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regiune 
angaja-

obținut 38 387 000 lei — fată 
la producția marfă : 21 500 000 iei

Coloane fără sfîrșit (Secția piroliză a fabricii de ace- 
tilenă de la Combinatul chimic Craiova)

Foto : M. Andreescu

A ÎNCEPUT CONSTRUCȚIA

CENTRALEI

DE TERMOEICARE

MOTRU
După construirea minelor de la 

Horășfl și Leurda, în alte trei 
locuri din Valea Motrului — la 
Ploștina, Lupoaia și Roșnița — se 
fac pregătiri pentru scoaterea din 
adîncuri a cărbunelui. Valea Mo- 
frului devine astfel unul dintre 
marii furnizori de cărbune ai țării. 
O dată cu minele a apărut și se 
dezvoltă centrul muncitoresc Mo- 
fru. Penfru încălzirea locuințelor 
ce se ridică aici (pînă acum s-au 
dat în folosință blocuri cu 1 300 
de apartamente) precum și pen
fru necesitățile incintelor minie
re, la marginea de sud a așeză
rii Mofru se construiește o cen
trală de termoficare. Prin con-

(Continuare în pag. a III-a)

BUCUREȘTI Planul producției globale industriale 
v pe Capitală, pe primele patru luni, a

fost îndeplinit în ziua de 28 aprilie. Totodată, s-au reali
zat și sarcinile de livrări pentru export. Pe primul trimes
tru, economiile suplimentare se ridică la 43,5 milioane 
lei, iar beneficiile — la 21,5 milioane lei.

BACĂU Producția globală suplimentară în
registrată pe ansamblul regiunii — 

care depășește angajamentul — se ridică la 36 milioane 
lei. Au fost livrate peste plan : 2 500 tone țiței, 3 250 tone 
țevi, 900 tone sodă caustică, 119 tone antidăunători, 1 700 
tone îngrășăminte chimice și alte produse.

q A LĂȚI Toate întreprinderile industriale din
regiunea Galați și-au îndeplinit an

gajamentele luate în cinstea zilei de 8 mai. Producția 
globală peste plan se ridică la 64 601 000 lei, iar produc
ția marfă — la 57 311 000 lei. S-au înregistrat suplimen
tar 15 015 000 lei beneficii. De remarcat, 72 la sută din 
sporul producției globale din această perioadă s-a rea
lizat pe seama creșterii productivității muncii.

Unitățile industriale din 
și-au realizat mai devreme 
mentele luate în cinstea aniversării 
partidului. La producția globală, s-au 

de

au

MUREȘ — 
AUTONOMĂ 
MAGHIARĂ
25 828 000 lei, iar 
față de 16 024 000.
PLOIEȘTI întreprinderile acestei regiuni

realizat produse peste plan care de
pășesc cu peste 50 milioane lei angajamentele luate pînă 
la 8 mai. Peste 95 la sută din întregul spor de producție 
a fost obținut datorită creșterii productivității muncii. La 
aceste realizări se adaugă economiile suplimentare și be
neficiile peste plan în valoare de 36 de milioane și, res
pectiv, de 21 de milioane lei.
HUNEDOARA Economiile peste prevederile pla

nului se ridică la 23 610 000 lei, iar be; 
neficiile — la 22 269 000 lei. Producția marfă vîndută și 
încasată pe întreaga industrie a regiunii depășește cu 
1,8 la sută sarcina planificată.

DE 1 Șl 2 MAI

Din agenda 

manifestărilor 
cultural - 
artistice

Estradele din piețele publice, 
din parcuri și păduri și teatrele de 
vară din Capitală vor fi în după- 
amiaza zilei de 1 Mai, precum și 
în ziua următoare, locuri de des
fășurare a tradiționalelor programe 
de cîntec și joc, susținute de cele 
mai bune formații profesioniste și 
de amatori. Spicuim din programul 
manifestărilor acestor zile.

Duminică, 1 Mai, la orele 17,30, 
pe estrada din Piața Gh. Gheorghiu- 
Dej va începe un program artistic 
susținut de Ansamblul M.F.A., ac
tori ai teatrului „Constantin Tănase", 
formații de amatori. Seara, între 
orele 22—23, muzică de dans. So
liști ai Teatrului de Operă și Balet, 
Ansamblul „Perinița", precum și ar
tiști amatori ai unor întreprinderi și 
instituții bucureștene vor susține 
spectacole la Teatrul de vară și pe 
estrada din Parcul Herăstrău. Pro
grame cultural-artisfice vor începe, 
de asemenea, în jurul orei 18,00, în 
pădurile Băneasa, Snagov, Andro- 
nache, Pustnicul, la grădina Cișmigiu 
și pe numeroase alte estrade din 
Capitală. La Teatrul de vară „23 
August”, ora 17,00, va avea loc 
concertul orchestrei de muzică 
populară „Barbu Lăutaru” a Filar
monicii de stat „George Enescu”. 
în noaptea zilei de 1 Mai casele 
de cultură ale tineretului găzduiesc 
carnavaluri.

Programe cultural-disfractive, pre
gătite de artiștii bucureșteni, se vor 
desfășura și în ziua de 2 mai — 
Ziua tineretului — tn parcuri, gră
dini, case de cultură, piețe publice. 
Parcul Herăstrău va deveni locul 
unor manifestări artistice și demons
trații sportive. Dimineață vor avea 
loc demonstrații de gimnastică ar
tistică și acrobatică, executate de 
formații ale elevilor școlilor spor
tive, și alte demonstrații sportive, 
iar pe lacul Herăstrău se va orga
niza un concurs de canotaj dotat 
cu „Cupa 2 Mai" etc.

După-amiază, la Teatrul de vară, 
vor susține un spectacol cele mai 
bune formații artistice din școli. 
Seara, tinerii vor putea să danseze 
pe ringul de la Aleea Trandafirilor. 
Nu vor lipsi tradiționalele jocuri de 
artificii.

în ziua de 2 mai, după-amiază, 
la Palatul din dealul Cotrocenilor, 
va avea loc un carnaval al pionie
rilor.

IA „BARIERA" DINTRE 
CERCETAREA FUNDAMENTALĂ

SI CEA APLICATIVA
de Acad. E. BÂDĂRÂU

ÎNTRE BUCUREȘTI Șl GALAȚI

La oficiul 0 NOUĂ MAGISTRALĂ A ENERGIEI ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
? 7

Tn epoca noastră, cînd munca sa
vantului nu se reduce doar la cu
noașterea naturii, ci își pune drept 
fel influențarea și transformarea ei pe 
scară largă, devine tot mai dificil să 
precizezi existenfa unor bariere între 
cercetarea fundamentală și cea apli
cativă. Ba mai mult, se impune chiar 
sudarea organică între cercetarea 
fundamentală, care investighează na
tura cu mijloacele tehnicii moderne, 
smulgînd tot mai mult din fainele ei, 
și cercetarea aplicativă, care canali
zează cunoștințele dobîndife spre 
utilizarea productivă.

Un amănunt practic — secundar, 
poate în aparenfă, dar elocvent în ce 
privește ilustrarea îmbinării strînse 
între cele două forme ale cercetării 
— reprezintă publicațiile științifice. 
Multe lucrări fundamentale, publica
te în reviste de specialitate de circu
lație mondială (mă refer în special ia 
domeniul fizicii), poartă mențiunea că 
cercetările au fost făcute cu ajutorul 
fondurilor puse la dispoziție de mari 
întreprinderi industriale, de ministere 
economice, concerne financiare etc. 
Evident, instituțiile respective cre
ează cercetătorilor posibilitățile ma
teriale necesare numai și numai cu 
scopul rezolvării problemelor practi
ce care le interesează. Scopul însă 
nu poate fi atins fără efectuarea prea
labilă a unor cercetări pur fundamen
tale. Apare deci limpede, fără nici 
un fel de barieră, legătura nemijlo
cită între fundamental și aplicativ. 
Bineînțeles că partea finală, aplicati
vă, a cercetării, reprezentînd în anu
mite condiții un secret industrial sau 
militar, nu mai este dată publicității.

Dar și afunci cînd cercetarea abor
dează domenii fundamentale, fără 
comenzi din partea unor instituții, ea 
poate da naștere pe parcurs la im
portante aplicații practice, cu condi
ția ca cercetătorul să nu-și îngusteze 
el însuși drizonturile noi ce i se des
chid o dată cu desfășurarea lucrări
lor. Așa, de pildă, cercetările funda
mentale asupra proprietăților corpului 
solid, ale cristalelor semiconductoare, 
au dus la descoperirea tranzisforilor 
care, la rîndul lor, au găsit nenumă
rate aplicații. Uneori, asemenea des
coperiri cu caracter aplicativ nici nu 
pot fi făcute în laboratoarele de cer
cetări fundamentale, întrucît nu po
sedă întotdeauna condițiile necesare 
pentru experimentarea eventualelor 
aplicații.

Faptul că cercetarea fundamentală, 
parcurgînd un proces îndelungat și 
căpătînd aplicații în producție, este 
continuată în alt loc și de către alți 
cercetători, nu înseamnă în nici un 
caz că s-a ridicat o barieră între fun
damental și aplicativ. Realizarea con
tinuității cere însă un strîns și perma
nent contact între laborator și uzină. 
Numai prinfr-o difuzie reciprocă a for
țelor de cercetare și tehnico-producfi- 
ve din institutele de cercetări funda
mentale, cele departamentale, uzine și 
întreprinderi, numai prin discuții am
ple și deschise între cercetătorii și 
tehnicienii din diferitele ramuri de 
specialitate se pot cunoaște bine, pe 
de o parte, necesitățile producției, 
pe de alta, posibilitățile pe care le 
pot oferi industriei oamenii de știin
ță. în țara noastră apare, în această 
privință, deosebit de pregnant rolul 
Consiliului Național al Cercetării Știin
țifice.

Spre a mă referi la Institutul de fi
zică atomică din București, acesta a- 
pare, dinfr-un anumit punct de vede
re, ca un „combinat pe ramură” care 
sudează împreună centrul de cerce
tare fundamentală, laboratorul uzinal 
și uzina însăși. El cuprinde atît un 
larg sector de cercetări fundamenta
le, cunoscut, prin realizările sale, în 
țară și peste hotare, cîf și un sector 
de tehnică nucleară, bazat pe apli
carea rezultatelor din primul sector.

încă un „combinat” de acest gen 
ar putea fi dezvoltat în țara noastră 
în domeniul cercetării și aplicațiilor 
semiconductorilor, cărora le revine un 
rol atît de important în telecomu
nicații și automatizare. Un asemenea 
„combinat" ar putea cuprinde un sec
tor puternic de cercetări fundamen
tale, unul cu caracter specific aplica
tiv, cîf și un al treilea sector, de pro
ducție a dispozitivelor cu semicon- 
ductori în condiții uzinale.

Se poate, nu o dată, înfîlni 
considerentul că în laboratoarele 
departamentale este posibilă rezolva
rea tuturor problemelor legate de 
sectorul respectiv al industriei, evi- 
tîndu-se contactul cu institutele Aca
demiei întrucît acestea s-ar consacra 
doar cercetărilor fundamentale, fără 
legătură cu. praqtica. Cîf de greșit 
este acest punct de vedere I înfr-un 
interviu acordat recent de un mare 
specialist japonez în electronică, Sa
kamoto Takashi, se releva modul în

(Continuare în pag. a IV-a)

pentru construirea
de locuințe
proprietate personala

RĂSPUNS 

LA CÎTEVA 

ÎNTREBĂRI

După cum s-a anunțat în presă, 
în București și în centre re
gionale au luat ființă oficii pen
tru construirea de locuințe pro
prietate personală. întrucît mai 
mulți cititori bucureșteni s-au 
interesat de modul de funcționa
re a acestei instituții, ne-am a- 
dresat tovarășului Gheorghe ME- 
LINTE, șeful Oficiului de pe lin
gă Sfatul popular al orașului 
București.

— După apariția Hotărîrii Con
siliului de Miniștri cu privire la 
construirea de locuințe proprieta
te personală, pe adresa Sfatului 
popular al orașului București au 
sosit numeroase cereri din par
tea cetățenilor. Oficiul înființat 
va avea grijă ca fiecare solicitant 
să primească acasă o înștiințare 
și un formular de cerere tip. Cei 
care au făcut cereri vor trebui 
să completeze acest formular cu 
datele necesare, iar pentru suma 
ce reprezintă avansul este nevoie 
de confirmarea Casei raionale 
C.E.C. Totodată, prin înștiințarea 
respectivă se fixează o zi anume, 
cînd solicitantul urmează să vină 
cu formularul completat. Cu a- 
cest prilej vom lămuri, în amă
nunțime, toate problemele legate 
de construcția casei. Adresa ofi
ciului nostru : str. Gutenberg nr. 
1, zilnic între orele 9—14. Ne-am 
propus ca în termen de 45 de 
zile de la data expirării terme
nului de depunere a cererilor 
— 25 mai a.c. — să definitivăm 
amplasamentul și tipul construc
ției, astfel ca să se poată încheia 
contractul.

Interviu realizat de 
Rodica ȘERBAN

(Continuare în pag. a Il-a)

kilovolți în lim- 
tehnicienilor sau

400 
bajul 
400 000 volți în limba
jul curent — aceașta-i 
tensiunea pentru care 
se construiește noua 
magistrală a energiei 
care va lega Capitala, 
mai corect spus CET- 
București-Sud, de Com
binatul siderurgic Ga
lati. Lungimea magis
tralei e de 232 km. Li
nia aeriană e mai 
scurtă. Magistrala face

însă un cot, în dreptul 
Dunării, la Gura Ialo- 
miței. Este o prevedere 
care vizează o viitoare 
îmbunătățire a alimen
tării cu energie a Do- 
brogei.

Deși începute nu de 
mult, lucrările se des
fășoară intr-un ritm 
susținut, ele fiind ata
cate din patru locuri în 
același timp. Construc
torii se străduiesc să 
termine lucrarea îna-

FOL CL ORUL—bijuterie 
cu mii de fațete

O serie de articole apărute în ul
tima vreme în „Scînteia" au atras 
atenția asupra unor aspecte actua
le ale valorificării tradițiilor artei 
populare. Le-am citit cu interes și 
cu satisfacție, pentru că tezaurul 
nostru folcloric este atît de bogat 
și de viguros încît justifică pe de
plin o preocupare atentă, susținu
tă, pentru păstrarea și dezvoltarea 
lui, pentru folosirea puterii sale 
germinative în creația de artă a zi
lelor noastre.

