi industriale,- unități agricole 
socialiste, instituții de cultură din 
Capitală, din diferite regiuni ale 
țării, precum și litoralul Mării Ne
gre. Oaspeții bulgari s-au întîlnit 
cu ziariști romîni și membri ai con
ducerii Uniunii Ziariștilor.

(Agerpres)

Prezențe românești 
o Jocuri ți cînîece romînețti la tele
viziunea franceză • Expozifie de 

cărți la Washingion
PARIS 12 Corespondentul Agér- 

pres, T. Vornicu, transmite: Vineri 
seară una dintre cele mai impor
tante emisiuni ale Televiziunii Fran
ceze, „Invitație la dans“ — a fost 
alcătuită în întregime din jocuri 
și cîntece, prezentate la Paris 
de Ansamblul „Rapsodia Romînă“. 
După primele spectacole de la „Al
hambra“, regizorul emisiunii, Ro
bert Favre le Bret, a considerat că 
întreg spectacolul „Rapsodiei Ro- 
mîne“ merită să fie filmat, varieta
tea dansurilor, a costumelor, frumu
sețea melodiilor, permițînd alcătui
rea unui spectacol interesant pentru 
telespectatorii francezi.

■Ar
WASHINGTON 12 (Agerpres). — 

La a IX-a Expoziție a librarilor a- 
mericani, care a avut loc la Wa
shington între 6 și 10 iunie a.c., stan
dul de cărți romînești s-a bucurat 
de succes, fiind vizitat de reprezen
tanți ai firmelor editoriale de im
port-export din S.U.A., precum și de 
un numeros public.

Delegatul romîn, Dumitru Trancă, 
directorul general al Centralei Edi
turilor și Difuzării Cărții, a fost pri
mit la Departamentul de Stat și a 
avut întrevederi cu conducerea Aso
ciației „American book publishers 
council“. Au fost încheiate contracte 
și perfectate aranjamente pe linie 
editorială și de import-export de 
cărți.

Ar
LONDRA 12 (Agerpres). — Cu 

■ocazia vizitei în Anglia a artiștilor 
■emeriți Oleg Danovski și Irinel Li- 
:ciu, Gilbert Longden, membru al 
■Parlamentului britanic, vicepre
ședinte al Comitetului est-european 
■din Consiliul Britanic, a oferit un 
.dejun.

COLABOIAÏOII
(Urmare din pag. IlI-a)

zintă recenzii, colaborează la pregă
tirea serilor și medalioanelor lite
rare.

După orele prînzului clubul și bi
blioteca devin neîncăpătoare. De la 
vreo mie cincisute de volume în 
primii ani, numărul cărților a cres
cut, parcă odată cu reperele despre 
care vorbea Sindie — la aproxima
tiv 14 500 astăzi. Cititori noi, ultima 
Promoție a școlii profesionale, des- 

. hid ușa bibliotecii și privesc raftu
rile înalte.

Cînd am vizitat uzina, una din 
cele trei brigăzi artistice, briga
da „mare", repeta un nou pro
gram pentru concursul pe țară 
al , amatorilor. Textul se încheie 
cu "o urare: „Du-te fier lucrat de mi
ne, / Fii solie de mai bine / Pînă-n 
sate depărtate / La colectivistul fra
te. / Și să-i spui că te-am lucrat / 
Pentru el cu gînd curat".

Versurile acestea îmi amintesc de 
scrisorile trimise pe adresa uzinei, 
în care colectiviști și tractoriști mul
țumesc pentru mașinile lucrate „cu 
g’nd curat". „Cu combina pe care 
am lucrat în campania de recoltare 
am făcut treabă bună. Am fost evi
dențiat de 6 ori, dar m-am gîndit că 
de 5 ori trebuiau evidențiați munci
torii care au făcut-o. Dacă mașina 
nu era bună, ce treabă puteam să 
fac ?" — se întreabă mecanizatorul 
Ion Bodon din comuna Gălăteni, ra
ionul Videle.

Am întîrziat îndelung în cîteva 
secții ale uzinei și peste tot am des
coperit acea imagine impresionantă

întotdeauna prin sensurile și conse
cințele ei : mîna omului înlocuită de 
inteligența și fantezia lui. în secția 
mecanică te surprinde alinierea 
mașinilor dictată de organiza
rea în flux a producției. De la 
o mașină la alta, de la o pre
lucrare la alta, piesele „curg" spre 
capătul halei fără meandre și în- 
tortochieri, ca un rîu care și-a tăiat 
matca drept și precis. Și drumul con
tinuă în aceeași curgere neîntrerup
tă. Vagonete încărcate vîrf cu piese 
diferite, lunecă trase de un lanț sub
teran prin mijlocul halei de montaj 
lungă de aproape 300 m. Din aces
te piese disparate încep să prindă 
contur viitoarele mașini. însuflețit, 
pasionat, exigent, colectivul uzinei 
grăbește pasul în întîmpinarea re
coltei și mai ales în întîmpinarea 
cu noi realizări a marii sărbători a 
eliberării patriei.

Așa dar, aceasta este „Semănă
toarea" de azi.

Printr-o simplă întîmplare, am des
coperit mai de mult în sediul unei 
gospodării colective din Dobrogea, 
un mic dulap de valori cu marca 
„Fichet". Era vară și în lanurile de 
grîu navigau combinele argintii. A- 
bia acum însă mi se dezvăluie sem
nificația acelei întîmplătoare întîl- 
niri, De la casele de fier hărăzite 
milionarilor și îmbogățiților de tot 
soiul, la mașinile moderne destinate 
colectiviștilor, „milionarii" de azi ai 
ogoarelor noastre. Un progres uriaș 
în mai puțin de două decenii. Pen
tru că pulsul viu al uzinei se con
fundă cu ritmul puternic al socia
lismului.

Pentru cadrele
în timpul vacanței de vară, So

cietatea de științe naturale și geo
grafie din R. P. Romînă organizează 
acțiuni variate care dau posibilitate 
cadrelor didactice să-și îmbogățeas
că și să-și consolideze cunoștințele 
de specialitate. în taberele-curs din 
regiunile Banat, Brașov, Dobrogea, 
Hunedoara, Maramureș, Suceava, 
care se vor deschide la începutul 
lunii următoare, profesori de științe

didactic
naturale și geografie din diferite lo
calități ale țării vor studia proble
me privind aspecte geografice și 
biogeografice din regiunile lor. Pen
tru informarea cadrelor didactice cu 
ultimele noutăți din domeniile de 
specialitate, academicieni și profe
sori universitari vor prezenta pre
legeri, conferințe și expuneri pe 
teme strîns legate de planurile și 
programele de învățămînt.

Alegerile parțiale 
de la Liverpool

LONDRA 12 (Agerpres). — In Ma
rea Britanie au avut loc joi noi a- 
•legeri parțiale într-o circumscripție 
■din Liverpool pentru completarea lo
cului de deputat rămas vacant în 
urma încetării din viață a deputatu
lui laburist David Logan. Victoria în 
aceste alegeri a revenit candidatului 
laburist Walter Alldritt, care a ob
ținut 13 558 de voturi față de 4 684 
voturi primite de candidatul parti
dului conservator.

Vărpalota este unul dintre orașele Un
gariei care a cunoscut o continuă dezvol
tare in anii puterii populare. După o că
lătorie în cursul căreia am străbătut un 
șir de localitSji, dintre care cea mai im
portantă este Székesfehérvâr, fostă pe 
vremuri prima capitală a țării, ne-am ,a- 
propiat de ținta călătoriei noastre.

Cu cîțiva kilometri înainte de a intra 
în Vărpalota, privirile călătorului sînt a- 
trase de clădirile fabricii de aluminiu, ale 
termocentralei de 120 MW care îi furni
zează energia electrică, precum și da 
blocurile moderne de locuințe situate în 
apropierea lor. Toate acestea fin de Văr
palota și alcătuiesc un cartier al său — 
înota.