Discutînd despre punerea în va
loare a comorilor artei populare, 
mi se pare necesar să încep cu 
însăși problema cunoașterii și a în
țelegerii profunde a tradițiilor fol
clorice. Spunînd aceasta, îmi per
mit să amintesc cuvintele rostite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul întîlnirii conducătorilor de 
partid și de stat cu oamenii de 
cultură și artă. Secretarul general 
al C.C. al partidului ne-a adresat 
atunci îndemnul de a nu merge la 
ulcior — oricît de frumos și de 
atrăgător ar părea — ci la izvorul 
veșnic proaspăt și dătător de viață 
al creației. Este o chemare, deose
bit de sugestiv exprimată, spre stu
dierea și valorificarea izvoarelor 
naționale ale artei noastre, spre 
cunoașterea tradițiilor, a realități
lor la însăși obîrșia lor.

Sîntem una dintre puținele țări în 
care s-a păstrat atît de vie tradi
ția artei populare. Din timpuri stră
vechi, poporul și-a creat arta lui 
proprie în domeniul portului, îm
pletiturilor, cusăturilor, ca și al 
uneltelor, al obiectelor de uz cas
nic — în strînsă legătură cu mo
dul său de viață. Fiecare element 
din creația populară își are semni
ficația lui.

Peisajul și particularitățile dez
voltării diferitelor regiuni ale țării 
au influențat geniul popular, dar

liniei 
peste 

o

inte de termenul sta
bilit. Astfel, din cei 580 
de stîlpi care vor susți
ne conductorii 
s-au și montat 
două sute, față de 
sută cincizeci prevăzuți 
și s-au și întins primele 
zeci de kilometri de 
conductori pe porțiuni
le de linie din apropie- 

șire de Țăndărei 
Brăila.

(Continuare 
în pag. a III-a)

de Vida GEZA

pretutindeni arta populară autenti
că este caracterizată de simțul pro
porțiilor, al armoniilor cromatice, 
este de o simplitate aleasă șl în 
același timp are monumentalitatea 
proprie naturii în mijlocul căreia au 
trăit și cu care s-au înfrățit gene

Foto i Gh. VințllăPrimăvară bucureșteană

în ziua de 29 aprilie a.c. a avut 
loc, la Palatul Republicii, ședința 
Consiliului de Stat, prezidată de 
tovarășul Chivu Stoica.

în afară de membrii Consiliului 
de Stat la ședință au participat : 
Augustin Alexa, procurorul general 
al Republicii Socialiste România, 
Adrian Dimitriu, ministrul justiției, 
Cornel Onescu, ministrul afaceri
lor interne, și) Alexandru Voitino- 
vici, președintele Tribunalului Su
prem.

Tovarășul Augustin Alexa, 
procurorul general al Republicii 
Socialiste România, a prezentat ra- 

rații întregi de creatori anonimi. Ar 
mai fi nenumărate alte aspecte 
demne de relevat — inclusiv refe
ritor la muzica, jocul și versul 
popular: folclorul este o bijuterie 
cu mii de fațete, șlefuită de curge
rea timpului ca piatra din apele re
pezi de munte.

Cum poate fi pus cit mai deplin 
în valoare acest izvor al artei ro-

(Continuare în pag. a IV-a) 

portul asupra activității desfășu
rate de organele procuraturii în 
anul 1965.

Consiliul de Stat, apreciind că 
activitatea de supraveghere a res
pectării legilor exercitată de că
tre organele procuraturii s-a îm
bunătățit și constatînd, totodată, 
continua întărire a legalității so
cialiste în diferitele domenii ale 
vieții sociale și de stat, a aprobat 
raportul procurorului general.

în continuare, Consiliul de Stat 
a adoptat decretele privind orga
nizarea și funcționarea Comitetu
lui de Stat al Geologiei și a Di
recției Generale a Rezervelor de 
Stat. De asemenea, au fost adop
tate Decretul privind circulația pe 
drumurile publice, Decretul pri
vind sancționarea unor contraven
ții la regulile de călătorie pe căi
le ferate, precum și alte decrete.

VIZITA DNEI DELEGAȚII DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 

ÎN REPUBLICA DEMOCRATĂ VIETNAM
La Invitația Comitetului Cen

tral al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam și a guvernului 
R. D. Vietnam, o delegație de par
tid și guvernamentală a Republi
cii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL
ION GHEORGHE MAURER

A DELEGAȚIEI PARLAMENTARILOR TURCI
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri delegația Marii Adu
nări Naționale a Turciei, condusă 
de Ferruh Bozbeyli, președintele 
Medjilisului, care la invitația Ma
rii Adunări Naționale ne vizitează 
țara.

La întrevedere, care s-a desfă

și al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, va 
face la începutul lunii mai a.c. o 
vizită în Republica Democrată 
Vietnam. 

șurat într-o atmosferă cordială, au 
luat parte Mihai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, C. 
Paraschivescu Bălăceanu, deputat 
în Marea Adunare Națională.

A fost de față Semsettin Arif 
Mardin, ambasadorul Turciei la 
București.

(Agerpres)

| Corespondentă din Moscova

I VORBEȘTE
1ANTARCTIDA!

Anul acesta s-au împlinit zece 
ani de cînd savanții sovietici au în
ceput o interesantă și totodată di
ficilă activitate pe continentul An- 
tarctidei. Cu ce bilanț se prezintă 
cercetătorii sovietici la sfîrșitul aces
tui deceniu, ce perspective se des
chid în continuare științei și cum tră
iesc ei pe continentul de gheață de 
la Polul Sud ? La aceste întrebări puse 
de corespondenți au răspuns cerce
tătorii sovietici ai Antarctidei într-o 
conferință de presă, neobișnuită, 
care a avut loc joi la „Casa învăță
torilor” din Moscova. A fost o con
ferință de presă prin radio între 
Moscova și stația Mirnîi.

Mai sînf cîfeva minute pînă la în
ceperea conferinței. Tehnicienii in
stalației de radio „tatonează” ete
rul. Ziariștii își pregătesc ultimele 
întrebări. în difuzoarele din sală 
străbate de la zeci de mii de kilo
metri vocea șefului celei de-a 11-a 
expediții sovietice, L. I. Dubrovin :

— Atențiune, aici Mirnîi, vorbește 
Antarctida I" Continentul antarctic 
— spune șeful expediției — este cer
cetat în prezent de oameni de 
știință din 13 state. Pe un teritoriu 
care depășește o dată și jumătate 
suprafața Europei trăiesc peste 
1 000 de oameni — cercetători, ra- 
dioelectricieni, conducători de vehi
cule — care-și desfășoară activifa-

Ambrozie MUNTEANU

(Continuare în pag. a V-a)
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Autodromul Floreasca, recent inaugurat în Capitala

Ministerul Industriei All- 
aflăm că pescuitul spor-

■

Perioadele

întrerupere

mentare
tiv a fost oprit în vederea repro
ducerii peștelui în toate apele in
terioare colinare și de șes, în 
Dunăre, în regiunea inundabilă a 
Dunării, în Delta Dunării și în 
lacurile litorale, astfel : de la 3 
mai la 3 iunie în regiunile Argeș, 
Banat, București, Dobrogea, Ga
lați, Oltenia și Ploiești; de la 15 
mai la 15 iunie în celelalte re
giuni.

Hunedoara, îndeobște, înseamnă 
ofel. Numele ei definește însă, în 
egală măsură, un mare centru urba
nistic. Totul se îndeplinește aici la 
scară industrială. Chiar și o preocu
pare de sezon, ca aceea a înzestră
rii, amenajării și înfrumusețării orașu
lui în pragul anotimpului cald, se 
traduce în fapte prin solicitarea con
tribuției tuturor instifufiilor, mobiliza
rea curentă a zeci de camioane, exca
vatoare, presupune consumul unor 
considerabile cantităfi de energie 
umană. In sfîrșit, include investiția 
unui cuantum absolut necesar de in
teligentă.

Gospodarii locului au găsit multe 
soluții eficiente și economice, menite 
să sporească zestrea materială a Hu
nedoarei, rezolvînd astfel unele ce
rințe stringente ale populației : s-au 
ridicat o stație pitorească PECO, o

sală modernă de antrenamente spor
tive, magazine noi, a fost amenajat 
un ștrand cu două bazine. Orașul se 
mai mîndrește cu un nou stadion, cu 
amenajarea zonei de agrement a ba
rajului Cinciș.

In orașul Hunedoara se construieș
te mult; lucrările 
sînt 
mai 
nele 
zare 
vind 
care 
fice de execuție. Dacă, potrivit literei 

lege, s-ar opera penalizări, poate 
Hunedoara nu s-ar mai prezenta 
situația unui permanent șantier : 
se sapă un șanț pentru canaliza- 
mîine se toarnă deasupra asfalt, 

apoi cineva își aduce aminte că fre-

de sistematizare 
în plin avînf. Foarte bine I Nu
că nici unul dintre microraioa- 
ridicate nu este dus la o finali- 
deplină. Există un H.C.M. pri- 
reiafiile consfructor-beneficiar, 

prevede să se întocmească gra-

. fiș

de 
că 
în 
azi 
re,

ETAJUL DOI
F. BRUNEA-FOX

Am tras o lecuță de spaimă în- 
tr-o diminea|ă, cînd întîmplîn- 
du-mă pe strada Hașdeu — stradă 
centrală — m-am pomenit încon
jurat, în dreptul unui bloc nou- 
nouț, de o escadrilă bîzîitoare de 
albine.

Dat fiind că experiența mea în 
materie de apicultură e din păca
te doar literară, mi-a fost impo
sibil să disting cu ce soi de albine 
aveam a face. Un prisăcar de pro
fesie imediat ar fi constatat dacă 
îs domestice sau sălbatice, adică 
blînde sau violente, și ar fi știut 
cum să se conformeze. Așijderea 
un om de la tară, trăit în natură. 
Dar un citadin, un tîrgoveț, adică
telea ? Cum se apără de albine?

Păfania biciclistului atacat 
smuls din pedale de un 
roi agresiv — înfîmpla- 
re relatată de un ziar 
parizian — mi-a venit 
în minte. Așa că, pru
dent, am stat locului, 
așteptînd nemișcat des
fășurarea evenimentelor. 
Bună tactică. Bîzîitoare- 
ie, după ce au execu
tat în jurul capului meu 
o serie de tîrcdale 
de mare stil aeronautic, s-au 
depărtat. (Probabil că le decep
ționase parfumul „levănțicăi” — 
din ce ofefar se fabrică apa asta 
de colonie? — cu care mă friefio- 
nasem, după bărbieriți Sau gustul 
chimic al limonadei cu sirop de 
zmeură, băută cu cîfeva minute îna
inte în col), la „Răcoritoarei"). în 
sfîrșit...

Important e că șl-au luat zbo
rul. Pe care urmărindu-l grijuliu, 
cu privirea, am constatat nu fără 
mirare că roiul nu se distanta de 
zona incidentului, în căutarea unui 
alt obiectiv, mai atrăgător decît 
cel oferit de persoana subsemna
tului. Așii Escadrila s-a înălțat pîhă 
la etajul doi al blocului nou-nouț, 
unde a aterizat. Am înțeles ime
diat că acolo sus e baza ei, aero
portul ei — ca să zic așa — căci 
am văzut-o infrînd în două mi
nuscule hangare de culoare verde, 
pe care nu mi-a fost greu să le 
identific că erau doi stupi. 
Nemaipomenit I Stupi în bal- 
conl Atît de impresionat am fost 
de descoperire, îneît am oprit un 
trecător ca să-i arăt năzdrăvănia.

— Și ce găsești dumneata extra
ordinar tn prezența unor stupi pe 
un balcon ? mi-a replicat cu ironie.

— E ceva neobișnuit — am 
guiț eu. Cred că într-o clădire mo
dernă...

— Cine ți-a spus dumifale 
albinele trebuie să aibă mal puțin 
acces într-un imobil modern de
cît curcanii, găinile și cocoșii? Dacă 

Măgureanu
asemenea

Dar ca- 
blocul de

dumneata albinele? 
nu behăie, nici nu gro- 

nîci nu cotcodăcesc, nici nu

în-

bîi-

că

ai locui în Schitu 
n-al mai susține 
aberații retrograde I 
pra cu trei iezi din 
pe splaiul Dîmboviței de ce nu te 
miră? Da' purcelul din balconul clă
dirii moderne din... Nu-ți spun stra
da din precauție, ca la iarnă cînd 
s-o face gras să nu te inviți la 

I caltaboși, de ce nu te miră? Ce te

deranjează pe
Care nici 
hăie, 
latră — lăsînd la o parte alte in
conveniente?...

— lartă-mă, domnule, m-a sur
prins că le-am găsit pe o terasă, 
asta-i fot.

— Da' unde oi fi vrînd să stea? 
în baie? în studio, lîngă televizor? 
în sufragerie, lîngă bufetul cu dul
cețuri ? Ciudată

— Scuză-mă. 
fi sfat mai bine 
turală, într-un

— Poftim miopiei Da’ bine, dom
nule, mușcatele și zorelele din bal
coane, ce mi-s? Mingi de ping- 
pong? Arșice? Rulmenți? Nu-s flori 

cu petale și stamine? 
Mi se pare că dumnea
ta ai ce ai cu<albinele. 
Nu le suferi, ești contra 
lor I

— E o nedreptate ce 
spui dumneata. Ador al
binele. Nici nu se poate 
altfel, cînd ai citit atî- 
tea minunății despre in
teligența lor industrioasă, 
organizatorică și socială. 

Află, domnule, că am fost special 
la Isaccea ca să contemplu cel mai 
colosal tablou al albinăritului pasto
ral. Peste șapte mii de știubee, a- 
duse cu căruțele șl cu lotcile pe 
apă, din toată regiunea dunăreană, 
în imensele păduri de tei șl de 
salcîmi aflătoare pe acolo. Dar pri- 
săcile Gostatului, de cîte ori nu 
le-am vizitat? E nevoie, ca să te 
conving, că m-am lecuit de o gas- 
trifă cu o linguriță de miere, luată 
în fiece dimineață ?

— Adio, domnule. Sper că n-ai 
să mă mai. acostezi vreodată ca 
să-mi arăți cu indignare în balco
nul vreunui bloc modern un ber
bec sau vreo vacă 
Ești un demodat!

Al naibii om I Bună 
belea mi-am căpătat! 
să știu că stupii care m-au uimit 
pe strada Hașdeu nu erau singurii 
din București ? Că minunata înde
letnicire a albinăritului pasionează 
o sumedenie de locuitori ai Capi
talei ? Că numai asociația locală a 
apicultorilor numără peste 
de membri activi ? Ceea ce 
prezenta pe puțin tot atîția stupi. 
Adică milioane de albine, 
vreo 20 — 25 000 kg de miere.

Dar unde-s amplasați stupii a- 
ceștia în metropola noastră nouă, 
cu sute și sute de clădiri moder
ne ? In majoritatea lor, în curțile in
terioare ale blocurilor, pe balcoane, 
între glastrele cu 
funii.