Construcția fabricii de aluminiu, care a 
dat prima șarjă în august 1952, s-a făcut 
după metode necunoscute pînă atunci în 
Ungaria. Intîi s-au montat stîlpii de sus
ținere, apoi s-a turnat acoperișul din be
ton monolit și abia după aceea s-a tre
cut la montarea zidurilor din prefabri
cate. De la inginerul Benedek, directorul 
fabricii, aflăm că deși întreprinderea e 
relativ tînără, pînă acum a fost moderni
zată de două ori, ceea ce a făcut ca pro- 
ducfia ei să crească continuu.

In centrul atenției acestui colectiv se 
află preocuparea pentru reducerea con
sumului specific cfe energie electrică. A- 
nul trecut, de pildă, colectivul fabricii a 
izbutit să economisească aproape 1 mi
lion kWh. Parcurgînd secțiile întreprin
derii, am avut prilejul de a cunoaște ac
tivitatea brigăzilor conduse de Szâsz 
Jozsef și Magô Férenc, care se situează 
în fruntea întrecerii pentru reducerea 
consumului de energie electrică. De la 
primul am aflat că în 1962, împreună cu 
un grup de muncitori unguri, a făcut o 
călătorie în țara noastră. Oaspeții au ră
mas plăcut, impresionați de cele, văzute 
în cursul călătoriei, de realizările poporu
lui nostru. După înapoierea din R. P. Ro
mînă, brigadă lui SzAsz Jozsef a adoptat 
numele de brigada prieteniei ungaro-ro- 
mîne.

Tovarășul Kiss.Jânos, președintele sfa
tului orășenesc, ne-a vorbii despre ve
chea așezare Vărpalota, care are un tre
cut respectabil, despre prezentul și vii
torul orașului.

— Chiar în centru, acolo unde vedeți 
cetatea reconstruită, se află castelul înăl
țat prin anul 1440 de groful Ujlaki. Ceta
tea, care pe atunci domina toată așeza
rea, este azi o piesă de muzeu.

Descriindu-ne prefacerile care au avut, 
loc la Vărpalota în anii puterii populare, 
interlocutorul nostru subliniază că jumă
tate din aluminiul produs azi în Ungaria 
este fabricat aici ; tot de aici pleacă zil
nic spre întreprinderile Ungariei peste 
700 vagoane de cărbune, iar spre ogoare 
iau drumul îngrășămintele chimice.

Accept cu plăcere invitația de a face 
o vizită în oraș. De la înălțimea unui 
bloc nou, situat pe un deal din apropie
rea cetății,, căpătăm o priveliște de an
samblu. Așezarea orașului e deosebit de 
frumoasă. Străzile, străjuite de blocuri 
de locuit, păstrează în permanență 
o înfățișare proaspătă. Mai încolo se des
prinde imaginea unei clădiri mai mari : o 
școală medie, dată în folosință în toamna 
anului trecut.

Ne abatem un timp pe la casa de cul
tură, care are o sală de spectacole cu 
600 de locuri, o bibliotecă bine înzes
trată și încăperi destinate activității dife
ritelor cercuri artistice. Intrăm în această 
clădire care impresionează prin ordinea 
ce domnește înlăuntrul ei. Pe pereți sînt 
expuse picturi înfățișînd aspecte din 
viața orașului, portrete de munci
tori oferite în dar de pictorul local Gyula 
Nagy sau de pictorii amatori de la cer
cul respectiv al casei de cultură. Vizităm 
cercul de sculptură. Cîțiva mineri, care au 
îndrăgit această artă, dăltuiesc în lemn 
imagini înfățișînd momente din viața lor 
sau a orașului. Se remarcă basoreliefurile 
„Armarea metalică", „Se scoate un nou 
strat", „In șut" și altele care au participat 
la numeroase concursuri pe țară. După 
cum mi s-a spus, cel mai talentat dintre 
acești muncitori este minerul Antal Navro- 
til, autorul mai multor lucrări. Am părăsit 
casa de cultură tîrziu, după ce am făcut 
cunoștință cu diferitele ei sectoare de ac
tivitate, cu oamenii harnici și binevoitori 
pe care i-am întîlnit.

Transformările care au avut loc la Vâr- 
palota sînt parte integrantă a realizărilor 
dobîndite în construcția socialistă in 
R. P. Ungară.

Aurel POP

TEROAREA DIN ÎNCHISORILE SALAZARISTE

Gazeta „Muncitorul sanitar“, pu
blicație editată de Ministerul Sănă
tății și Prevederilor Sociale și de 
Comitetul uniunii sindicatelor din 
unitățile sanitare, a împlinit 15 ani 
de la apariție. „Muncitorul sanitar“ 
a oglindit în acești ani marile reali
zări obținute sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romîn pe tărîmul 
ocrotirii sănătății poporului, activi
tatea plină de abnegație desfășurată 
de medici, farmaciști, asistente, su
rori, infirmiere pentru asigurarea u- 
nui nivel cît mai înalt al asistenței 
medico-sanitare a oamenilor muncii 
de la orașe și sate. Cititorii gazetei 
apreciază și urmăresc articolele de 
îndrumare tehnico-profesională pu
blicate în paginile gazetei, materia
lele referitoare la răspîndirea cu-

noștințelor și la schimbul de expe
riență pentru lărgirea și întărirea 
caracterului preventiv în întreaga 
activitate medico-sanitară, dezvolta
rea activității de igienă și protecția 
muncii, ridicarea permanentă a ni
velului asistenței medicale, ocrotirea 
mamei și copilului, precum și mate
rialele din domeniul activității sin
dicale pe tărîm sanitar.

Cu prilejul celei de-a 15-a aniver
sări, urăm „Muncitorului sanitar“ să 
obțină noi succese în activitatea sa 
îndreptată spre perfecționarea con
tinuă a muncii în rețeaua medico- 
sanitară, în sprijinirea puternicului 
detașament al specialiștilor și ce
lorlalți lucrători sanitari pentru în
deplinirea exemplară a nobilei lor 
misiuni.

LONDRA 12 (Agerpres). — Comi
tetul englez de luptă pentru amnis
tierea deținuților politici din Portu
galia a organizat la Londra o confe
rință de presă în cadrul căreia a luat 
cuvîntul juristul B. Brenberg, care a 
asistat 'la procesul intentat partici- 
panților la răscoala armată din orașul 
Bej a la 1 ianuarie 1962. Brenberg a 
vorbit despre situația deținuților po
litici și desfășurarea procesului, des
pre condițiile în care trăiesc deținu
ți! politici din Portugalia. Depozițiile 
acuzaților, a spus el, oglindesc ta

bloul sumbru al „mecanismului sa- 
lazarist de înnăbușire“ a luptei po
porului portughez împotriva regimu
lui fascist.

în cuvîntarea sa, juristul englez a 
arătat că participanții la răscoala de 
la Beja au fost ținuți mai bine de 
doi ani în închisori, în care perioa
dă poliția salazaristă a făcut uz de 
întregul arsenal de metode de schin
giuire pentru a obliga acuzații să-și 
recunoască „vina“. Aceștia au fost 
ținuți în cazemate subterane con
struite la adîncime de 4,5 metri, în
tunecoase și umede.

SESIUNEA ADUNĂRII POPULARE
A R. P. BULGARIA

SOFIA 12 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Linte, transmite :

La 10 și 11 iunie s-au desfășurat 
la Sofia lucrările celei de-a 7-a se
siuni a Adunării Populare. Sesiunea 
a aprobat legea cu privire la con
trolul de partid și de stat, legea cu 
privire la standardizare, a adus 
modificări și completări la legea 
cu privire la construcțiile ur
bane, legea privind consiliile popu
lare și alegerea deputaților pentru 
consiliile populare etc.