„Nu sopără pe 
asigurat tovarășul 
ducerea asociației. Albinele sînt 
domesticite, aclimatizate la condi
țiile orașului, hoinare atît cît tre
buie primăvara și vara, ca să de
tecteze vecinătățile cu polen și cu 
nectar. Vin acasă disciplinat, la ora 
muncii colective, șl-s severe numai 
cu cei care le fură mierea".

mentalitate I
Mă gîndeam că ar 
în ambianfa lor na- 
spafiu floral.

pe frînghie.

1 300 
ar re-

Adică

mixandre și

nimeni" — 
Cardaș din

pe-

buie instalate cablurile pentru tele
foane. Și „scăpările" se fof repetă...

Finisajul terestru prezintă, la rîndul 
său, deficiențe ; în microraionul II 
există blocuri aspectuoase ce ar tre
bui să-și păstreze încă multă vreme 
prospețimea, mozaicul lucios al ho
lurilor. Dar cînd plouă, pur și simplu 
nu ai pe unde să pătrunzi în ele fără 
a-fi umple în prealabil tălpile cu no
roi. Atenție, să nu generalizăm : 
blocurile H s-au bucurat, de la bun 
început, la intrare, de o alee irepro
șabilă. Le-a fost ursit, însă, frumoa
selor dale de beton să aibă de-a 
face cu roțile greoaie ale mașinilor 
I.G.O. Ele își fac tacticoase datoria 
matinală, ridicînd conținutul recipien- 
ților din curte, și cum altă cale de 
acces n-a fost prevăzută...

în materie edilitară, la Hunedoara 
se lucrează mult, dar nu întotdeauna 
se definitivează și, ca atare, nici nu 
se păstrează. Ne referim la lipsa unei 
preocupări serioase pentru întreține
rea bazelor cultural-sportive create, a 
parcurilor, a întregii ținute a orașului.

★
I.G.O., întreprindere suprasolicitată, 

condiționat omniprezentă. Dar, după 
cum ne încredințează conducătorii 
unor sectoare ale gospodăriei comu
nale, lucrul lor cu personalul este 
dificil. Angajații manifestă teribile 
susceptibilități.

Inginerii, maiștrii șl muncitorii com
binatului, toți salariații orașului, po
trivit aceleiași discipline existente 
pretutindeni, au răspunderea fiecărui 
minut de întîrziere la serviciu. Și to
tuși, șeful secției I.G.O. Transporturi 
din Hunedoara ne-a asigurat că, în 
ceea ce privește sfera proprie de 
influență, este imposibil să stăpînești 
stihiile, să stîrpești sîmburele ne- 
punctualității și al discordiei conducă
torilor auto. Absența șoferilor de la 
serviciu, pînă și cîte patru zile, se 
poate produce oricînd cu fatalitatea 
unei catastrofe I „Pedeapsa” adminis
trată de șeful secției este cel puțin 
originală : pe conducătorii auto cali
ficați drept „oameni de încredere" îi 
primește cu brațele deschise oricînd, 
le oferă posibilitatea oricîtor ore de 
lucru își doresc să facă. Iar „pedep- 
siții” sînt trimiși frumușel acasă...

★
Cuprinzătoare, decizia 407 privind 

îndatoririle cetățenilor și stabilirea 
contribuției lor la cheltuielile de în
treținere a spațiilor locative pe care

elucl-le folosesc a fost destinată să 
deze, în același timp, îndatoririle 
I.G.O. față de gospodărirea locurilor 
de folosință curentă din fiecare bloc. 
Sînt justificate oare, pe deplin, ta
xele comune percepute de I.G.O. la 
Hunedoara ? Deseori, administrația 
blocului este mai mult formală, per
sonalul de îngrijire refuză să-și facă 
datoria în chip conștiincios, îndem- 
nîndu-i pe locatarii care se sesizează 
să reclame la „birouri”. Și, ciudat, în 
aceste birouri prelungirea repetată a 
micului dejun pînă după orele de 
prînz nu permite, de cele mai multe 
ori, obținerea vreunei informații. Ni
meni nu-l poate lămuri pe solicitant 
pentru ce anume trebuie să plătească 
înfr-o lună o sumă, în a doua lună 
altă sumă, de două ori mai mare sau, 
dimpotrivă, redusă brusc la jumătate... 
La o consfătuire a unor cefăfeni de 
frunte ai orașului, una dintre juris
tele întreprinderii, care se plîngea 
de greută(ile făcute I.G.O.-ului de că
tre locatarii „certăreți”, nu a știut to
tuși să explice potrivit căror criterii 
se percep taxe atît de diferite de la 
o încăpere la alta, de la un aparta
ment la altul. „Funcția mea este să 
rezolv litigiile întreprinderii, nu
să mă ocup de amănunte...”.
Și procesele se înmulțesc.

★
Dacă în vederea lunilor de vară 

sfatul popular al regiunii ar analiza 
mai concret întregul complex de pre
gătiri și la nivelul orașului Hunedoa
ra, acordîndu-i în același timp un spor 
de ajutor, s-ar lovi, printre altele, de 
o importantă problemă încă nerezol
vată : transportul spre locurile de 
agrement situate în afara zonei ur
bane. Vara trecută, excursioniștii din 
oraș trebuiau să parcurgă drumul 
pînă la barajul Cinciș fie într-o îm
bulzeală exagerată, fie pe jos. Căci 
în timp ce mașinile I.G.O. (adică cele 
din oraș) se aflau în repaus, I.R.T.A. 
monopolizase transportul, dar nu era 
în măsură să acopere nici pe sfert 
cerințele. în sfîrșit, disputa s-a în
cheiat, sarcinile respective frecînd 
exclusiv în seama I.G.O.-ului. Nu
mai că timpul e înaintat, iar la 
I.G.O. se mai fac fot felul de calcule 
și studii.

Este necesară o și mai sfrînsă unire 
a eforturilor organelor regionale cu 
ale celor locale pentru asigurarea 
deplinului confort al cefăfenilor Hu
nedoarei.

Aurelia COSMA

Tot despre șaptespre
zece ani e vorba. Și des
pre optsprezece. Mai mult 
nu se poate, la douăzeci, 
de ani stabilim, sînt ne
cesare deja concluzii lu
cide : am înfăptuit sau nu 
ceva din ceea ce-am do
rit, sîntem sau nu pe ca
lea de-a deveni „cineva", 
în ce măsură visurile au 
devenit realitate ?

Pentru că totul 
de la „vis". De la 
tarea imaginației foarte 
tinere în legătură cu for
țele de care dispune și 
care, s-o recunoaștem, 
sînt la această vîrstă de 
nedișprețuit. încrederea 
în sine ți-o dă deobicei 
munca îndeplinită. Etape
le muncii devin vîrste ale 
cunoașterii. La șaptespre
zece ani încrederea în si
ne vine din tinerețe. Pur 
și simplu. Aceasta e vîrs- 
ta „campionilor mondiali". 
Totul acum e posibil: să 
fii Einstein, cel mai fer
mecător actor de cinema, 
primul pămîntean ajuns 
pe Lună. Să nu fii — un 
„oarecare", cu alte cuvin
te, și e bine așa. E o sete 
de definire aceasta, de 
autodefinire mai exact, 
niște valențe cu o profe
siune sau alta se descope
ră și chiar mai mult, sînt 
eforturi către a-ți impune 
un mod temperamental. 
Acum se învață curajul și 
îndrăzneala, mai ușor de 
dobîndit, și celelalte cali
tăți aparținînd modelului 
pe care îl urmezi, pentru 
că aceasta e și vîrstă ma
rilor exemple. Ambițiile 
nu sînt oarecare. Ați vă
zut cum merg pe stradă 
tinerii ? Formidabil. Si
guranța lor e de invidiat. 
Și dezinvoltura. Pasul e 
sprinten, elastic, destins, 
au o îndrăzneală de cuce
ritori. Și știți de ce ? Pen
tru că nu sînt singuri sau: 
pentru că sînt „dublați", 
e mai bine spus așa : Cu 
elevul M. coexistă un Ma- 
gelan, elevul V. e de pe 
acum un savant. Despre 
poeți nici nu mai vorbesc. 
Toți vor fi cel puțin Emi- 
nescu. Preferințele aces
tea sînt către bine. Ni
meni nu vrea să fie ini
țiatorul unui nou război 
mondial, ambițiile beli
coase sînt foarte departe 
de ei. Sînt convinsă : a- 
cestea sînt rezultatele cli
matului de conviețuire so
cialist. Umanitarismul și 
demnitatea, generozitatea 
manifestate la o vîrstă atît 
de tînără țin de liniștea 
de-acasă, de străzile noi, 
de cărțile pe care le ci
tesc, Și încă de multe. 
Comparațiile se fac înspre 
bine, am mai spus, com
petiția tinereții e la nive
lul celor mai remarcabile 
realizări ale umanității. 
Aspirațiile sînt sincere, 
departe de impostură, nu 
te obligă nimeni să crezi 
că ești cineva. Să vrei 
s-ajungi cineva. E un en
tuziasm autentic. Disponi
bilitățile pentru a deveni 
„cineva" sînt reale. Ele a- 
nimă de la un capăt la al
tul vîrstă aceasta în preaj
ma celor șaptesprezece 
ani. O înnobilare se pro
duce în elanurile spre de-

pleacă 
încin

venire, călătorind către 
idealuri gindul cîștigă în 
frumusețe.

Dar asta e tot ? E sufi
cient să ai aspirații, să ră- 
mîi cu alte cuvinte la pra
gul de zbor ? M-am în
tîlnit cu D. și mi-a spus: 
„Mai știi ce doream în li
ceu, ce planuri de bătaie 
îmi făcusem ? Totul a ră
mas un vis". „De ce ?“ 
l-am întrebat și nu mi-a 
răspuns. A dat din umeri.

admitere la o facultate ; 
tînărul Y, absolvent al 
unei școli profesionale, 
muncește în fabrică și a 
descoperit ceva : un adaos 
sau o simplificare la o u- 
nealtă ; tînărul Z se află 
în fața primului volum de 
poezii. In toate trei cazu
rile bunele intenții există, 
ele se verifică în efortul 
cu, care s-a. învățat, mun
cit și creat. Și totuși fi
nalul este altul decît cel 
prevăzut, decît cel cuve
nit, mai ales, avînd în ve
dere că premisele mai sus 
pomenite ale succesului 
s-au îndeplinit : discipli
na și munca. Totuși, ded? 
tînărul care învăța nu in
tră la facultate, inovația 
muncitorului nu este bre
vetată, volumul de poezii

un 
de

i

■

Sînziana POP

M-am gîndit că nostalgia 
tinereții vine „și“ din ne- 
realizări, de multe ori din 
nerealizări, din păcate. 
Așa apare și blazarea, și 
invers, marii utopiști. Ne- 
realizații. A visa „fără a- 
coperire". E-așa de difici
lă, oare, izbînda ? Ideea 
aceasta a succesului, a 
împlinirii de caracter, a 
înfăptuirii iluziilor poate 
forma subiectul unor in
teresante discuții. Proble
mele nu sînt puține, nici 
simple. Este vorba despre 
convertirea „visului" în 
realitate, dar cum ? Să 
ne-nțelegem, nu se pot da 
soluții, propunem numai 
niște termeni ai discuției. 
E vorba despre efort 
primul rînd. Presupus 
o dublură a aspirației, ca 
o condiție a înfăptuirii ei. 
Visurile 
în aur : 
mul să 
dată cu 
ambiții să încolțească și 
germenii muncii, ai efor
tului. E un mod de a visa 
pînă la capăt acesta, în 
care zborului înveți să-i 
dăruiești și aripile. Nu e 
ușor, desigur, se presu
pune o vîrstă matură în 
tinerețe, la începuturile 
ei: să vrei dar să știi să 
obții în același timp. Să 
vrei cu sufletul și cu gîn- 
dul, să te ostenești învă- 
țînd, să asiguri permanent 
ceea ce vrei prin pregă
tire. Lucrurile nu sînt 
concomitente ci se succed. 
Numai aplecarea serioasă 
și conștientă asupra în
vățăturii în școală poate 
să asigure înfăptuirile la 
care muncind, visezi. Nici 
un vis nu se realizează 
fără muncă.

Și nici măcar așa de 
simplu nu stau lucrurile. 
Se mai întîmplă și niște 
insuccese temporare. Iată: 
tînărul X se pregătește a- 
siduu să dea examenul de

în 
ca

să aibă acoperire 
munca. Entuzias- 
fie conștient, o 
apariția marilor

După ancheta:

CUM VA SIMȚIȚI LA NOI ?

este nefavorabil primit 
deși nu există îndoieli a- 
supra talentului, cu multe 
ocazii el a fost recunos
cut. Problema este difici
lă, adeseori în asemenea 
ocazii apar oazurile de „a- 
bandon". De renunțare, de 
dezarmare, de deprima
re în fața primului insuc
ces. Deși rezolvări există. 
Ele apar „în ultimă in
stanță" vin de la „viață", 
de la faptul cotidian al

muncii, de la obligația de 
a te întreține, de a conti
nua procesul existenței. 
Lucrurile nu trebuie însă 
privite așa. Situațiile tre
buie explicate, nu există 
întîmplări peste puterea 
omului de a le gîndi. Ti
nereții 1 se cere deci și 
aceasta : o judecată, ma
tură a diferitelor împre
jurări. în insucces vina 
poate să nu fie numai a 
ta: în cazul elevului 
care a căzut la exa
menul de admitere, în 
facultate a existat 
prea mic număr
locuri în comparație cu 
numărul foarte mare al 
candidaților bine pregă
tiți ; în cazul tînărului 
muncitor a existat o a- 
preciere pripită din par
tea persoanelor în drept, 
care au subevaluat matu
ritatea de gîndire la o 
vîrstă chiar foarte tînără; 
volumul tînărului poet a 
încăput pe mîna unui cri
tic mai începător în ale 
meseriei decît însuși tînă
rul autor. Dar aprecierile 
acestor cazuri sînt mult 
mai diverse. Argumentele 
pot veni în favoarea ce
lor trei tineri, sau în de
favoarea lor. Important 
este să ajungi la o jude
cată matură menită nu să 
te frîneze ci, dimpotrivă, 
să te stimuleze mai depar
te pe drumul efortului 
către vis. Poți renunța la 
o profesiune, poți să iei 
totul de la început, poți să 
renunți la ceva care ți s-a 
părut bun dar nu poți re
nunța la vis. Judecățile 
de valoare cele mai po
trivite trebuie emise, tre
buie trase niște concluzii 
reale, menite a repune în 
echilibru adevărul unor 
întîmplări. Insuccesele 
sînt temporare dacă la 
baza lor stă munca cinsti
tă, gîndul ferm de reali
zare. Există o concluzie cu 
valoare de adevăr abso
lut : capacitatea de a ana
liza cauzele insucî* sulul 
temporar este o cd^ ăiție 
a succesului permanent.