Corespondența din S.IJ.A.
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internațional de box
Aseară pe stadionul Dinamo s-au 

'desfășurat semifinalele turneului 
internațional de box. La cat. grea, 
V. Maurițan (Dinamo București)
dispus la puncte de polonezul Ku- 
bacik (Gwardia). Campionul țării 
la cat. mijlocie, Ion Monea (Dinamo), 
l-a învins la puncte pe Graf (Dy
namo Berlin). O bună impresie a 
lăsat boxerul polonez Josefowicz 
(semigrea), învingător la puncte în 
fața maghiarului Feher (Dozsa). 
Iată alte rezultate mai importante : 
I. Pițu (Dinamo București) b. p. 
Knut (Gwardia), Olech (Gwardia) 
b. p. Takacs (Dozsa) ; A. Verdes 
(Dinamo București) b. ab. Lehman 
(Dynamo Berlin) ; Kulesza (Gwar
dia) b. p. Crudu (Dinamo București). 
Finalele turneului se vor desfășura 
duminică dimineața de la ora 10 pe 
stadionul Dinamo.

Iubitorii de sport din Japonia aș
teaptă cu mult interes întrecerile 
olimpice de volei. Același lucru se 
poate spune și despre amatorii de 
sport din țara noastră. Faptul e cu 
totul iiresc dacă avem în vedere că 
la Jocurile Olimpice de la Tokio 
R. P. Romînă va ii reprezentată atît 
de echipa masculină, campioană eu
ropeană, cît și de cea ieminină, care 
a obținut acest drept clasîndu-se pe 
locul III la trecuta ediție a „europe
nelor".

Voleiul debutează în familia spor
turilor olimpice. Vor învinge asiati
cii sau europenii ? La fete, desigur, 
echipa Japoniei are prima șansă, ea 
cucerind în 1962 titlul de campioană 
mondială la Moscova. La băieți, în 
schimb, se întrevede o luptă dîrză, 
interesantă. Printre cei care aspiră
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la medaliile de aur se află și volei
baliștii romîni. Ei vor avea adversari 
puternici însă în echipele Japoniei, 
Uniunii Sovietice, Cehoslovaciei. în
trecerile de volei sînt programate 
între 11—23 octombrie. Turneul mas
culin va reuni zece echipe (R. P. Ro
mînă, R. P. Ungară, U.R.S.S., R. S. Ce
hoslovacă, Olanda, S.U.A., Brazilia, 
Japonia, R.A.U., Coreea de Sud), iar 
cel feminin — șase (Japonia, U.R.S.S., 
R. P. Polonă, R. P. Romînă, R.P.D. Co
reeană, Brazilia).

Se va juca sistem turneu, fiecare 
cu fiecare, solicitîndu-șe astfel echi
pelor un mare volum de energie.

în perioada care a mai rămas 
pînă la J. O., în multe țări ale lumii 
sînt programate importante turnee 
internaționale de verificare a „olim
picilor". Asemenea turnee vor avea 
loc și în țara noastră, în luna iunie. 
La Brașov, pentru echipele feminine 
(Japonia, R.P.D. Coreeană, R. D. Ger
mană, R.S.S. Ucraineană și, firește, 
R. P. Romînă), iar la Constanța pen
tru .cele masculine (R. P. Romînă, 

R. D. Germană, 
R.S.S. Ucraineană și selecționata 
orașului Constanța).
AZI PE STADIONUL „23 AUGUST"

R.S.F. Iugoslavia,

Steaua —Știinfa Cluj 
la fotbal

Meciul de fotbal din cadrul cate
goriei A dintre echipele Steaua și 
Știința Cluj va avea loc astăzi pe 
stadionul „23 August“ din Capitală, 
cu începere de la ora 18. în jurul 
orei 18,55 stațiile de radio vor trans
mite pe programul I repriza a doua 

Fază din meciul Verdes (Dinamo București) șl Sehman (Dynamo Berlin). a acestei întîlnirl.
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In cîfeva rînduri
9 După succesul înregistrat la Minsk, 

reprezentativa de scrimă a R. P. Romîne 
a evoluat la Kiev în compania echipei 
R. S. S. Ucrainene. Sportivii romîni au 
obținut două noi victorii. In proba de 
floretă (femei), după un meci de baraj, 
primul loc a revenit reprezentantei noas
tre Suzana Tași urmată de coechipiera sa 
Marina Stanca și Ludmila Pișkova 
(R. S. S. Ucraineană). Proba de sabie a 
fost câștigată de Ionel Drîmbă (R. P. Ro
mînă) care a realizat 7 victorii.

• Prima zi a concursului internațional 
de atletism de la Riga a fost marcată de 
cîteva performanțe valoroase obținute de 
sportivii sovietici. Valeri Brumei a sărit 
la înălțime 2,23 m, Elvira Ozolina a arun
cat la suliță 55,96 m, Tamara Press a cîș- 
tigat aruncarea greutății cu 18,18 m, Ed- 
vin Ozolin s-a clasat primul la 100 m 
plat cu timpul de 10"3/10.

© După consumarea celei de-a 17-a 
runde, marele maestru danez Bengt Larsen 
a trecut din nou singur în fruntea cla
samentului în turneul interzonal de șah 
de la Amsterdam. Jucînd cu negrele, Lar
sen l-a învins pe Darga, în timp ce prin
cipalul său adversar, Boris Spasski, a în
trerupt în poziție complicată cu america
nul Reshevsky.

» Turneul preolimpic masculin de bas
chet de la Geneva se apropie de sfîrșit. 
In ultima etapă din cadrul grupelor s-au 
înregistrat următoarele rezultate : R. P. 
Bulgaria-Franța 69—68 ; Finlanda-Austria 
86—71 ; R. D. Germană-R. P. Ungară 
68—67 ; Izrael-Grecia 53—41 ; Olanda- 
Luxeinburg 83—59 ; Spania-Belgia 82—78. 
Finlanda este singura echipă care termină 
neînvinsă această primă fază a turneului.

Se califică în semifinale Finlanda, Fran
ța, R. P. Ungară și R. P. Bulgaria. Cîș- 
tigătoarele semifinalelor vor merge mai 
departe pentru turneul de la Tokio, la care 
sînt calificate încă 12 echipe : S.U.A.,
Brazilia, U.R.S.S., Italia, R.S. Cehoslova
că, Iugoslavia, R. P. Polonă, Uruguay, 
Porto Rico, Peru, R.A.U. și Japonia. In 
septembrie se va desfășura un turneu care 
va desemna încă două echipe din Asia.

• Disputat la Alger, meciul dintre e- 
chipele reprezentative de fotbal ale Alge
riei și Turciei s-a terminat la egalitate : 
0—0.

® La Manchester se dispută meciul din
tre echipele de tenis ale Angliei și Iugo
slaviei contînd pentru turul trei al Cu
pei Davis (zona europeană). După prima 
zi, scorul este egal t 1—1.

După cîteva zile petrecute la New 
York, unde a purtat discuții cu mem
bri din conducerea unor societăți in
dustriale, bancare și comerciale, de
legația romînă, condusă de Gheor
ghe Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a făcut o că
lătorie în Texas. Invitația a venit din 
partea conducerii unor mari firme a- 
mericane care își au baza activității 
lor în această regiune.

...,,Astrojet"-ul companiei „Ameri
can Air-lines" ne poartă spre sud. 
Itinerarul aerian trece peste vasta 
și variata geografie a Statelor Uni
te. Salbe de lacuri, rîuri pilotînd ca
lea sudului, pante stîncoase sau îm
pădurite, bărăgane netede și verzi, 
aglomerări umane, șosele geometri
ce. Iată între orizonturi magistrala 
cu ape cafenii și domoale a fluviu
lui Mississippi.

Aeroportul din Dallas, unul din 
cele mai mari din S.U.A., este un 
nod al încrucișărilor aeriene între 
coastele Atlanticului și ale Pacifi
cului. Aterizăm după aproape trei 
ore de zbor. La două fuse orare 
față de New York și la opt față de 
București. Aici e miezul zilei, la noi 
acasă postul de radio transmite 
„Noapte bună, copii".

Membrii delegației romîne sînt 
întîmpinați de John O’Connor și 
Charles Gulledge, președinți ai 
unor importante companii indus
triale.

...Sîmbătă seara la „Terrace Hou
se". E o clădire cu mari suprafețe 
de sticlă, nu de mult construită, în 
spatele căreia a fost amenajat un 
mic parc cu peluze verzi, înconju
rat de un brîu de apă pentru ate
nuarea zădufului. Aici, John O’Con
nor a oferit în cinstea oaspeților 
romîni o recepție la care au luat 
parte peste o sută de invitați din 
localitate și din alte orașe : mem
brii marcanți al conducerilor unor 
firme din diferite ramuri — indus
tria petrolului, petrochimie, ener
gie electrică, industria cinema
tografică, societăți bancare, institute 
de proiectări și cercetări, econo
miști.

Intîlnirea a prilejuit discuții și 
schimburi de păreri care au cuprins 
o sferă largă de probleme actuale 
în domeniile economiei, comerțului, 
colaborării internaționale. Mulți din 
localnici erau la curent cu unele as

pecte ale rapidei dezvoltări econo
mice a țării noastre.

Fiindu-le oferită ocazia de a-și 
forma o imagine autentică despre 
țara noastră, interlocutorii texani 
cereau cît mai multe amănunte de 
ordin istoric, politic, economic, se 
interesau îndeaproape cum se des
fășoară procesul de industrializare 
în Romînia, care sînt viitoarele 
noastre proiecte de dezvoltare. Un 
mare petrolist din California, care 
are legături de afaceri și în Texas, 
cunoscuse Romînia anilor 1930-1933. 
îmi spunea că ar dori — și nu 
era singurul — să viziteze Romînia 
de astăzi, pentru a-și putea da mai 
bine seama de progresele noastre 
despre care a auzit atîtea lucruri 
frumoase. Alți cîțiva fuseseră anul 
trecut în țara noastră, așa că au fost 
solicitați și ei să-și împărtășească 
impresiile încă proaspete și să de
scrie oameni și locuri de pe la noi. 
Deschid o mică paranteză : într-un 
magazin din centrul orașului am în
tîlnit un texan care călătorise prin 
Romînia vara trecută. îmi spunea 
printre altele că noul peisaj al lito
ralului, ca și stilul modern al arhi
tecturii care avansează peste tot în 
București, a însemnat pentru el o a- 
devărată surpriză și că s-a întors în 
America aducînd cu el amintiri plă
cute.

Relațiile economice, schimburile 
comerciale și extinderea lor au for
mat unul din principalele subiecte 
de discuție ale acestei seri, inclu- 
zîndu-se aici și rezultatele recente
lor tratative romîno-americane delà 
Washington. Cunoscători cu expe
riență în domeniul industriei și co
merțului internațional, reprezentanții 
firmelor texane își exprimau părerea 
că, într-adevăr, posibilitățile ce s-au 
creat în prezent dau temei să se a- 
precieze că relațiile economice a- 
mericano-romîne se vor dezvolta. 
După spusele lor, negocierile de la 
Washington au arătat că atunci cînd 
există dorința, poate fi găsit, prin e- 
forturi comune, punctul unde avan
tajele schimbului de mărfuri să de
vină reciproce. Este de remarcat și 
larga aprobare care s-a dat ideii că
acest teren al relațiilor economice 
favorizează o mai bună cunoaștere 
și apropiere între popoare, favori
zează destinderea internațională și

pacea. „Cred că sensul este corect 
— spunea o personalitate din dome
niul petrochimiei — și cred că e fapt 
ct„statal în multe părți că pentru a 
menține cursul normal al progresu
lui și prosperității este important să 
existe colaborare internațională în 
cît mai multe domenii".

...Mașinile străbat peisajul verde 
spre marginea orașului, unde mem
brii delegației romîne vizitează o 
fermă a lui O’Connor. E mică, sim
plă și eficace : cultivă ovăz și iar
bă de Bermude (care crește cu spor 
de mai multe ori pe an) pentru fura
jarea a 90 de vite pentru carne. A- 
pare și un fermier în vîrstă de 50 de 
ani, în salopetă și cizme scurte, cu 
pălăria tipic texană (boruri mari, ri
dicate lateral) și cu accent domol. 
Ne arată cum funcționează o mașină 
de presat paiele de ovăz în baloturi 
de circa 27 kg.

In drum spre oraș — un grup de 
călăreți în costumele lor de cow-boy, 
exact așa cum apar pe ecrane per
sonajele din „westerns". în trecere 
printr-un cartier, vizităm clădiri de 
locuit cu un singur etaj construite 
de O’Connor și închiriate. In costu
me de baie familia unui locatar, 
cum se vede neformalistă, se în
dreaptă grăbită spre un bazin de 
înot din apropiere. Ii invidiez.

în seara aceleiași zile, membrii 
delegației romîne s-au întîlnit cu re
prezentanți din conducerea firmelor 
„Kadane-Grifith Oil Company" și „La 
Brea Corporation of Texas". Cu a- 
cest prilej au avut loc discuții teh
nice în legătură cu unele probleme 
privind extracția țițeiurilor grele. 
Ambele societăți au întreprins de 
mai mulți ani cercetări în acest do
meniu., și au aplicațiuni pe plan in
dustrial în creșterea extracției, cu 
bune rezultate.

încheindu-și călătoria în Texas, 
membrii delegației romîne s-au re
întors miercuri după-amiază la New 
York. In cursul zilelor de joi și vi
neri, membrii delegației au purtat 
discuții cu reprezentanți din condu
cerea unor societăți industriale — 
„Allied Chemicals", „Fluor", „Lum
mus", „Dow Chemicals", „Midland 
Ross' și altele.

Liviu RODESCU
Dallas, iunie 1964
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Geneva: CONFERINȚA
COMITETULUI CELOR

Consultări
in problema 
cipriotă

Semnarea Tratatului de prietenie, asistență 
mutuală si colaborare între U.R.S.S. si R.D.G.

? 5

Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne

NOTE

GENEVA’ 12 (Agerpres). — In șe
dința din 11 iunie a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare a luat cu- 
vîntul șeful delegației R. P. Romî
ne, Vasile Dumitrescu. După ce a 
împărtășit punctul de vedere expri
mat de mulți reprezentanți în legă
tură cu trecerea la negocierea siste
matică a problemelor concrete de pe 
agenda Comitetului, dîndu-se prio
ritate acelora dintre ele care sînt 
susceptibile de un acord, el a arătat 
că din constatările făcute de delega
țiile care au luat cuvîntul se des
prinde o idee comună și anume că 
problema dezarmării se pune astăzi 
cu o și mai mare ascuțime, datorită 
primejdiei pe care o reprezintă ar
mele moderne, precum și enormei 
risipe de mijloace materiale pe care 
o implică înarmarea. „Rezultatul cel 
mai important obținut în ultimii 
ani îl constituie faptul că pacea a 
fost menținută și s-a conturat un 
început de destindere în viața inter
națională. Aceasta asigură Comitetu
lui posibilități mai largi decît în tre
cut de a face progrese în îndeplini
rea mandatului pe care O.N.U. i l-a 
încredințat“.

Subliniind 
bită pentru 
darea păcii, 
înfăptuirea dezarmării revine mari
lor puteri, în special celor care po
sedă arma nucleară, reprezentantul 
R. P. Romîne a spus : „Nici un stat, 
însă, mare sau mic, nu poate fi scu
tit de răspundere în această privin
ță. Fiecare stat are îndatorirea sfîn- 
tă să militeze activ, neobosit, adu- 
cîndu-și propria contribuție la slă
birea încordării internaționale și la 
rezolvarea problemelor interstatale 
pe calea tratativelor“) Renunțîn- 
du-se la limbajul amenințărilor, ma
nifestări realism și înțelepciune, 
răbdare și perseverență, se pot găsi 
soluții reciproc acceptabile în cele 
mai complexe și spinoase probleme 
pe care Comitetul are sarcina să le 
examineze.