Amănunt urbanistic t noile cabine telefonice din
Capitală Foto : R. Costin

din comunele raionului Oltenița se 
mal ridică încă problema mijloacelor 
de transport pentru medici. De de
plasarea urgentă a acestora, dintr-un 
sat în altul, depinde deseori viața 
omului. Să nu ne scumpim la „tă- 
rî)e'„

Rodo MOCANU 
vicepreședinte al Sfatului 
popular al regiunii București

Comuna Odobești

întrebări
(Urmare din pag. I)

Stimați 
și înconjurați 
cu dragoste

Problemele dezbătute în 
,Cum vă simțiți la noi’ ?, 

.Scînteia", 
De 

în 
al 

de partid Fălticeni s-a pre- 
îndeaproape ca acestora să

— In ce măsură pot fi sa
tisfăcute preferințele solici- 
tanților în ce privește cartie
rul și tipul locuinței ?

— în principiu sînt posibilități 
de amplasare pe întreg teritoriul 
Capitalei. Există o situație a te
renurilor disponibile, pe raioarie. 
iar acțiunea de depistare a noi 
terenuri continuă. Construcțiile 
se vor face, unele în cadrul an
samblurilor ce se ridică din fon
duri de stat, iar altele vor consti
tui „plombe" pe arterele unde 
există terenuri disponibile și sînt 
asigurate lucrările edilitare de 
alimentare cu apă. electricitate, 
canalizare etc. De asemenea, pu
tem satisface cererile privitoare 
la înfățișarea interioară și exte
rioară a casei, potrivit cerințelor 
fiecărui solicitant. Este necesar 
însă ca preferințele de cartier și 
tipul de casă să coincidă cu ne
cesitățile de sistematizare 
orașului. în discuțiile pe care 
avem cu cetățenii noi căutăm 
punem de acord cerințele lor 
cele ale dezvoltării Capitalei.

— Ce ne puteți spune în 
gătură cu prețul acestor 
cuințe ?

La un grad de finisaj mediu, 
prețurile orientative sînt între 
1 800 și 2 500 lei metru pătrat de 
suprafață locuibilă. Astfel, un a- 
partament de două camere, in 
suprafață de circa 30 m.p. plus 
baie, bucătărie etc va costa apro
ximativ 60 000 lei. Prețul se defi
nitivează la contractare și pe 
baza proiectului de execuție. în 
curînd vom organiza un servi
ciu de relații, unde arhitecți și 
ingineri vor sta la dispoziția pu
blicului pentru tot felul de lămu
riri.

face excepție ?O tradițieactivitate da cercetare, să-și perfec
ționeze cunoștinjele. Și dispensarele 
din comune sînt bine dotate.

Dincolo de asemenea aspecte este 
notabilă grija pentru satisfacerea ne
voilor spirituale ale acestor tineri in
telectuali, dintre care multi devin 
apoi animatorii vieții culturale și ar
tistice din raion. De pildă, profesoa
ra Georgefa Neagu, de la Dolhasca. 
în 1964 a terminat facultatea, cu me
die mare. Putea să fie repartizată în- 
fr-un oraș. Dar ea a preluat catedra 
fostei sale profesoare, ieșită la pen
sie. Aici s-a încadrat și în activita
tea culturală. Nu de mult echipa de 
teatru din care face parte a primit 
medalia de argint la bienala de tea
tru (faza pe (ară) a Festivalului „I. L. 
Caragiale". Pentru meritele ei, comu
niștii din comună au primit-o de cu
rînd în rîndurile lor.

Mai sînt și sfaturi populare, ca 
acelea din Tudora, Preutești, Bunești, 
care nu acordă atenfia cuvenită pro
blemelor puse în discuție. Sînt, de 
asemenea, și tineri care nu răspund 
grijii ce li se arată. De pildă, me
dicul veterinar Tyr Absilian, reparti
zat la circumscripția veterinară din 
Drăgușeni, o comună mare, cu șosea . 
asfaltată, electrificată, cu liceu ; după 
un an, și-a părăsit locul de muncă. 
Alții, ca medicul leșeanu din Vorona, 
deși au condiții bune de muncă, de 
locuit, lipsesc zile în șir de la ser
viciu, se poartă necuviincios cu bol
navii. Acești tineri absolvenți, precum 
și alții ca ei, ar putea să ia cuvîntul 
în cadrul acestei anchete, să spună 
de ce procedează așa.

Nicolae CHEl.RA 
secretar a! Comitetului raional 
de partid Fălticeni

Luăm parte cu foțil la dezvoltarea 
materială și spirituală a satelor. O 
contribuție în acest domeniu o au și 
tinerii intelectuali. Este, deci, firesc ca 
ei să fie întrutotul sprijiniți, să fie 
înconjurați de stima și simpatia oa
menilor în mijlocul cărora 
Ei trebuie să simtă că și la 
la orașe, au condiții pentru 
liza pe deplin aspirațiile.

în multe din raioanele 
București, cum ar fi : Alexandria, Că
lărași, Roșiorii de Vede, Drăgănești- 
Vlașca s-a încetățenit tradiția ca noii 
absolvenți ai învățămîntului superior 
să fie primiți cu flori, cu multă dra
goste și căldură. Nu-i mai puțin ade
vărat însă că există și aspecte de altă 
natură. în raionul Slobozia am întîlnit 
o profesoară de biologie. Nu s-a pre
zentat în toamnă să-și ia în primire 
catedra repartizată; în acest timp, s-a 
ocupat cu altceva. Solicita totuși o ca
tedră. „Nu mă pot despărți de mese
ria mea”—îmi spunea plîngînd. Am 
crezuf-o, și dorința i s-a îndeplinit. 
Nu-I însă regretabil că a vegetat a- 
fîta amar de vreme departe de pro
fesiunea pentru care s-a pregătit ?

Se întîmplă să întîlnim și organe 
locale care consideră că „tinerii in
telectuali pot să se descurce și sin
guri". Ni s-au sesizat asemenea si
tuații în cîteva comune din raioanele 
Fetești, Sicbozia, Urziceni, Zimnicea. 
S-a creat însă o opinie de dezapro
bare a unor atari atitudini, iar efectul 
pozitiv nu a întîrziat să apară.

Vreau să mai adaug ceva. în unele

Citirea anchetei m-a făcut să re
trăiesc clipele de acum șase luni, 
cînd am sosit în comuna Odobești, 
din raionul Bacău. Terminasem medi
cina la lași și veneam aici animată 
de dorința de a munci cît mai mult.

După cum era și firesc, m-am inte
resat întîi de condițiile de muncă. 
Punctul sanitar existent s-a transfor
mat în circumscripție sanitară, dar 
numai cu numele. Orice încercare de 
a-i convinge pe cei în drept să mă 
sprijine a rămas fără ecou. Preșe
dintele sfatului popular comunal, to
varășul Ion Toma, văzînd că vreau să 
schimb „tradiția”, că țin ca dispensa
rul să fie curat, să aibă condifii igie
nice corespunzătoare, s-a supărat. 
Singurul „ajutor" pe care îl primesc 
este acela al inspectoratului regional 
pentru igienă și protecția muncii, care 
își trimite cu regularitate un repre
zentant, iar acesta încheie procese 
verbale și mă amendează pentru sta
rea localului unde funcționează cir
cumscripția. Ancheta amintită arăta că 
organele locale din multe safe și co
mune s-au îngrijit de asigurarea con
dițiilor de trai ale noilor intelectuali 
de la sate. Foarte frumos. Comuna O- 
dobești se vrea o excepție ? Sper că 
tovarășii de aici vor înțelege că ti
nerii intelectuali au nevoie de ajuto
rul 
în

ancheta 
publicată 
la cîfeva 
la altul 
de ab- 

Comitetul

în „I 
refleefii. 
primim 
solvenți 
raional 
ocupat
li se asigure, la noile locuri de mun
că, condiții optime pentru a-și valori
fica cît mai bine cunoștințele teoretice 
dobîndite. Să mă refer la un exemplu. 
A venit de la Cluj medicul Gheorghe 
Bembea, un tînăr cu multă dragoste de 
muncă. L-a primit președintele comite
tului executiv al sfatului popular raio
nal. După ce a vizitat orașul Fălticeni, 
a fost condus în comuna Boroaia. Aici, 
instructorul de partid, președintele sfa
tului popular comunal și alți cetățeni 
din comună au sfat mult de vorbă cu 
noul medic. L-au condus apoi la lo
cuința pe care i-au pregătit-o, la dis
pensar, la liceul din comună, la coo
perativa agricolă.

Secretarii, membrii biroului și cei
lalți activiști ai comitetului raional de 
partid analizează sistematic, pe teren, 
cum se ocupă organizațiile de partid, 
conducerile unităților economice și so- 
cial-culturale pentru a crea absolven
ților condiții bune de muncă și de 
viață. Avem în raion 31 de coopera
tive agricole de producție. Peste tot 
au fost amenajate loturi experimentale, 
au luat fiinfă multe case-laborator. A- 
gronomilor și zootehnistilor li s-au 
creat, astfel, condiții să desfășoare și

mă îndeamnă 
la un an 
raion zeci 
facultăților.

lucrează, 
sate, ca 

a-și rea-

regiunii

ale 
le 
să 
cu

Ze- 
lo -

lor pentru a-și desfășura munca 
bune condifii.

Valentina IAVORSKI 
medic în comuna Odobești, 
raionul Bacău
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LA CE NIVEL TEHNIC

[PÎOÎEȘTÎI

[BUCUREȘTII
I I Peste 90% 70- 90% sub 55 %

SE CONCEP
INVESTIȚII

Prof. univ. V. V. PROTOPOPESCU

NOILE

Tn ultimele zile, cooperatorii, lucrătorii din 
gospodăriile de stat și S.M.T. au intensificai 
ritmul însămînțării porumbului. Ca urmare, 
această lucrare s-a executat pe 84 la sută 
din terenurile prevăzute a fi cultivate. 
.Au terminat semănatul porumbului coopera
ți ule agricole din regiunea Galați și gos- 
pc tăriile de stat din regiunile Argeș, Ploiești 
și Bacău. în regiunea Ploiești s-au realizai 
98 la sută din suprafețele destinate a fi cul
tivate cu porumb. Ținîndu-se seama de rea
lizările obținute . în gospodăriile de stat și 
cooperativele agricole la semănatul porum
bului, regiunile se clasifică astfel :

1. Ploiești, 2. Galați, 3. Argeș, 4. Oltenia, 
5. Dobrogea, 6. București, 7. Suceava, 8. 
lași, 9. Bacău, 10. Hunedoara, 11. Maramu
reș, 12. Banat, 13. Cluj, 14. Mureș-Autonomă 
Maghiară, 15. Crișana, 16 Brașov.

în regiunile râmase în urmă continuă să 
se lucreze într-un ritm nesatisfăcător, ceea 
ce a făcut să se realizeze numai jumătate 
sau chiar mai puțin din suprafețele prevă
zute a fi cultivate cu porumb (Brașov 37 la 
sută, Crișana 48 la sută, Mureș-Autonomă 
Maghiară 50 la sută). Consiliul Superior al 
Agriculturii și Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Producție recomandă 
ca în regiunile din Transilvania unde aceas
tă lucrare a rămas în urmă să se identifice 
cu mai multă operativitate terenurile zvîntate 
și să fie grupate cît mai repede tractoarele 
și mașinile agricole, astfel ca să poată fi 
folosite din plin la semănat. Există condiții 
ca, în marea majoritate a unităților agricole, 
semănatul porumbului să fie terminat în 
timpul optim. în scopul obținerii unor recol
te mari este necesar ca, neîntîrziat, să în
ceapă lucrările de întreținere a culturilor.

Problema creșterii efi
cientei economice a inves
tițiilor prin introducerea 
perseverentă a tehnicii noi 
ocupă, In acțiunea susținu
tă de industrializare a ță
rii, un loc de seamă. Așa 
cum sublinia la Congresul 
al IX-lea al partidului se
cretarul general al Comite
tului Central al P.C.R., ri
dicarea eficienței utilizării 
fondurilor de investiții pre
supune, în mod obligatoriu, 
analizarea, în prealabil, cu 
temeinicie șl spirit de răs
pundere a utilității și opor
tunității construcției, a so
luțiilor tehnice propuse, a 
costurilor prevăzute. în 
lumina acestor prețioase in
dicații, găsirea celor mai 
rapide căi pentru creșterea 
continuă a eficienței inves
tițiilor constituie o sarcină 
primordială, atît pentru in
stitutele de cercetări și de 
proiectări, cît și pentru mi
nisterele economice. Solu
țiile tehnice și constructive, 
celelalte analize care se în
tocmesc trebuie să vizeze 
nu numai executarea în cel 
mai scurt timp a lucrărilor, 
intrarea în funcțiune la ter
men a fondurilor fixe, ci și 
atingerea mai devreme, în 
perioade minime, a indici
lor tehnico-economicl sta
biliți în proiecte.

Unul din aspectele vitale 
ale problemei eficienței îl 
reprezintă nivelul tehnic la 
care se efectuează studiul 
tehnico-economic în corela
re cu factorul „limp”. Acest 
factor, prin esența lui, joa
că un rol covîrșifor de im
portant în determinarea

0 nouă 
magistrală 
a energiei

(Ui mare din pag. I)

Pentru început, linia va funcționa 
la tensiunea de 220 de kilovolți și 
va fi deservită de două stații de 
transformare, cea oe la CET- 
București-Sud, care este în stare 
de funcțiune și contribuie la cir
culația energiei în linia de foarte 
înaltă tensiune București — Sla
tina, și stația de transformare Ga- 
lați-Barboși, incurs de construc
ție. La această stație au început 
săptămîna aceasta lucrările pro- 
priu-zise de montare a echipa
mentului electric.

Cîteva amănunte tehnice pri
vind alcătuirea unei astfel de 
linii. înălțimea stîlpilor: 30 m. 
Distanța medie între stîlpi 350 m. 
Secțiunea conductorului alcătuit 
din miez de oțel pentru rezistență 
și înveliș de aluminiu este de 
450 mm2. La fiecare fază se în
tind doi conductori în paralel. 
Ținînd seama că diametrul unui 
astfel de conductor este de 30 mm, 
cei doi, cîți sînt folosiți pentru o 
fază, depășesc grosimea încheie-

MOTRU
(Urmare din pag. I)

turti de la mina unui om matur. 
Liniile sînt trifazate. Iar fiecare 
metru de conductor cîntărește 
2 kg. Deci fiecare stîlp — putem 
ușor calcula, adăugind și greuta
tea izolatorilor, lanțurilor armătu
rilor necesare și a celor două fire 
de protecție împotriva descărcări
lor atmosferice — suportă o greu
tate de peste șase tone.