în aceeași ședință au mai luat cu
vîntul reprezentanții R. P. Bulgaria, 
R. P. Polone și Etiopiei. Următoarea 
ședință a Comitetului va avea loc 
marți 16 iunie. Lucrările Comitetului 
celor 18 și-au reluat astfel ritmul 
obișnuit cu ședințe în zilele de marți 
și joi ale fiecărei săptămîni.

că o răspundere deose- 
menținerea și consoli- 
pentru statornicirea și

ANKARA 12 (Agerpres). — După 
vizita întreprinsă la Atena, unde a 
declarat că a avut „discuții utile“ cu 
reprezentanții guvernului grec în le
gătură cu situația din Cipru, secre
tarul general al N.A.T.O., Dirk Stik- 
ker, a sosit joi seara la Ankara. în 
cursul zilei de vineri, Stikker a avut 
întrevederi succesive cu președinte
le Turciei, generalul Gürsel, cu pri
mul ministru Ismet Inönü, cu minis
trul afacerilor externe, Erkin, pre
cum și cu conducători militari. La 
sfîrșitul întrevederilor n-a fost dat 
publicității nici un comunicat. Pri
mul ministru turc a declarat ziariș
tilor că „întrevederile cu Dirk Stik
ker au avut un caracter strict poli
tic“. în problema cipriotă există o 
oarecare speranță, totuși pentru mo
ment nu există în discuție nici un 
proiect de soluționare“.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — La 
12 iunie, în Palatul Mare al Krem
linului a avut loc semnarea Trata
tului de prietenie, asistență mutua
lă și colaborare între U.R.S.S. și 
R. D. Germană, precum și a comu
nicatului comun cu privire la vizi- 

în Uniunea Sovietică a 
Ulbricht, prim-secretar 

P.S.U.G., președintele 
de Stat al R. D. Ger-

ta oficială 
lui Walter 
al C.C. al 
Consiliului 
mane. Cele două documente au fost
semnate de N. S. Hrușciov și Wal
ter Ulbricht.

★
în Palatul Congreselor din Krem

lin a avut loc vineri un miting con
sacrat prieteniei sovieto-germane 
care au luat parte reprezentanți 
oamepilor muncii din Moscova 
din regiunea Moscova, oameni 
știință și cultură, reprezentanți 
armatei sovietice, conducători

la 
ai 
Și 

de 
ai 
de

Procesul de la Pretoria Patrioții africani 
condamnați la închisoare pe viață 
DEMONSTRAȚII DE PROTEST ÎN FAȚA TRIBUNALULUI

PREMIERUL JAPONEZ SE PRONUNȚA PENTRU 
DEZVOLTAREA COMERȚULUI CU ȚĂRILE 
SOCIALISTE

Luînd măsuri menite să contribuie 
ultimele șe- dezvoltarea relațiilor comerciale 

țările socialiste.
în legătură cu aceasta, presa 

poneză relatează că este pentru 
prima dată cînd Consiliul Superior 
pentru export se ocupă de studie
rea problemei relațiilor comerciale 
cu țările socialiste. Pentru a favo
riza dezvoltarea acestor relații, gu
vernul japonez intenționează să 
adopte o serie de măsuri și să ceară

la 
cu

partid și de stat. La miting au ros
tit cuvîntări N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D.G.

*
La 12 iunie, Comitetul Central al 

P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și guvernul U.R.S.S. 
au oferit în Palatul Mare al Krem
linului o recepție în cinstea lui Wal
ter Ulbricht. La recepție au luat 
parte N. S. Hrușciov și alți condu
cători ai Partidului comunist și gu
vernului sovietic. Au fost de față 
reprezentanți ai vieții publice din 
Moscova, oameni de știință și cul
tură, precum și reprezentanți 
corpului diplomatic.

ai

TOKIO 12 (Agerpres). 
cuvîntul la una din ultimele șe
dințe ale Consiliului Superior pen
tru, export, premierul japonez Ikeda 
a propus revizuirea actualelor prin
cipii care stau la baza activității 
Băncii de import-export a Japoniei. 
El a propus printre altele ca pe 
viitor banca să joace un rol mai 
activ în dezvoltarea comerțiilui cu 
țările socialiste și cu țările în curs 
de dezvoltare.1 Tot în acest scop, se 
prevede crearea unor comitete de revizuirea listei de mărfuri interzise 
ramură care urmează să elaboreze la exportul în țările socialiste.

ja-

PRETORIA 12 (Agerpres). — 
Curtea Supremă din Pretoria (Re
publica Sud-Africană) a pronunțat 
vineri sentința prin care a condam
nat la închisoare pe viață pe lide
rul partidului Congresul național 
african, Nelson Mandela și pe cei
lalți conducători ai luptei populației 
africane din R.S.A., judecați sub a- 
cuzația de „activitate subversivă". 
Sentința menționează că acuzații 
n-au fost condamnați la pedeapsa 
cu moartea, întrucît „acuzația de 
înaltă trădare n-a putut fi dove
dită“.

Un mare număr de ziariști, diplo- 
mați și observatori din străinătate 
au asistat la pronunțarea sentinței. 
Cunoscutul scriitor sud-african A- 
lam Platon a venit să asiste la pro
ces și a cerut să fie eliberați con
ducătorii mișcării africane de elibe
rare. Autoritățile rasiste sud-africa- 
ne au întreprins toate măsurile

pentru a evita demonstrațiile popu
lației împotriva acestui proces. Cu 
toate acestea, în fața tribunalului un 
mare număr de africani au manifes
tat cu pancarte pe care se puteau 
citi cuvinte de îmbărbătare la adre
sa celor condamnați, „Nu veți exe
cuta această condamnare atîta timp 
cît noi trăim“. „Sintern mîndri de 
conducătorii noștri“. Poliția a inter
venit cu brutalitate pentru a-i îm
prăștia pe manifestanți.

In junglele de pe teritoriul eliberat al Guineei Portugheze a avut loc recent o consfătuire a patrioților din 
Guineea Portugheză și Insulele Capului Verde

0 declarație 
a guvernului R. P. Chineze 
privitoare la Laos

PEKIN 12 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că guvernul R.P. 
Chineze a dat publicității o decla
rație în legătură cu situația din 
Laos. în declarație se arată că si
tuația din Laos se înrăutățește tot 
mai mult. Guvernul de la Vientiane 
s-a transformat într-un guvern aflat 
sub controlul de forță al grupului 
de dreapta, nu poate reprezenta în 
nici un mod un guvern laoțian de 
uniune națională. Ca semnatar al 
acordurilor de la Geneva, guvernul 
chinez nu poate să nu fie grav în
grijorat de actuala situație din Laos. 
Cu scopul de a salva Laosul din a- 
ceastă gravă situație, guvernul chi
nez este gata să ia în considerare 
propunerile pozitive de oriunde ar 
veni ele. Totuși, guvernul chinez nu 
poate decît să scoată în evidență că 
consultările de la Vientiane dintre 
reprezentanți ai unei părți din țări
le care au participat la conferința 
de la Geneva sînt ilegale și inutile. 
Guvernul chinez consideră că toate 
consultările între o parte din țările 
care au participat la Conferința de 
la Geneva sînt incompatibile cu a- 
cordurile de la Geneva.

Reglementarea pașnică a proble
mei laoțiene — se arată în decla
rație — nu poate fi realizată decît 
prin tratative între toate părțile 
interesate, adică — pe plan interna
țional, între toate cele 14 țări și —• 
pe plan intern — între toate cele 
trei grupări.

MEXICUL PREELECTORAL
în perspectiva alegerilor generale 

— prezidențiale și parlamentare —■ 
din luna iulie, viața politică mexi
cană este dominată de pregătirile 
pe care le fac diversele forțe anga
jate în competiția electorală.