Asemenea linii au devenit nece
sare ca urmare a dezvoltării sis
temului nostru energetic național, 
în care sînt interconectate toate 
centralele mari ale țării. Inlrucît 
grupurile energetice care se mon
tează în prezent sînt de mare pu
tere, de sute de mii de kilowați, 
sint necesare linii corespunzătoare 
și pentru evacuarea energiei. 
Dacă am încerca să comparăm 
secțiunea circuitului care alimen
tează cu energie electrică un 
apartament cu apa ce curge prin 
robinetul de la baie, atunci linia 
de 400 kilovolți ar trebui compa
rată cu scurgerea unui rîu de 
talia Argeșului. Comparația nu 
este chiar atît de departe de rea
litate. Se află în construcție și o 
linie de 400 kilovolți între Luebs 
și Slatina. Ea va trece și pe lîngă 
hidrocentrala Gh. Gheorghiu-Dej 
de pe Argeș și, în orele de func
ționare a acesteia, linia va prelua 
energia furnizată de această cen
trală. Reluînd- comparația, putem 
arăta că o astfel de linie ar putea 
transporta o cantitate suficientă 
de energie pentru satisfacerea ne
cesităților a două centre indus
triale de talia orașului Brașov.

In afară de liniile de 400 kilo- 
volți Luduș-Slatina și București 
Galați în curs de realizare, se mai 
construiesc linii de 220 kilovolți 
între Paroșeni și Hunedoara, Ișal- 
nița și Bechet, Galați-Chișcani, Fi- 
lești-Barboși. Iar în a doua jumăta
te a anului va începe construirea 
liniei Bicaz-Borzești. Alte numeroa
se linii de 110 kilovolți și pentru 
tensiuni mai mici se construiesc 
în toate regiunile țării.

La Porțile de Fier

Două șlepuri 
și o șalandă-vas

Șantierele sistemului hidroenergetic și 
de navigație de la Porțile de Fier au pri
mit din partea constructorilor navali con- 
stănțeni, cu 30 zile înainte de termen, o 
șalandă-vas pentru transportarea pietri
șului și nămolului, cu o capacitate' de 
200 m c, și două șlepuri de cîte 65 C.P. 
Acest succes se adaugă altor realizări ob
ținute la Șantierul Naval din Constanța 
în întîmpinarea aniversării partidului. An
gajamentele luate în prima etapă a între
cerii socialiste au fost depășite la produc
ția globală și marfă cu 335 000 și respectiv 
415 000 lei, realizîndu-se în această pe
rioadă economii suplimentare la prețul 
de cost de 694 000 lei și un beneficiu peste 
plan de 1 100 000 lei.

(Agerpres)

mărimii eficientei —anume, 
acela de a grăbi fructifi
carea efectelor economice 
favorabile ale investițiilor, 
de a preveni riscul uzurii 
morale, creat de ritmul 
rapid în care evoluează 
știința și tehnica, de a eco
nomisi fondurile materiale 
șl bănești, de a scurta du
rata de construcție șl de 
inlrar» tn funcțiune a mij
loacelor fix». In corelarea 
soluțiilor cu factorul „timp" 
est» necesar, după părerea 
mea, ca proiectantul să în
tocmească o analiză adîncl- 
tă, luînd în considerare o 
bază comparativă cît mal 
jusfă în alegerea variante
lor. O asemenea bază de 
comparație o constituie, în 
zilele noastre, nivelul teh
nicii mondiale. De ce? Cu
ceririle știinfei și aplicațiile 
lor în tehnica producției 
determină continuu modi
ficarea soluțiilor constructi
ve și tehnologice, astfel că 
ceea ce astăzi este deose
bit de eficient și rentabil 
mîine poate să fie depășit 
de ultimele realizări. Or, 
fiecare întreprindere se 
construiește pentru o dura
tă de exploatare relativ în
delungată : 20—25 de ani. 
De asemenea, este cunos
cut faptul că volumul cu
noștințelor științifice și teh
nice se dublează la fiecare 
zece ani, mașinile și breve
tele respective 
du-se în aceeași 
în aceste condiții e absolut 
necesar ca proporția de 
creștere a eficienței econo
mice a investițiilor să fie 
în pas cu ritmul în care e- 
voluează pe plan mondial 
tehnica în produefie.

Ce înseamnă aceasta ? 
Pentru o justă dimensiona
re a variantei optime de 
Investiții, volumul econo
miilor rezultate prin scă
derea prefulul de cost — 
ca efect al noilor Investiții 
— trebuie calculat pe baza 
criteriului prețului de cost 
atît la nivel de ramură, 
cît șl la nivelul tehnicii 
mondiale. Compararea pre
țului de cost proiectat nu
mai cu prețul de cost mai 
vechi, ob(inut în întreprin
derile existente, este cu 
totul insuficientă. De aceea, 
după părerea mea, varianta 
adoptată în proiecte tre
buie să fie competitivă din 
toate punctele de vedere : 
atît tehnic -ca litafiv, cît și al 
cheltuielilor de produefie. 
Numai în acest fel terme
nul de recuperare a investi
țiilor — un principal indi
cator al eficienței — va 
tea să reflecte în mod 
gradul de eficiență a 
vestițiilor.

Am amintit despre

perimîn- 
cadentă.

pu- 
just 
in-

fer-

menul de recuperare a 
vestițiilor. Consider că, așa 
cum se calculează în pre
zent, pe baza rentabilității 
— metodă practicată încă 
pe scară largă în unele In
stitute de proiectări — el 
nu poate oferi o apreciere 
realistă asupra eficienței e- 
conomice a investițiilor. 
Privit numai prin rentabili
tate, termenul de recupe
rare — în cazul unei între
prinderi nou construite — 
nu dă o Indicație asupra ni
velului de economisire a 
muncii vil șl a muncii ma
terializate, singura care In
fluențează mărirea produc
tivității muncii sociale, la
tă de ce socotesc absolut 
necesar ca în proiectarea 
construcțiilor șl reconstruc
țiilor de fonduri fixe să se 
țină seama de rlfmul tehni
cii mondiale. Aceasta nu 
poate șl nu trebuie să ră- 
mînă doar un simplu dezi
derat, cl o obligație izvo- 
rîtă din necesitatea de a se 
orienta acțiunea de inves
tire spre înființarea și mo
dernizarea de întreprinderi 
viabile din punct de vede
re economic.

Realizarea proiectelor la 
nivelul tehnicii moderne 
impune însă, ca o primă 
condiție, informarea și do
cumentarea științifică de 
calitate. în proiectare, a- 
precierea evoluției tehnicii 
pe plan mondial este ne
cesar să se facă realist, prin 
cunoașterea cît mai exactă 
a performanțelor atinse în 
țări avansate, a costurilor 
intrinsece și a calității pro
duselor. Se știe că, practic, 
pregătirea unei asemenea 
documentări de înaltă ținu
tă nu este deloc ușoară. 
Aceasta nu scuză comodi
tatea unor proiectanți și be
neficiari de investiții. O do
cumentare de calitate poate 
fi asigurată concomitent cu 
procurarea publicațiilor de 
specialitate, prin urmărirea 
atentă a mercurialelor și a 
buletinelor de prețuri din 
alte țări, prin vizitarea ex
pozițiilor din străinătate de 
către specialiștii noștri, prin 
folosirea birourilor speciale 

*de Informații și conjunctu
ră, prin folosirea oricărui 
material documentar.

Cu prilejul comparării 
variantelor, e și firesc, pro
iectarea se folosește și de 
nivelul tehnic mediu al ra
murii ; în asemenea cazuri 
se cere multă atenție. Da
torită ritmului rapid al pro
gresului tehnic (uzurii mo
rale) poziția unei între
prinderi se schimbă de-a 
lungul timpului, uneori chiar 
în cursul perioadei de con
strucție. Deci, la baza pro
iectării trebuie să stea prin
cipiul după care Investiția 
să se efectueze întotdeauna 
pornind de la cea mal înaltă 
poziție sub raportul tehni
cii. Numai în modul acesta 
putem înlătura riscul uzării 
morale șl putem atinge va
lorile maxime ale eficienței 
economice a Investițiilor,

toate 
mai

care 
baza 
exis-

se cultivă în 
însă, cele

Legumele 
regiunile țării, 
bune rezultate se obțin în regiunile 
București, Banat, Oltenia, Galați și 
Dobrogea. De aceea, în vederea ob
ținerii unui volum mai mare de 
produse și sporirii eficienței eco
nomice a acestei ramuri, se impu
ne ca organizarea producției de 
legume să se 
facă pe linia 
concentrării su
prafețelor în ba
zinele cu cele 
mal favorabile 
condiții natura
le și economice, 
în aceste 
unitățile se 
clalizează 
funcție de 
periența acumu
lată, forța de 
muncă pe 
o au și de 
materială 
tentă.

Direcțiile 
specializare sînt 
impuse de pozi
ția și tipul fie
cărui bazin le
gumicol. în ba
zinele legumico
le preorășenești, 
care au sarci
na aprovizionă
rii eșalonate a 
populației cu cantități sporite și 
variate de legume, prin speciali
zare se urmărește cultivarea unui 
sortiment cît mai variat de legu
me. Astfel, cooperativa agricolă 
Dudești-Cioplea, situată într-un 
cartier al Bucureștiului, cultivă 16 
specii de legume, iar cea din Ara
dul Nou, peste 18 specii pe o su
prafață de circa 52 ha. în cadrul 
acestor zone preorășenești, unită
țile de producție, deși cultivă un 
sortiment larg, sînt specializate în 
cîteva culturi principale. în zona 
de aprovizionare a Capitalei s-au 
specializat în producerea tomate
lor cooperativele agricole din co
munele Crețești, Sintești, Vidra, 
Grădiștea și altele ; în cartofi tim
purii, cele din comunele Lunguie
țul și Brezoaia ; în cultura ardeilor 
și vinetelor, cooperativele din co
munele Vărăști, Cîmpurelu, Do- 
broiești și altele. în aceste unități 
se extinde și cultura forțată a le
gumelor în răsadnițe și în sere.

O altă direcție de specializare 
este producerea legumelor cerute 
pe piața externă. Aceasta se face 
în diferite bazine avînd cele mai 
favorabile condiții naturale. Așa 
sînt cele din Cîmpia de vest (Arad. 
Sînnicolau Mare, Criș, Salonta) și 
din sudul regiunilor Oltenia, Bucu
rești și Galați, specializate în pro
ducerea tomatelor timpurii. Coope
rativele agricole din bazinele pen
tru export cultivă un număr re
dus de specii. în raionul Arad cir
ca 35 la suta dirij producția de to
mate timpurii se' obține numai din 
comunele Curtici, Macea, Dorobanț 
și Sînmartin în care se cultivă to
mate timpurii pe 45—60 la sută 
din suprafața ocupată cu legume.

Dezvoltarea industriei alimentare 
cere folosirea unui volum mai mare 
în materie primă, în care legumele 
ocupă un loc însemnat. Unitățile 
din vecinătatea fabricilor de con
serve își dezvoltă cultura legume
lor în funcție de sortimentul pe 
care îl produce fabrica, extinzînd

culturile de mazăre, fasole, tomate, 
ardei, vinete și altele.

Efectul economic al specializării 
producției de legume în cooperati
vele agricole este demonstrat și de 
rezultatele obținute în raionul A- 
lexandria. Datorită condițiilor na
turale și economice deosebit de fa
vorabile, în ultimii ani, în acest ra
ion, cooperativele agricole au dez
voltat producția legumelor, extin- 
zînd mult suprafețele ocupate cu 
tomate timpurii, ceapă de arpagic, 
ardei și vinete. Ca urmare, a cres
cut considerabil producția medie la 
hectar, volumul total al producției 
marfă și, ca urmare, veniturile bă
nești. în 1963 cooperativele agrico
le din raion au realizat o producție 
marfă de 15 704 tone legume, înca- 
sînd 18 996 000 lei. Pe baza specia
lizării producției, în 1965 producția 
marfă a crescut la 19 116 tone, iar 
veniturile încasate la 24 626 000 lei.

Totodată, orga
nizarea produc
ției în aceste 
unități speciali
zate s-a îmbu
nătățit conside
rabil, ceea ce a 
făcut ca munca 
să devină mai 
productivă și la 
o tonă de le
gume marfă să 
se consume în 
anul 1965 cu 
circa 30 la sută 
mai puține zile- 
muncă decît în 
1963.

Analizînd re
zultatele obți
nute în acest 
raion se pot tra
ge unele con
cluzii. Astfel, 
cooperativele a- 
gricole care li
vrează pînă la 
400 tone pro
ducție marfă au, 

ha cu legu- 
12137 kg le-

zone
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duete măsurînd zeci de kilometri, 
apa caldă va ajunge In locuințe, la 
băile din incintele minelor. Această 
centrală va fi echipată cu două ca
zane a 50 tone abur pe oră, com
bustibilul de bază fiind lignitul.

Centrala de termoficare este un 
obiectiv Important, ne-a Informat 
fov. ing. Nicolae Panduru, de la 
trustul minier Oltenia. Este o con
strucție aparte atît prin capacitatea 
sa — 151 gigacalorii pe zi — cît și 
prin soluțiile adoptate la construc
ție. în tinal, în cadrul centralei de 
termoficare va fi monfaf un turbo
generator de contrapresiune avînd 
o putere instalată de 12 MW. Tot 
utilajul cu care va fi echipată cen
trala ’este de fabricație românească, 
iar proiectele de execuție a con
strucției sînt realizate în țară.

Am mers pe noul șantier deschis 
cu cîteva săptămîni în urmă. Des
pre stadiul actual al lucrărilor ne-a 
vorbit șeful șantierului, ing. H. Ma
rinescu.

Acum se lucrează la stația 
centrală de betoane, la montarea 
buncărelor necesare descărcării au
tomate a cimentului din vagoane, 
la podul peste pîrîul Ploștina, în 
scopul prelungirii căii ferate. Cîțiva 
maiștri și ingineri au fost trimiși la 
specializare în alte întreprinderi din 
tară pentru a-și însuși tehnologia 
manipulării cofrajelor glisante și 
alte procedee moderne de execu
ție.

Colectivul uzinei noastre întîm- 
pină cea de-a 45-a aniversare a 
creării partidului și ziua de 1 Mai 
cu bune rezultate în producție. 
Deși la producția globală, planul pe 
primul trimestru din acest an pre
vedea o creștere de 11,4 la sută 
față de perioada corespunzătoare a 
anului trecut, el a fost îndeplinit 
în proporție de 100,4 la sută ; pro
ductivitatea muncii a sporit simțiAl. PLAIEȘU

Gheorghe FECIORU
In atelierul de machete a! Institutului de proiectări metalurgice 
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tor și au fost pregătite pentru 
omologare 67 sortimente noi de 
produse. Realizările obținute se 
datoresc, în primul rînd, măsurilor 
luate în secțiile uzinei pentru per
fecționarea organizării producției 
și a muncii, pentru asigurarea con
dițiilor favorabile desfășurării rit
mice a procesului de fabricație. 
Specificul uzinei noastre ne im
pune să întocmim o programare 
zilnică a fabricației, pe bază de 
grafic. In fiecare zi, între orele 11 
și 13, șefii de atelier împreună cu 
maiștrii stabilesc încărcarea utila
jelor pentru următoarele 24 de ore. 
Procedînd așa noi am reușit să a- 
sigurăm o folosire rațională a ma
șinilor șl utilajelor, să sporim sim
țitor indicii de utilizare, 
exemplu. La presele de 
— principalele utilaje 
prelucrări mecanice — 
utilizare au crescut de la 82 la sută 
la aproape 90 la sută. Programa
rea judicioasă a producției a con
tribuit, de asemenea, la asigurarea 
unui decalaj corespunzător între 
secția prelucrări mecanice și sec
ția emailări, la eliminarea stocu
rilor interoperații, sporind viteza 
de rotație a mijloacelor circulante.