Candidatul la președinție din par
tea partidului de guvernămînt — 
partidul revoluționar instituțional —• 
este Gustavo Diaz Ordaz, actualul 
ministru de interne în guvernul pre
ședintelui Lopez Mateos. Din partea 
Frontului popular electoral din opo
ziție (din care, pe lîngă alte organi
zații, face parte și partidul comu
nist) candidează la președinție 
Ramon Palomino, membru al con
ducerii Uniunii independente a 
țăranilor. Printre candidații prezen
tați de Frontul popular electoral 
pentru locurile de senatori figurea
ză cunoscutul conducător comunist, 
pictorul David Alfaro Siqueiros, 
aflat în închisoare, precum și zia
ristul Renato Leduc. Pentru locurile 
de deputați din partea frontului can
didează, printre alții, fruntașa comu
nistă Valentina Campa, în prezent 
deținută în închisoare, dr. Fausto 
Trejo, conducătorul sindicatului fe
roviarilor, Jaime Perche și ziaristul 
Filomeno Mata

în Mexic există un număr relativ 
mare de partide politice, în continuă 
schimbare, întrucît unele din ele re
prezintă doar mici grupări izolate, 
iar membrii lor, după expresia unui 
sociolog mexican, „adeseori se gru
pează în jurul unor oameni și rare
ori în jurul unor programe”. O serie 
de organizații reacționare înceajcă 
să-și mascheze orientarea îndărătul 
unor denumiri ca „Frontul civic me
xican pentru întărirea revoluției", 
„Cavalerii coloanei", „Clubul leilor" 
etc. La extrema dreaptă se află 
„Partidul acțiunii naționale", carac
terizat de ziarul londonez „Times" 
drept „club al bancherilor, deghizat

în partid politic" și care desfășoară îmbunătățirii situației maselor țără- 
o violentă campanie anticomunistă, nești, forțele opoziției de stînga cri- 
chemînd la lichidarea tuturor orga- tică în același timp lipsa de con- 
nizațiilor democratice din țară. Alte 
partide burgheze, ca Uniunea sinar- 
quiștilor, partidul revoluționar con
stitutionalist, partidul naționalist și 
altele sînt puțin numeroase și nu au 
un rol marcant în viața politică a 
țării.

Cea mai influentă forță politică 
a burgheziei mexicane este Partidul 
revoluționar instituțional (P.R.I.) aflat 
la putere fără întrerupere de 33 de 
ani. Acest partid — coaliție a diferite 
forțe politice — se identifică de fapt 
cu aparatul de stat. Liderii săi ocu
pă posturile cheie în guvern, în di
ferite instituții și organizații. Ca nu
măr de membri, el depășește pe 
toate celelalte, însumînd aproxima
tiv șapte milioane de oameni, dar 
compoziția sa socială este extrem 
de eterogenă. Liderii partidului a- 
firmă că ei continuă politica inițiată 
de revoluția mexicană din 1910—1917.

Toate partidele din opoziție — a- 
tît cele de stînga, cît și cele de 
dreapta — cer abrogarea legii elec
torale actualmente în vigoare, care 
favorizează victoria în alegeri a 
candidaților partidului de guvernă- 
mînt. La jumătatea anului trecut (23 
iulie) guvernul mexican a promul
gat un decret de reformă a legii e- 
lectorale, în sensul unei lărgiri a re
prezentării partidelor de opoziție în 
congres. Dar opoziția este de pă
rere că nu s-a înlăturat nici pe de
parte controlul P.R.I. în congres, 
căci acesta dispune de toate cele 60 
de locuri în Senat și de 172 din 178 
de locuri în Camera Deputaților. Re- 
cunoscînd că, în cei șase ani care 
au trecut de la ultimele alegeri, ac
tualul guvern a adoptat unele mă
suri pe linia dezvoltării economice a 
țării, a construcțiilor de locuințe și-a

secvență în aplicarea unei aseme
nea linii, precum șl îngrădirea acti
vității unor organizații democratice, 

într-un șir de probleme importante 
de politică externă, atitudinea Par
tidului revoluționar instituțional (și 
deci a guvernului mexican) se ca
racterizează prin realism. Astfel, ți- 
nînd seama de năzuințele poporului 
mexican și de schimbările survenite 
pe arena internațională, P.R.I. se 
pronunță pentru coexistență pașni
că, pentru interzicerea tuturor expe
riențelor cu armele nucleare, pentru 
independență națională, promova
rea de schimburi economice echita
bile între toate statele, apără prin
cipiul autodeterminării și neinter
venției în treburile altor țări, mani
festă inițiativă în problema transfor
mării Americii Latine într-o zonă 
denuclearizată.

în platformele principalelor par
tide mexicane figurează pe primul 
loc necesitatea rezolvării integrale a 
problemei agrare, adică lichidarea 
și împărțirea latifundiilor, conform 
constituției. Dar, în timp ce partidele 
de stînga (popular socialist, comu
nist și altele) pledează pentru îm
proprietărirea cu pămînt a țăranilor 
sau pentru „Ejido" (sistem tradițio
nal de proprietate colectivă asupra 
pămîntului) partidele de dreapta (al 
acțiunii naționale, Uniunea sinar- 
quiștilor) sînt împotriva unei refor
me agrare autentice. ~ 
dele consideră
re măsuri pentru dezvoltarea in
dustriei, inclusiv investițiile 

scop. Dar,

Toate parti- 
absolut necesa-

străi
ne în acest scop. Dar, în timp 
ce partidele de dreapta sînt pen
tru un regim de libertate neîn
grădită acordat monopolurilor stră
ine, cele de stingă susțin necesita
tea unui control riguros asupra ca-

pitaluiilor străine. Un alt punct con
troversat este participarea la bene
ficiile întreprinderilor create de ca
pitalul străin, precum și recunoaș
terea dreptului organizațiilor mun
citorești de a interveni în activita
tea acestor întreprinderi. Capitolul 
instrucțiunii publice constituie și el 
un nod de dispute între stînga și 
dreapta. Articolul 3 din constituție 
afirmă dreptul statului de a orga
niza și reglementa învățămîntul 
„primar, secundar și normal", ex- 
cluzîndu-se intervenția „tuturor doc
trinelor religioase". Partidele de 
stînga au cerut întotdeauna apli
carea strictă a prevederilor consti
tuționale în acest domeniu, adică 
laicizarea deplină a învățămîn- 
tului. în schimb, forțele dreptei în 
numele a ceea ce ele numesc „li
bertatea învățămîntului" insistă a- 
supra abrogării articolului ■ res
pectiv din constituție. Procesul 
de 
ce ale țării 
în 
berarea națională, 
intrat principalele partide și 
ganizații progresiste. „Mișcarea 
prezintă astăzi o forță reală în via
ța politică a țării. In programul miș
cării se arată că ea militează pentru 
„eliberarea națională, adică apăra
rea suveranității, cucerirea indepen
denței economice depline, ridicarea 
nivelului de trai al poporului, dez
voltarea democratică a țării, lupta 
pentru pace ca o condiție a menți
nerii existenței omenirii". O etapă 
importantă în unirea forțelor demo
cratice a fost, de asemenea, crearea 
la 22 aprilie 1963 a Frontului popu
lar electoral, grupînd principalele 
forțe politice progresiste în scopul 
aplicării unei tactici unice la viitoa
rele alegeri.

Apropierea datei alegerilor este 
însoțită de activizarea acelor forțe 
care militează sub lozincile dezvol
tării Mexicului pe calea progresului, 
democrației și bunăstării*

Vasile OROS

abrogării 
din 

întărire a forțelor democrati- 
și-a găsit expresia 

eli- 
au 
or- 
re-

crearea Mișcării pentru 
în care

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! București* Piața „Scînteii”, Tel, 17 6010,

DERING"„OPERAȚIILE
Știrea arestării în Peru a doctorului 

(cer iertare medicilor pentru folosirea 
acestui titlu, înaintea numelui care ur
mează) Mengele, unul din cei mai sa
dici călăi de la Auschwitz, știre ulte
rior dezminfitä, constituie un prilej de 
a aminti activitatea altor criminali cu 
diplome, distinse capacități medicale.