Concomitent cu aplicarea unor 
măsuri eficiente de programare ra
țională a producției, colectivul u- 
zinei a acordat o deosebită atenție 
perfecționării fluxurilor tehnologi
ce. In alegerea celor mai potrivite 
metode a trebuit să se țină seama 
de specificul și seria de fabricație. 
După analize amănunțite am ajuns 
la concluzia că cele mai eficiente 
procedee sînt producția în flux și 
pe bandă. Bineînțeles, a fost ne
cesar să reamplasăm mașinile și 
utilajele, urmărind să realizăm o 
succesiune rapidă a operațiunilor, 
in ordinea firească a fabricației.

Voi da un 
ambutisat 
din secția 
indicii de

Evident, o asemenea măsură nu 
era ușor de aplicat, datorită nu
mărului mare de sortimente, cu 
tehnologii de prelucrare diferite. 
Problema a fost rezolvată prin 
gruparea produselor în tehnologii 
apropiate pe linii și benzi de fa
bricație. Acolo unde specificul pro
ducției a permis, am amplasat uti
lajele la distanțe mici între ele, 
eliminînd în acest mod transpor
tul pieselor de la o mașină la alta ; 
transferul pieselor pe bandă se 
face chiar de către muncitorii care 
execută operațiile respective, fără 
a se deplasa de lîngă mașini.

Efectele favorabile ale reampla- 
sării utilajelor în ordinea fluxului 
tehnologic nu au întîrziat să a- 
pară : 
crescut 
rie cu 
plus o 
a fost folosită în scopul organiză
rii fabricației de cuve pentru fri
gidere, asimilate la începutul aces
tui an. Ținem să amintim că și 
atelierele precum și magaziile au 
fost reorganizate în ordinea nor
mală a desfășurării procesului 
tehnologic.

In atenția colectivului nostru a 
stat și o altă problemă : lichidarea 
locurilor înguste existente în anu
mite sectoare de r>”oducție. Pînă 
nu de mult, uscarea vaselor 
emailate se făcea pe cale na
turală, vasele fiind așezate pe 
rafturile care împînzeau întreaga 
secție. Uscarea dura 24 de ore. 
Uneori, în perioadele de vîrf, a- 
jungeam în situația de a nu mai 
avea loc pentru uscarea vaselor. 
Cadrele tehnico-inginerești din u- 
zină au rezolvat această problemă 
prin construirea unui uscător ver
tical de mare capacitate, care asl-

productivitatea muncii a 
în atelierele de tinichige- 

8 la sută, cîștigîndu-se în 
suprafață importantă, care

gura o uscare rapidă a vaselor — 
în maximum două ore — folosind 
în acest scop aerul cald recuperat 
de la cuptoarele de ars vase.

Măsuri concrete s-au luat și în 
ce privește modernizarea transpor
tului intern. Pe baza unui studiu 
tehnico-economic întocmit în uzi
nă, noi am reușit să mecanizăm 
transportul, atît în interiorul ate
lierelor și secțiilor, cît și între ele, 
îndeosebi cu ajutorul conveierelor 
și benzilor transportoare. Lungi
mea totală a acestor mecanisme se 
ridică azi la aproape 1700 metri, 
asigurarea locurilor de muncă cu 
piese și materiale fiind mult ușu
rată. Ceea ce aș dori să subliniez 
este faptul că multe din lucrările 
de îmbunătățire a organizării pro
ducției s-au realizat cu ajutorul 
creditelor de mică mecanizare, a- 
cordate de bancă pe termen scurt. 
Numai în 1965 noi am utilizat ase
menea credite în valoare de 
2 400 000 lei. Rezultatele se concre
tizează mai ales în sporirea pro
ductivității muncii, în îmbunătă
țirea ritmicității producției. A- 
ceasta se vede clar comparînd si
tuația realizării planului pe pri
mul trimestru din acest an, cu cea 
existentă anul trecut. în timp ce 
în prima decadă a fiecărei luni — 
în trimestrul I din 1965 — s-a 
realizat în medie 26 la sută din 
planul lunar, în perioada cores-- 
punzătoare din 1966 proporția a 
fost de peste 31 la sută. Firește, 
rezultatele nu sînt încă cele mai 
bune. Ele reprezintă însă un vă
dit progres, care se va accentua 
în trimestrele ce urmează.

Irig. Alexandru HAJNAL 
directorul uzinei
«Emailul roșu" —Mediaș

medie, 
Ele obțin 

gume la hectar, pe care încasează 
13 627 lei. Acele cooperative care 
livrează între 400 și 800 tone pro
ducție marfă au în medie 36 ha cu 
legume și realizează o producție de 
15 274 kg la ha și încasează 20 622 
lei. Cele mai economice rezultate 
le obțin cooperativele agricole care 
livrează o producție marfă de 
peste 800 tone. Acestea cultivă în 
medie cîte 62,4 ha și realizează o 
producție de 16 078 kg la ha, pen
tru care încasează 26 177 lei. De aici 
rezultă unele învățăminte. în pri
mul rînd, creșterea suprafețelor și 
stabilirea unui sortiment potrivit 
asigură, pe baza specializării, celor 
care lucrează în acest sector, creș
terea producției la hectar. De a- 
semenea, prin organizarea rațională 
a muncii crește productivitatea, 
reducîndu-se numărul de zile-mun- 
că folosite la tona de legume. Acele 
cooperative agricole care nu obțin 
în legumicultură rezultatele pe care 
le scontează este bine să țină sea
ma de aceste aspecte. Analizînd 
situația ele vor putea constata fie 
că nu și-au specializat producția în 
direcția cea mai potrivită, fie că 
cultivă un număr exagerat de 
specii.

Concentrarea producției de legu
me în cele mai favorabile regiuni 
ale țării și specializarea unităților 
vor crea posibilitatea obținerii unui 
volum mai mare de produse, vor 
duce la eșalonarea producției în 
tot timpul anului și la sporirea efi
cienței economice în cultura de le
gume.

Const. IORDĂCHESCU
Institutul de cercetări 
hortiviticole

A fost montat

la hidrocentrala Bacău I
BACĂU (caresp. „Scînteii"). — 

Montării de pe șantierul hidro
centralei Bacău I au terminat 
cu trei zile mai devreme față 
de termenul stabilit, lucrările de 
montaj la primul hidroagregat de 
11 500 kilowați. în prezent, echi
pele de montori și electricieni, 
conduse de Iosif Mezei și Ilie Tăl- 
ceanu, efectuează probe pe sub- 
ansamble în vederea conectării 
grupului la sistemul energetic na
țional. Totodată, ei execută ulti
mele lucrări de montaj la cel de
al 2-lea grup hidrogenerator din 
cadrul centralei Bacău I.

Cofrajele metalice

mari ciștigă teren
în noul cartier de pe bd. Ar

mata Poporului din Capitală, 
constructorii de Ia întreprinde
rea nr. 5 au început 
un nou procedeu 
în ce constă el ? în 
nuitelor cofraje 
montat, la blocul 
rul mai sus-amintit, 
de cofrajă metalice 
au fost experimentate cu suc
ces la construcția unor cămine 
studențești, iar în prezent s-a 
trecut Ie generalizarea metodei 
pe marile șantiere ale Capita
lei. Blocul 72 este primul ce se 
va ridica cu ajutorul acestei 
metode, care prezintă impor
tante avantaje : se scurtează 
durata de execuție, se economi
sesc circa 300—400 de ore din 
timpul afectat pentru un aparta
ment. în acest an, procedeul a- 
mintit va fi folosit la construcția a 
1 200 de apartament».

de

din
72

să aplice 
construcție, 
locul obiș- 
lemn s-a 
din cartie- 
primul set 

mari. Ele
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u toat* asemănările In 
ce privește dezvoltarea 
fizieâ și spirituală, la 
copiii de aceeași virstă 
nu pot rămîne neobser
vate aptitudinile perso

nale care, cultivate cu grijă, 
își pun amprenta asupra în
tregii lor vieți. In societatea noas
tră socialistă, realizarea învățămin- 
tului general și obligatoriu a creat 
un climat prielnic descoperirii și 
dezvoltării calităților latente ale 
fiecărui copil, valorificării lor com
plexe. Au luat ființă școlile elemen
tare și medii de muzică, balet, arte 
plastice — unde elevii sînt admiși 
prin examen de aptitudini și unde 
talentele au condiții prielnice să 
se manifeste Încă de la o vîrstă 
fragedă.

Aptitudinile sînt ca apele care 
venind din adîncime își găsesc sin
gure, undeva, o ieșire. Din chiar 
primele săptămîni, conducătoarele 
de cămine, de grădinițe pot obser
va pe copiii cei mai înzestrați la 
desen, cîntec, dans sau alte ase
menea „activități' ale celor mici. 
In clasele elementare, profilul în
clinațiilor pentru o anumită cate
gorie de cunoștințe sau abilități se 
definește și mai mult. O atracție 
irezistibilă către o disciplină sau 
alta din programul școlii face ca 
unii elevi să se situeze pe o pozi
ție net superioară nivelului obiș
nuit al clasei.

După cum se știe, acțiunea șco
lii în cultivarea talentelor este ho- 
tărîtoare. Totuși, nu o dată ea se

Prof, emerit 
llie POPESCU-Teiușan

desfășoară sub semnul improviza
ției. Unii colegi uită că predispozi
țiile pentru matematici, limbi străi
ne, muzică, desen, lucru manual 
etc. sînt guvernate de singura lege 
care le asigură deplina înflorire — 
legea exercițiului. Angrenați în 
munca cu întreaga clasă, învățăto
rii și profesorii neglijează uneori 
să-i pună la treabă mai serioasă 
pe copiii înzestrați, se mulțumesc 
dacă rezolvă aceleași probleme pe 
care Ie rezolvă toți elevii. Astfel cei 
cu aplicații deosebite pentru o anu
mită disciplină își îndeplinesc sar
cinile fără nici un efort și, în loc să 
progreseze în ritmul în care ar pu
tea, se obișnuiesc cu lenea. Și le
nea ofilește floarea talentului! Alte
ori, datorită lipsei de tact a profe
sorilor elevii amintiți sînt transfor
mați într-un fel de „vedete" ale 
clasei, ceea ce este, de asemenea, 
în detrimentul dezvoltării lor.

Activitatea elevilor în cercurile 
pe obiecte constituie o formă de 
muncă colectivă în care cei cu în
clinații deosebite pot afla cel mai 
prielnic loc de manifestare, își pot 
exercita talentele și însuși spiritul 
colectivității. Tot astfel, competițiile 
de felul olimpiadelor, al concursu
rilor cultural-artistice etc. Datorită 
tocmai rolului lor deosebit în culti
varea aptitudinilor cred că se im
pune un efort mai mare din partea 
forurilor de specialitate pentru ca 
modul de organizare, conținutul 
acestor manifestări, metodele de 
stimulare a celor mai buni să se 
perfecționeze din ce în ce mai mult.

Dar care sînt locul și rolul fami
liei în cultivarea aptitudinilor co
piilor ?

Am fi nedrepți dacă n-am recu
noaște că cei mai mulți părinți — 
și numărul lor ar trebui să creas
că permanent — se păstrează în 
limitele realului, fac apel la spe
cialiști, se străduiesc să valorifice 
aptitudinile copiilor lor, inspirîn- 
du-le dragoste de muncă, încre
dere în puterile lor, voință și per
severență. Aș putea cita numeroase 
exemple de oameni care, dîndu-și 
seama de calitățile excepționale 
ale fiilor lor, îi ajută să le fructi
fice. Căci a avea un copil înzes
trat înseamnă și o obligație în plus. 
Dar nu este mai puțin adevărat că 
mulți părinți, pornind nu de la 
aprecieri realiste, ci mai mult sen
timentale, prețuiesc în chip exage
rat pe copiii lor, le atribuie cali
tăți ce nu le au, talente care nu 
reușesc să se închege niciodată. In 
aceste condiții, ei vin de multe ori 
în conflict cu profesorii, în loc să 
Be sfătuiască cu aceștia, să Ie as
culte îndrumările competente, să 
facă un schimb de păreri priete
nesc. Nici precocitatea, care exaltă 
speranțele unora dintre părinți, nu 
e totdeauna semnul sigur al viitoa
relor performanțe.

In socfetatea noastră, cînd statul 
și partidul se îngrijesc părintește 
de crearea unor condiții cît mai fa
vorabile pentru educarea și for
marea tinerei generații, descoperi
rea și cultivarea aptitudinilor și ta
lentelor personale devine o proble
mă importantă și totodată un te
ren al colaborării rodnice între toți 
factorii interesați, al folosirii largi 
a mijloacelor științifice de educație.

Librăria „Ciprian Porumbescu" din Suceava

NOTE DE LECTOR
Sarcina pe care și-a 

propus-o Pericle Marti
nescu a fost aceea de a 
repune în adevărata sa 
valoare personalitatea 
lui Costache Negri, „fi
gură de prim rang în
tre cei mai de seamă băr
bați ai timpului său", 
care dăinuie în conștiin
ța posterității „ca un 
nume oarecare, fără au
reolă, amintit totdeauna 
în treacăt, alături de nu
mele iluștrilor săi prie
teni și tovarăși de idei".

Care a fost rolul exact 
jucat de Negri în viitoa
rea evenimentelor de la 
mijlocul secolului trecut, 
cum a contribuit el la 
realizarea acestora, ce 
sentimente și idealuri 
l-au animat în înfăptui
rea lor — iată întrebă
rile la care oferă răspuns 
în linii mari paginile 
cărții lui Pericle Marti
nescu.