Recent, la Londra, chiar și în atmo
sfera sobră care caracterizează justifia 
britanică, și-a făcut loc indignarea.

Pe banca apărării se găsea, ca re
clamant, doctorul Dering. La bara acu
zaților, scriitorul american Leon Uris 
și editorul englez William Kimber. Ca 
înfr-o sinistră comedie rolurile se in
versaseră, Dering fiind cel care se 
plingea că a fost calomniat. Dering, 
doctorul care lucra în Blocul 21 la 
Auschwitz, calomniat de către Uris, 
autorul romanului „Exodus". Printre 
personajele cărții se găsea și Dering, 
cunoscut pentru experiențele chirur
gicale pe care le întreprindea asupra 
deținuțjlor. Dar toate acestea se pe
trecuseră cu ani în urmă. Cele mai 
multe victime muriseră, fie în lagăr, 
fie imediat după război. Iar cei în via
ță erau greu de găsit. Dering se baza, 
deci, cînd a îndrăznit să înainteze re- 
damația, pe lipsa posibilității de a se 
proba crimele de care era acuzat. 
Doctorul Dering devenise de altfel, 
între timp, un cetățean respectabil și 
respectat. Iși însușise și el pe deplin 
acea „artă de a trece prin apă fără să 
se ude", despre care vorbea Arthur 
Miller, referindu-se la călăii judecați la 
Frankfurt-pe-Main. Dering a reușit să 
scape de cererile de extrădare ale 
Poloniei, Franjei și Cehoslovaciei.

Miller mai remarca că la Frankfurt- 
pe-Main, în boxă, se găsesc niște oa
meni care la prima vedere par chiar 
niște bătrînei cumsecade (citatele 
din Miller sînt după un articol cu

răsunet publicat în „New Vork He
rald Tribune"). Și Dering, scrie presa 
engleză, și-a făcut aparifia la proces 
plin de aplomb, sigur pe el. Dar cal
culul pe care și l-a făcut era viciat 
de un singur amănunt, și acesta esen
țial. Jn 1947 fuseseră găsite 14 regis
tre voluminoase — arhiva sălii de 
operație de la Auschwitz, arhivă care 
a fost pusă la dispozifia apărătorilor 
lui Uris.

Sub inocenta mențiune — casus 
explorativus -— erau consemnate ope
rațiile efectuate de Dering, așa cum 
le-a înscris el singur în registru. Ce 
însemnau aceste operafii ? — dacă 
poate li folosit acest termen. La pro
ces, profesorul Nixon, de la Universita
tea din Londra, o autoritate în mate
rie, a spus : „Am practicat medicina 
în China, în Africa și în Orientul Mijv 
lociu. Niciodată nu am văzut cicatrio u 
comparabile cu cele pe care le ai! 
pacien)ii operați de Dering, în urmă 
cu 20 de ani. Este o chirurgie bestia
lă“. Un alt martor, doctorița fran
ceză Hautval, care a fost și ea depor
tată la Auschwitz și a cărei depozifie 
a jucat un rol deosebit în orientarea 
juraților, a relatat modul îngrozitor ! 
cum opera Dering — intervenfii bru
tale asupra unor cobai umani cărora 
li se extirpau diferite organe care 
serveau experiențelor doctorilor Schu
mann și Clauberg.

Au venit și alfi martori, unii vic
time ale lui Dering care, prin presă, 
au aflat de proces, transformînd o re- 
clamație pentru calomnie într-una din 
cele mai importante dezbateri judi
ciare de după război, după cum 
scria săptămînalul francez „L’Ex- 
press".

Reclamantul a devenit, pînă la urmă, 
acuzat,

iskrirea re 
comerciale 
cehoslovaco-franceze

11PRAG A 12 (Agerpres). — La 
iunie a avut loc la Praga o confe
rință de presă consacrată dezvoltării 
relațiilor comerciale 
franceze. Paul Pisson, 
Camerei de comerț franco-ceho- 
slovace, a arătat că recenta vizită a 
lui Fr. Hamouz, ministrul comerțu
lui exterior al R. S. Cehoslovace la 
Paris și convorbirile sale cu repre
zentanți ai cercurilor de afaceri 
franceze, constituie o mărturie a lăr
girii în ultima vreme a relațiilor co
merciale cehoslovaco-franceze. Sub
liniind necesitatea unui acord co
mercial pe termen lung, Pisson a 
menționat că sarcina cea mai impor
tantă a Camerei de comerț franco- 
cehoslovace este de a contribui la 
îmbunătățirea relațiilor economice 
dintre cele două țări.

Participarea firmelor franceze și a 
întreprinderilor de comerț exterior 
cehoslovace la tîrgurile și expozițiile 
organizate în cele două țări, a ară
tat el, contribuie la lărgirea schim
burilor lor de mărfuri.

cehoslovaco- 
președintele

Sergiu BRAND

UMANISMUL Șl CREDITORII

Acord privind schimbul 
de mărfuri intre 
R. P. Ungară și Canada

BUDAPESTA 12 (Agerpres). — 
între 20 mai și 11 iunie delegațiile 
guvernamentale ale R. P. Ungare și 
Canadei au dus tratative la Ottawa 
în legătură cu reglementarea rela
țiilor dintre cele două țări. După 
cum anunță agenția M.T.I. s-a că
zut de acord ca între cele două țări 
să se stabilească relații diplomatice 
la nivel de ambasadă și să se ducă 
tratative în vederea reglementării 
unor probleme consulare și finan
ciare. Cele două părți au încheiat, 
de asemenea, un acord comercial pe 
trei ani care reglementează schim
bul de mărfuri dintre ambele părți 
pe baza respectării — în mod reci
proc — a principiilor care prevăd 
cele mai mari înlesniri. S-a hotărît 
crearea unei reprezentanțe comer
ciale a R. P. Ungare la Montreal.

Nu sînt chiar atît de departe timpu
rile cînd numele Josephinei Baker — 
renumită dansatoare și cîntăreajă nea
gră, originară din S.U.A., dar stabilită 
de mulți ani în Franța — strălucea în 
litere de neon pe frontispiciul music- 
hall-urilor parisiene și ale altor capi
tale europene și neeuropene, cînd 
chipul ei zîmbea de pe paginile mul
tor reviste și ziare occidentale. Dar 
anii au trecut și Josephine Baker și-a 
încheiat strălucita carieră artistică.

Cîntăreața nu a avut copii. Cînd se 
pregătea să se retragă de pe scenă, 
s-a hotărît să întemeieze o familie 
multinațională. în acest scop a adoptat 
11 copii orfani din diferite regiuni ale 
lumii. Gîndul Josephinei era pă
truns de un profund umanism : prin 
exemplul ei a vrut să demonstreze 
faptul incontestabil că copii de dife
rite rase și popoare pot alcătui toți 
împreună o familie fericită. Din eco
nomiile ei a cumpărat în departamen
tul Dordogne vechea fermă „Les Mi
landes" cu un parc neglijat. După 
scurt timp, în el au răsunat glasurile 
cristaline ale celor 11 copii adoptivi ai 
artistei. Timp de cîfiva ani familia multi
națională trăia fericită în acest colț retras 
al Franței. Economiile modeste ale Jo
sephinei s-au topit insă repede. Ea a 
început din nou să apară pe scenă, 
dar cîștigul ei nu ajungea pentru a 
face față cheltuielilor. Concomitent 
creșteau și datoriile. Intr-o bună zi, 
creditorii n-au mai vrut să aștepte și 
au dat-o în judecată. Hofărîrea justiției 
a fost aspră : fie că Josephine Baker

va achita imediat 11 000 franci noi, 
fie că la 9 iunie va fi vîndută la lici
tație mobila din „Les Milandes", iar la 
3 iulie însăși ferma.