Autorul procedează în

cercetarea sa sistematic, 
cronologic, insistînd în 
mod deosebit asupra pe
rioadelor reprezentative,

Pericle
Martinescu i

tot- 
ce- 

patriei, 
a urca 
sociale 

prielni-

. “I
Turbina cu gaze în atenția'

Interviu cu prof. ing. 
Constantin ARAMĂ, 

membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România

o lumi- 
atitudi- 

săvîrșite

prezența 
Negri în 

revoluționară 
relevîndu-i

rezervat, el a rămas 
deauna acolo unde 
reau interesele 
deși șansele de 
treptele ierarhiei 
i-au fost mereu 
ce. O înaltă ținută etică, 
o mare integritate mora
lă i-au caracterizat mun
ca și viața, consacrate 
ideilor de propășire so
cială. Consecvent cu sine 
însuși, refuzînd — după 
înlăturarea lui Cuza — a 
sluji un regim ce contra
venea principiilor sale, 
Negri rămîne o prezență 
venerabilă în mijlocul 
demagogicelor fricțiuni 
politice pe care le deza
vuează. împletind rela
tarea acțiunilor 
tache Negri cu 
rea trăsăturilor 
caracter, cartea 
perspectivă exactă 
pra însemnătății pe care 
personalitatea lui Costa- 
che Negri a avut-o pen
tru istoria timpului său. 
Cîștigul este de ordin edu
cativ și binevenit, ținînd 
seama de nublicul căruia 
se adresează (cartea a a- 
părut în colecția Oa
meni de seamă, publi
cată de Editura tinere
tului). Caracterizarea reu
șită a epocii, surprin
derea atmosferei frămin- 
tărilor politice și socia
le ale veacului trecut 
ne îndeamnă să apreciem 
în volumul de față nu 
numai conturarea figurii 
unui patriot de seamă, 
ci și tabloul general al 
epocii respective. Mărtu
risirea din final a auto
rului că țelul său a fost 
de a oferi tinerilor citi
tori de astăzi prilejul de 
a cunoaște mai în
deaproape viața unui om 
cu un pilduitor atașa
ment față de popor, se 
confirmă astfel cu priso
sință.

lui Cos- 
creiona- 
sale de 
oferă o 

asu-

• Filarmonica de stat „G. Enescu' (la Ateneu — orele 
20) : CONCERT SIMFONIC.
• Teatrul de Operă și Balet ; EVGHENI ONEGHIN —
19.30- ... . J
• Teatrul de stat de operetă : VÎNZĂTORUl DE PA
SĂRI — 19,30.
« Teatrul Național „I. L. Caragiale' (sala Comedia) : 
VEDERE DE PE POD — 16,30, REGELE MOARE — 20, 
(sala Studio) : O FEMEIE CU BANI — 16, NUNTA 1N- 
SlNGERATĂ — 20.
• Teatrul de Comedie : INSULA — 20.
• Teatrul „Lucia (sala din Bd.• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1); JURNALUL UNUI NEBUN
— 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : NU SÎNT 
TURNUL EIFFEL — 19,30, (sala C.C.S.) : SFÎNTUL MI
TICA BLAJINU — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara' (sala Magheru) : AU FOST 
ODATĂ... DOUA ORFELINE — 16, SCAUNELE — 20.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : ȘCOALA NEVESTE
LOR
• Teatrul
• Teatrul
— 19,30.
• Teatrul
— 20.
• Studioul Institutului 
fică „I. L. Caragiale" :
• Teatrul „Țăndărică' 
DOCTORUL AUMĂDOARE 
Academiei) : OCHEȘEL ȘI BĂLĂIOARA — 17.
• Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tănase' (sala Savoy) : 
REVISTA DRAGOSTEI — 20, (sala Victoria) : CU MU
ZICA... E DE GLUMIT — 20.
• Circul de stat : STELELE CIRCULUI — 19,30.

20.
Mic . DOI PE UN BALANSOAR — 20.
„Ion Creangă" : 104 PAGINI DE DRAGOSTE 

stat : ÎNȚELEPȚII DIN HELEMevreiesc de

de arta teatrală și cinematogra- 
VARĂ ȘI FUM — 20.

(sala din Calea Victoriei) : 
16,30, (sala din str.

| CINEMA |
de stampe)• HAIDUCII: Patria (completare Cabinetul

— 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15.
• O CLASĂ NEOBIȘNUITA : Republica 
Instructorul pentru alfabetizare) — 9,15;
16,30; 18,45; 21.
• VISCOLUL — cinemascop : Luceafărul
Orașul care iubește) — 9,30, 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45, Melodia (completare Vtrste) — 16,15; 18,30:
20.45.
• MUNCILE LUI HERCULE: Melodia —9,30; 11,45; 14.
• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : București — 
9,30; 12,15: 15,30; 18,15; 20,45. Gloria — 8,30; 11; 13,30; 
16: 18,30: 21, Flamura - 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20.30.
• PARCAREA INTERZISĂ : Capitol (completare Ori
zont științific nr, 1—2) - 10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30, 
Miorița (completare Cartiere noi în București) — 9.45: 
12; 14.15; 16.30; 18,45: 21, Volga (completare Știință șl 
tehnică) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 21.
• HAI, FRANȚA I : Festival (completare Mărturii' g 
civilizației antice) — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; i, 
Arta (completare Cabinetul de stampe) — 10; 1? '•(; 
15; 17,30; 20, Modern (completare Vtrste) — 9,45; â; 
14,15; 16,30: 18,45; 21.
• VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA : Victoria (com
pletare Orașul care Iubește) — 10; 12.30; 15.45; 18,15; 
20,45. Grivița (completare Vtrste) — 18; 20,30.
• FEMEIA NECUNOSCUTĂ : Grivita — 10; 12,30;
15.30.
• ULTIMUL TREN DIN GUN HILL : Central (comple
tare Cartiere noi In București) — 9-, 11,15; 13,30; 
18.30: 21
• PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele serii : 
mina — 9.15; 12,45; 16.30 : 20,15.
• TOM JONES : Union - 15,15: 18; 20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
• FTFI ÎNARIPATUL : Doina (completare Pasiuni) 
11,30: 13,45: 16; 18,15: 20.30.
• DOI — cinemascop — STtNGACIUL : Timpuri Noi
— 10—21 tn continuare.
• SCRISOARE DE IA O NECUNOSCUTA : Giulești 
(comnlctare Gaologiil — 10.30: 16; 18.15; 20.30.
• ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — cinemascop : Fe
roviar — 9; 11.30: 14.
• CHEILE CERULUI : Feroviar (completare I 
roșii) — 16.15: 18.30; 20,45, Flacăra (completare 
zont științific nr. 1—21 — 15.30: 18: 20.30.
• BARCAGIUL — cinemascop : înfrățirea 
poare (completare Energia) — 10: 15,30: 18: 
șilor (completare Cabinetul de stampe) — 
18: 20.30.
• DUPĂ MINE. CANALII 1 — cinemascop : Excelsior
— 9,30; 12,15; 15; 17,45: 20,30, Tomis — 9,30; 12,>5;
15: 17,45: 20,30 (la ambele completarea Orașul ca ■ 
iubește), Rahova (completare Plasma) — 15,30; 1. ;
20.30. î
• LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cinemascop : Dacia
— 9,30; 11,45: 14: 16,15; 18,30: 20,45, Drumul Sării — 
15.30; 17,45: 20 (la ambele completarea Un bloc neobiș
nuit). Cringasi (completare Cocenel) — 15,45; 18: 20,15.
• ANI CLOCOTITORI : Buzești (completare Politețe)
— 17.45: 20,30.
• TRAGETI ÎN STANISLAS : Buzești — 10: 12,15; 15.
• A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : Cosmos 
(completare Ivan Funev) — 15,45; 18: 20, Clubul uzi
nelor Republica — 14: 16,15: 18,30: 20,30.
• FINALA BUCLUCAȘĂ : Bucegi (completare Vtrste)
— 18; 20,30.
• VESELIE LA ACAPULCO: Bucegi — 10: 12,30; 15,30.
• VANINA VANINI : Unirea — 16; 18,15; 20,30.
• CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR: Vitan 
(completare Cocenel) — 15,30; t8; 20,30.
• LUMINA VERDE — cinemascop : Munca (comple
tare Vizita conducătorilor de partid și de stat tn re
giunea Banat) — 16; 18,15; 20,30
• BEATA : Popular (completare Ptrvu Mutu-Zugravul)
— 16; 18.15; 20,30.
• NU PLÎNGE, PETER 1 — cinemascop : Aurora (com
pletare Orașul care iubește) — 17,45; 20,30.
• FIUL CĂPITANULUI BLOOD : Aurora 
12,30; 15.
• TRANZIT — cinemascop ; Progresul (completare 
Geologii) — 15,30; 18; 20,30.
• ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA CRUZ — ci
nemascop : Viitorul — 15; 17; 19; 21.
• PROCESUL ALB — cinemascop : Colentina — 15; 
17,45; 20,30, Volga — 18.45.

neignorînd amănuntele 
de ordin genealogic, ra
porturile familiare etc., 
folosindu-le în măsura în 
care ele aruncă 
nă nouă asupra 
nii și faptelor 
de acesta.

Subliniind 
activă a lui 
mișcarea 
de la 1848,
contribuția la înfăptuirea 
primelor reforme mai 
importante cu caracter 
politic și social din țara 
noastră, paginile mono
grafiei ni-1 înfățișează ca 
pe un cărturar și om po
litic de frunte, care s-a 
dedicat cu consecvență 
și energie servirii intere
selor fundamentale ale 
poporului său. Rolul im
portant jucat de Negri în 
pregătirea și realizarea 
Unirii, eforturile depuse 
pe plan diplomatic pen
tru recunoașterea ei fac 
obiectul multor pagini 
scrise cu nerv și bine 
documentate. Demn și

(completare 
ll,30> 14;cercetătorilor! 

I I I I I 
pei<3£>c:ubivr: ac vil- 

pășim pe această cale. ■ 
pentru unități stațio- aIII III II

iI
I

Unul din cei mal tineri membri ai familiei motoarelor cu 
ardere internă — turbina cu gaze — se bucură de o atenție 
deosebită din partea cercetătorilor. Convorbirea noastră pe 
această temă a pornit de la impresiile prilejuite interlocuto
rului nostru de participarea la lucrările celei de-a Xl-a Con
ferințe internaționale consacrată rezultatelor și perspective
lor cercetării în domeniul turbinelor cu gaze, găzduită la 
Zttrich.

— Cea de-a Xl-a Conferință In
ternațională consacrată turbinelor 
cu gaze, organizată la Zfirich din 
inițiativa Asociației inginerilor 
mecanici din S.U.A. a constat din- 
tr-o sesiune de comunicări, ur
mată de vizitarea unor laboratoare 
și centrale electrice din Elve
ția, echipate cu turbine cu gaze. 
Au participat delegați din 22 
de țări care au ținut un număr 
de 150 de comunicări. Totodată a 
fost organizată și o expoziție in
ternațională unde s-a prezentat 
ceea ce este nou în domeniul tur
binelor cu gaze.

Participanții au avut de cîștigat 
o experiență valoroasă atît prin 
comunicările prezentate cu prile
jul conferinței cît și prin vizitele 
făcute la laboratoarele unor 
cu renume mondial cum 
„Brown-Boveri", „Sulzer" 
„Escher-Wyss", firme care
zează o gamă largă de turboma- 
șini — compresoare rotative, cen
trifugale și axiale, turbine cu a- 
buri și cu gaze, instalații de tur
bine cu gaze în ansamblu etc.

— în ce domenii își găsesc 
utilizări turbinele cu gaze ?

— Zonele de aplicare ale turbi
nei cu gaze sînt determinate în 
special de caracteristicile lor de 
eficiență economică : la turboreac
torul avioanelor sau la centralele 
termoelectrice cu intervenții 
scurte, așa-numite „de vîrf", în

uzine 
sînt 
sau 

reali-

perioada cînd este necesar un con
sum mărit de energie. S-a încercat, 
de asemenea, folosirea acestor tur
bine la automobile. Greutățile ac
tuale în introducerea lor sînt le
gate de prețul ridicat al unității de 
putere și — probabil — de o oare
care tradiție a consumatorilor, pre
cum și de investițiile făcute în fa
bricarea de motoare cu piston.

— Care a fost contribuția 
delegației noastre la lucrările 
conferinței ?

— Specialiștii români au prezen
tat o comunicare, precum și trei 
intervenții scrise cu privire la cer
cetările realizărilor românești, nu 
numai ca realizări fizice, dar și ca 
preocupări de ordin teoretic sau 
tehnologic. Trebuie spus că prima 
noastră turbină cu gaze funcțio
nează din 1948 la Centrala elec
trică de la Filaret și că, deci, ex
periența noastră în domeniul ex
ploatării a prezentat interes pen
tru specialiștii reuniți la conferință, 
aceasta fiind una dintre primele 
turbine cu gaze din lume. Mai a- 
daug că în prezent sînt 
instalare cîteva unități 
turbine moderne cu 
manifestat interes și
producția noastră de grupuri 
turbine cu gaze pentru supraali- 
mentarea motoarelor „Diesel", cum 
sînt cele fabricate la Reșița, grupul 
de supraalimentare pentru moto-

în curs de 
mari 

gaze.
față

de 
S-a
de 
de

(completare

Folclorul
(Urmare din pag. I)

mânești? După părerea mea, obiș
nuitele vizite documentare, studiul 
în biblioteci și muzee nu sînt su
ficiente. Este necesar dar nu în
deajuns să cunoști culorile, forme
le, liniile, ritmurile creației popu
lare. Trebuie să pătrunzi spiritul ei, 
să înveți și modul de lucru al artis
tului popular, de pildă, cum „căleș
te" el lemnul viitoarelor sculpturi, 
și trebuie să-i cunoști și sufletul. 
Am avut prilejul să discut cu ar
tiști străini care ne-au vizitat țara 
și care, entuziasmați de bogăția 
folclorului românesc, mi-au decla
rat că la noi își pot completa anu
mite goluri în cunoașterea artei 
populare, în mare parte dispărută 
azi în patria lor ; după cum se știe, 
și într-una din lucrările lui Matisse 
este pictată o cămașă românească, 
mari muzicieni au prelucrat melo
dii românești etc. Acestea sînt do
vezi de prețuire care ne bucură, 
desigur.

înțeleasă ca izvor de creație, 
tradiția folclorică înseamnă asi
milarea, înțelegerea profundă a fe
lului de a simți și de a gîndi al 
poporului. Pe această cale, izvorul 
național al artei noastre a fecun
dat geniul lui Eminescu, din el 
și-au sorbit forța un Enescu, un 
Brâncuși, ca și alți reprezentanți de 
frunte ai artei și culturii românești. 
Perenitatea tradiției folclorice, pu
terea ei inspiratoare au demon- 
strat-o deopotrivă — cu girul pu
ternicei lor personalități — Paciu- 
rea și Țuculescu, Ciucurencu și An- 
ghel, Jalea, Irimescu, Vlad șl atîția 
alți artiști mai vîrstnlci sau mai ti
neri, din diferite regiuni ale țării, 
ale căror opere, diferențiate stilis
tic, au un puternic specific național 
și se înscriu, prin valoarea lor, în 
patrimoniul de cultură al po
porului.

Pentru a ajunge la izvor trebuie 
să străbați un drum îndelungat de 
cunoaștere, să acumulezi cu răb
dare și perseverență, să cunoști 
foșnetul codrilor si cugetul oame
nilor, frumusețea florilor și frumu
sețea muncii — cu convingerea că 
acesta este drumul adevărat al ar
tei. Si mai trebuie să eviți din cale

în
noi 
în-

rul de tractor greu cu șenile, fabri
cat la uzina de tractoare din Bra
șov.