După pronunțarea verdictului J. Ba
ker a acordat un interviu unui cores
pondent al ziarului „France-Soir" de- 
clarînd : „Voi rămîne aici pînă cînd 
voi fi alungată din „Les Milandes”, 
împreună cu cei 11 copii ai mei. Iar 
cînd vom fi alungați, vom pleca la 
Paris. Voi cinta din nou. Nu sînt chiar 
atît de bătrînă să nu mai pot cîștiga 
pentru trai".

Dar Josephine are prieteni. Af lin'd 
despre situația dificilă în care se află 
colega ei, renumita actriță de cinema
tograf Brigitte Bardot s-a prezentat la 
televiziunea franceză cerînd să i se 
permită să vorbească două minute 
Franței. Seara, în cadrul jurnalului de 
actualități, i s-a dat posibilitatea să a- 
pară în fața ecranului.

„Sînt profund mîhnifă de cele ce I 
s-au întîmplat Josephinei Baker — a 
declarat Bardot. Cred că toți trebuie 
să facem ceva pentru această femeie 
curajoasă și mărinimoasă. Vă rog pe 
to/i s-o ajutați fiecare cu ce poate".

fn ziua de 9 iunie, agenția France 
Presse a anunțat că au fost depuși o 
parte din banii datorafi, astfel încit 
primejdia care o amenința pe Jo
sephine Baker a fost dacă nu definitiv 
înlăturată, cel puțin, pentru moment, 
amînată.

Gheorghe DASCĂLII

SCURTE ȘTIRI
ALGER. Suweihi el Hawari, preșe

dintele Comitetului de luptă pentru 
pace din Algeria, a anunțat că proiec
tata conferință pentru crearea unei 
zone denuclearizate în regiunea Mării 
Mediterane va avea loc între 5 și 9 
iulie la Alger.

DELHI. Vineri, avioane ale forțelor 
aeriene indiene au zburat deasupra în
tregului teritoriu al Indiei și, potrivit 
cererii testamentare a lui Jawaharlal 
Nehru, au presărat cenușa acestuia 
peste ogoarele țării. După cum se știe, 
una din urnele conținînd cenușa lui 
Nehru, a fost golită cu cîteva zile 
înainte la punctul de confluență al ce
lor trei mari fluvii, de lîngă Alahabad, 
locul său de naștere.

NEW YORK. Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a primit un grup 
de japonezi supraviețuitori ai bom
bardamentelor atomice asupra orașe
lor Hiroșima și Nagasaki, care între
prinde un turneu în mai multe țări 
pentru a atrage atenția asupra peri
colului ce îl prezintă pentru soarta 
omenirii existența bombelor atomice.

NEW YORK. Pe poligonul atomic 
din statul Nevada, anunță agenția 
U.P.I., a fost efectuată joi o nouă 
explozie nucleară subterană. După 
cum a declarat Comisia pentru ener
gia atomică din S.U.A., această ex
plozie nucleară face parte din seria 
exploziilor efectuate în vederea 
„creării de dispozitive“ pentru folosi
rea energiei atomice în scopuri paș
nice.

GEORGETOWN. Arthur Abraham, 
înalt funcționar la ministerul comu
nicațiilor din Guyana britanică și șase 
din copiii săi au fost uciși vineri de 
explozia unor bombe aruncate de te
roriști asupra casei lor, casa a fost în 
întregime distrusă de incendiul 
urmat. Soția lui Abraham s-a 
salva sărind pe fereastra.

WASHINGTON. Cancelarul 
german Ludwig Erhard a avut 
(/'întrevedere cu secretarul de
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S.U.A., Dean Rusk. După întrevederea 
cu Rusk — anunță France Presse — 
Erhard a refuzat să facă vreo decla
rație corespondenților de presă.

Werner (creștin-social), președinte al 
guvernului demisionar, să formeze 
noul cabinet luxemburghez.

ROMA. A început procesul intentat 
profesorului Felice Ippolito, fost se
cretar general al Comisiei pentru 
energia atomică a Italiei, învinuit de 
delapidarea unei sume de 9 300 mili
oane lire în timpul cînd deținea a- 
ceastă funcție.

RIO DE JANEIRO. La 11 iunie, 
șeful casei civile a președinției repu
blicii a anunțat că Oscar Thompson, 
ministrul brazilian al agriculturii, a 
fost eliberat din funcțiile sale. Nu au 
fost date alte precizări.

WASHINGTON. Departamentul de 
Stat a anunțat joi încetarea din viață 
a lui Charles C. Stelle, fost reprezen
tant al S.U.A. la lucrările Conferin
ței celor 18 state pentru dezarmare și 
la negocierile care au dus la încheie
rea Tratatului cu privire la interzice
rea parțială a experiențelor nucleare.

SANTO DOMINGO. Trei depozite 
de muniții dintr-o tabără militară si
tuată în apropierea orașului Santo 
Domingo, au sărit în aer joi seara 
provocînd o mare de flăcări. Explo
ziile s-au succedat în tot cursul nopții 
pînă în primele ore ale dimineții. Au
toritățile au anunțat că pînă în pre
zent s-au înregistrat patru morți și 
140 de răniți, dar se crede că numă
rul victimelor este mult mai mare.

STRASBOURG. La 12 iunie s-a 
deschis la Strasbourg Adunarea con
sultativă a reprezentanților țărilor 
membre ale Organizației pentru co
laborare economică și dezvoltare 
(O.E.C.D.). în prima zi a dezbaterilor 
o atenție deosebită a fost acordată 
problemei comerțului mondial.

LUXEMBURG. După alegerile le
gislative care au avut loc în Luxem
burg, marea ducesă Charlotte de 
Luxemburg a. însărcinat pe Pierre

PNOM PENH. Agenția oficială de 
presă cambodgiană a anunțat vineri 
că avioane aparținând forțelor aeriene 
ale Vietnamului de sud au bombardat 
localitatea Tralok din provincia Svay- 
Rieng situată la frontiera dintre 
Cambodgia și Vietnamul de sud. Nu 
s-au înregistrat victime omenești, ci 
doar pagube materiale. Membri ai 
Comisiei internaționale de control și 
numeroși atașați militari de la Pnom 
Penh au plecat de urgență la fața lo
cului pentru a studia situația; creată*

CAIRO. Guvernul Republicii Arabe 
Unite a invitat pe primul ministru al 
Indiei Lal Bahadur Shastri să facă o 
vizită în R.A.U. înainte sau după con
ferința Commonwealthului care seva 
deschide la Londra la 8 iulie.

DAMASC. Guvernul sirian a anun
țat vineri eliberarea a 35 de deținuți 
politici care au fost arestați după 8 
martie 1963, cînd partidul Baas a pre
luat puterea în Siria. Printre ei se 
numără generalul-locotenent în retra
gere Mohammed Al-Soufi, fost mi
nistru al apărării, generalul-maior în 
retragere Nourallah Al-Haj Ibrahim, 
fost comandant al forțelor aeriene, ge
neralul-maior în retragere, Mohammed 
Al-Jarrah, fost șef al poliției și si
guranței publice.

SANTO DOMINGO. Donald Reid 
Cabrai, șeful juntei guvernamentale 
din Republica Dominicană, a anunțat 
că a ordonat trupelor dominicane să 
tragă asupra soldaților haitieni care 
trec frontiera. Reid Cabrai a spus că 
în diferite rînduri grupuri de militari 
haitieni au trecut frontiera și au co
mis acte de agresiune. La rîndul său 
René Chalmers, ministrul de afaceri 
externe al Republicii Haiti, a făcut o 
declarație în care a calificat acuza
țiile dominicane ca fiind „complet 
lipsite de temei“*
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