— Care sînt, după părerea 
dv., perspectivele dezvoltării 
turbinei cu gaze ?

— S-ar putea, desigur, ca 
tr-un viitor apropiat să apară 
generatoare de energie oare să
locuiască cu succes atît motoarele 
cu piston cît și turbinele cu gaze. 
Dar, deocamdată, turbina cu gaze 
apare oa un generator de energie 
cu importante perspective de vii
tor. Și noi i“,‘ 
deocamdată pentru unități stațio. 
nare, dezvoltind cercetările pentru 
centralele generatoare de energie 
electrică.

în alte domenii, menționăm cer
cetările efectuate mai de mult la 
Institutul de energetică al Aca
demiei in legătură cu utili
zarea turbinei cu gaze pentru va
lorificarea energiei potențiale a 
gazului metan. Gazele naturale ie
șind din sonde cu o presiune mare, 
pentru a putea fi utilizate, trebuie 
să sufere o reducere a presiunii și 
aceasta se realizează in pierdere. 
De fapt, scăderea presiunii poate 
fi folosită pentru a Învirti ro
toarele de turbine și a produ
ce deci energie mecanică. O ast
fel de turbină de trecere pentru 
gazele naturale a fost realizată la 
Saroș, lingă Mediaș. Ne preocupă 
utilizarea turbinei cu gaze și În do
meniul tracțiunii feroviare. Experi
ența noastră pe 
lor cu gaze este 
drul Institutului 
un colectiv care 
lucrări in ' acest domeniu.

tărîmul turbine- 
sintetizată în ca
de energetică de 
publică frecvent

Interviu realizat de 
Lucian SACHELARIE

bijuterie cu mii de fațete
„ulciorul", adică tendințele imita
tive, presiunea diferitelor mode ; 
imitația, chiar dacă are iz popular 
— ca și reprezentările „fotografi
ce", netransfigurate artistic, ale 
realității — nu intră în sfera artei, 
iar credința că talentul se poate 
afirma fără muncă, modelîndu-se 
după diferite mode, condamnă la 
sterilitate. Brâncuși s-a format 
„școala" ciopliturilor țărănești, și 
particularitățile, concepția origina
lă a artei sale nu a fost ceva cău
tat cu luminarea, ci au izbucnit din 
ființa și simțirea artistului, în pro
cesul unei munci titanice de desă- 
vîrșire. Tradiția s-a topit în opere
le sale cele mai reprezentative do- 
bîndind o nouă și tulburătoare stră
lucire. Dar creația lui Brâncuși poa
te juca pentru unii rolul „ulcioru
lui" ; într-un astfel de caz și în po
fida oricăror asemănări de supra
față, piatra cioplită va rămîne fără 
vibrație. Să 
dată izvorul 
ția pe care 
timpurilor.

Arta populară șl spiritul ei con
stituie un factor intim al continui
tății culturii naționale. Asimilată, 
trecută prin filtrul personalității ar
tistului de 
rodește în 
temporane 
proaspătă 
frumos. Această tradiție poate 
pusă în valoare într-o infinitate de 
moduri, atît în creație cît și, de 
pildă, în folosirea materialelor și a 
modelelor tradiționale ca elemente 
de decorație. De multe ori m-am 
întrebat de ce nu este folosit lem
nul sculptat ca element decorativ 
in arhitectură. Ar putea înlocui cu 
succes alte materiale contribuind, 
în același timp, la o variație și 
poate chiar la conturarea unui spe
cific național în acest domeniu. Dar 
și aici — pe tărîmul esteticii coti
diene — va trebui să ne ferim de 
„ulcior".

După părerea mea, procesul de 
educație estetică a maselor ar tre
bui să se bizuie în mai mare mă
sură pe frumusețea autentică a ar
tei populare, tinîndu-se seama și 
de răspîndirea, de varietatea 
obiectelor care acționează asupra

la

nu confundăm nicio- 
cu ulciorul 1 Este lec- 
ne-o dă arta tuturor

azi, tradiția folclorică 
abordarea temelor con- 

ca o sursă mereu 
de originalitate și de 

fi

gustului public — de la cele deco
rative pînă la cele de uz casnic, 
căci și aceasta este o cale de va
lorificare a tradiției folclorice. De 
altfel, problema e vastă și merită 
tratată independent. In rîndurile de 
față vreau să atrag atenția doar 
asupra faptului ca anumite denatu
rări ale artei populare în produc
ția artizanală ajung să exercite o 
influență negativă chiar și asupra 
creatorilor populari, receptivi, în 
unele locuri, fără suficientă selec
ție la sugestiile care le vin „de la 
oraș". La Călinești, Botiza, în re
giunea noastră sînt centre de țesut 
covoare. In țesăturile făcute aici au 
apărut în ultima vreme elemen
te decorative parazitare, menite 
să răspundă 
presupune că ar fi 
șanului". Am 
se mai țes cătane (bordură de co
vor cu un motiv sugerînd oameni 
prinși de mînă în horă). Și mi s-a 
răspuns că acestea n-ar fi motive 
autentic naționale. Cine le-a spus î 
învățătorul. In Vișeu și în alte părți 
am întîlnit brodate pe ștergare, pe 
fețele perinilor motive străine 
de tradiția folclorică. Femeile 
mi-au spus că le-au luat din revis
ta „Săteanca" 1 Desigur că e firesc 
să apară și motive noi, dar nu în 
mod artificial, alterînd armonia, 
echilibrul artei populare. Pe porți
le maramureșene poți vedea astăzi 
porumbelul, steaua în cinci colțuri 
— bine armonizate cu ansamblul. 
Dar au apărut, de pildă, pe țesă
turi coșuri cu trandafiri, care nu 
mai sînt stilizate și reprezintă îm
prumuturi stridente. Apărarer păs
trarea tezaurului folcloric, ferirea 
lui de influențele prostului gust tre
buie să ne preocupe în permanență. 
Pentru că este vorba despre purita
tea izvorului veșnic viu și dătător 
de viață al artei.

Experiența mea proprie mi-a de
monstrat cît de fecundă poate fi 
influențarea reciprocă dintre artis
tul de meserie și creatorul popular, 
cît de hotărîtoare este legătura ne
mijlocită cu ponorul. Drumul sure 
o înaltă măiestrie este drumul 
cunoașterii țării și poporului tău, 
al înțelegerii și asimilării tradițiilor 
artei populare.

la ceea ce se 
„gustul oră- 

întrebat de ce nu

Grigore ARBORE

AGENDĂ CULTURALĂ
Premieră ia 
Teatrul Național 
„I. L. Caragiale"

O nouă premieră „Copiii 
pămîntului" de Andrei Cor- 
teanu a văzut lumina ram
pei vineri seara în sala 
„Comedia" a Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale". 
Spectacolul a fost pus în 
scenă de artistul poporului 
Marcel Anghelescu.

Recital de poezie 
românească

Ieri seara, în Studioul de 
concerte al Radioteleviziu- 
nii a avut loc un recital de 
poezie românească. Și-au 
dat concursul artiștii po
porului Aura Buzescu, 
Ștefan Ciubotărașu, ar
tiștii emeriti Irina Răchi- 
țeanu-Șirianu, Emil Botta,

16:

Fory Etterle, Septimiu Se
ver și numeroși alți actori 
ai scenelor bucureștene.

Generație și Ideal
Astăzi, la ora 19,00, tn 

sala Dalles din bd. Bălces- 
cu are loc o dezbatere pe 
tema „Generație și ideal", 
inițiată de Universitatea 
populară București, la care 
vor participa cursanți ai 
universității, tineri, părinți 
etc. în cadrul dezbaterii iau 
cuvîntul prof. univ. dr. Vic
tor Sahini, membru cores
pondent al Academiei, prof, 
univ. Vasile Pavelcu, Con
stanța Iliescu, învățătoare 
emerită, Gheorghe Stan, 
electrician, dr. Hermina 
Mereuță, inginer llie Dră- 
gan, numeroși invitați. Ur
mează un program muzical- 
coregrafic, prezentat de 
formații ale Casei de cul
tură a studenților 
București.

Lu-

Macii 
• Ori-

Intre
20,30.

po- 
Mo

li; 15,30;
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Clădirea Muzeului de artă populară „Dr. Nicolae Mi- 
novlci” din Capitală

• 19,00 — Telejurnalul de seară • 19,15 — Pentru cei 
mici : „DOUĂ CREIOANE" — o producție a studiou
lui „Animafilm" • 19,30 — Pentru școlari : Cîntec și 
joc. Program artistic susținut de echipa de dansuri din 
comuna Viștea, raionul Sibiu, și soliști din regiunea 
București • 20,00 — Tele-enciclopedia : Termite ; Le 
Corbusier ; Kolahari ; St. Bernard ; Segoria • 21,00 — 
Invitata noastră ; Franca Siciliano (Italia) • 21,20 — 
„Urcînd prin timp" — Străzile Bucureștiului — reportaj 
filmat, realizat de Studioul de televiziune „București"
• 21,35 — Teatru : „ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE" 
— text prescurtat după piesa lui Al. Mirodan. Inter
pretează o formație a Centrului universitar București
• 22,30 — Instantanee muzicale. Clntă ; Pompilfa Sto
len, Anca Agemolu, Luminița Dobrescu, Dan Spătaru, 
Octavian Cadia. Acompaniază septetul „Tinerii" • 
23,10 — Telejurnalul de noapte • 23,20 — Buletin me
teorologic.

și cea aplicativă
(Urmare din pag. I)

care Japonia a izbutit să de
țină în domeniul aparaturii 
electronice al doilea loc în 
lume, după S.U.A., tinzînd 
chiar să le depășească. 
După spusele specialistului, 
în Japonia — după o pe
rioadă în care s-au cumpă
rat numeroase și dintre cele 
mai bune licențe din alte 
țări, pe baza cărora s-a lăr-

git continuu 
tronică — 
cunoscut o fază de înceti
nire deoarece tehnicienii 
din industria respectivă nu 
puteau fine pasul cu pro
gresul cercetărilor în acest 
domeniu pe plan mondial ; 
au fost luate atunci măsuri, 
punîndu-se un puternic 
accent pe dezvoltarea cer
cetărilor fundamentale elec
tronice. Ca urmare, s-au

industria elec- 
cercefările au

deschis căi noi de progres 
industriei, ceea ce a con
dus la cucerirea unei po
ziții importante în elec
tronică pe piața mondială. 
Este un exemplu convin
gător al rodniciei încura
jării cercetării științifice în 
vederea obținerii, pe baza 
dezvoltării potențialului 
științific propriu, de însem
nate succese economice.

Expun aceste opinii cu

dorința de a contribui 
le găsirea și dezvoltarea 
în țara noastră a celor mai 
bune metode de organiza
re a activității de 
re, pe baza unei 
cît mai judicioase 
tării fundamentale 
lei aplicative, ca un factor 
determinant al eficienței ei 
aplicative în marea operă 
consf'ucfivă întreprinsă de 
poporul nostru.

cercefa- 
îmbinări 
a cerce- 
și a ce-
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Vizitele delegației 
de activiști ai Partidului

Comunist
Continuîndu-și vizita în țara 

noastră, delegația de activiști ai 
Partidului Comunist Francez, con
dusă de tov. Gaston Plissonnier, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.F., a vizitat în 
zilele de 24—29 aprilie regiunile 
Argeș, Oltenia, Banat și Brașov. 
Au fost vizitate obiective econo
mice, industriale, printre care Șan
tierul hidrocentralei „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ de pe Argeș, Combina
tul chimic și uzina „Electroputere" 
din Craiova, Șantierul de construc
ții ale sistemului hidroenergetic și 
de navigație de la Porțile de Fier, 
Uzina de strunguri din Arad și 
Combinatul de sere de lîngă Arad, 
uzina „Independența" din Sibiu. De

Francez
asemenea au fost vizitate secția 
Brădești a G.A.S. „Avicola“-Șimnic 
(regiunea Oltenia), C.A.P. Biled și 
G.A.S. Orțișoara (regiunea Banat). 
La Timișoara, delegația a făcut o 
vizită la Universitate, unde a avut 
o întîlnire cu reprezentanții corpu
lui profesoral și studenți. In timpul 
vizitelor, între membrii delegației 
și reprezentanții organelor locale 
de partid, de stat și obștești au 
avut loc discuții, în timpul cărora 
gazdele au relatat despre realiză
rile oamenilor muncii din regiuni
le respective angajați în îndeplini
rea sarcinilor trasate de cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

(Agerpres)

Cronica zilei
RECEPȚIE CU PRILEJUL 

SĂRBĂTORII NAȚIONALE 
A JAPONIEI

Ambasadorul Japoniei la Bucu
rești, Akira Shigemitsu, a oferit 
vineri la amiază o recepție în sa
loanele ambasadei, cu prilejul săr
bătorii naționale a Japoniei.

Au participat Suzana Gîdea, 
membru al Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Gheorghe Cioară 
ministrul comerțului exterior, 
membri ai conducerii unor minis- 

•?, conducători ai unor instituții 
.•ntrale, oameni de știință, artă și 

cultură, ziariști.
Au luat parte șefi ai misiunilor 

diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

*
Vineri dimineața a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre patrie, 
Gheorghi Petkov, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului Sofia, care ne-a 
vizitat țara, împreună cu soția, la 
invitația Comitetului executiv al 
Sfatului popular al orașului Bucu
rești. . - N . '

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspetele bulgar a fost condus 
de Ion Cosma, președintele Sfatu
lui popular al orașului București, 
de membri ai Comitetului executiv 
și reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe.

Au fost de față Ivan Mangov, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al R. P. Bulgaria la București și 
membri ai ambasadei.

*
Vineri după-amiază a părăsit Ca

pitala, plecînd spre Elveția, dele
gația Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de loan Sandu, ad
junct al ministrului sănătății și 
prevederilor sociale, care va parti
cipa la lucrările celei de-a 19-a A- 
dunări a Organizației Mondiale a 
Sănătății, ce se va desfășura la Ge
neva între 3 și 21 mai.

(Agerpres)

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru 1, 2 șl 3 

mai. In țară : Vreme în general fru
moasă, dar ușor instabilă in sudul 
țării unde cerul va fi variabil și vor 
cădea averse locale de ploaie în 
cursul după amiezii. în rest, cerul 
va fi mai mult senin. Vînt potrivit. 
Minimele vor fi cuprinse între 5 și 
15 grade, iar maximele între 16 și 
26 grade. în București : Vreme ușor 
instabilă cu cerul schimbător, favo
rabil aversei de ploaie după amiaza. 
Vint potrivit. Temperatura se men
ține ridicată.

LOTO
La tragerea Loto din 29 aprilie 1966 

au fost extrase din urnă următoarele 
numere :
10 7 29 57 55 86 14 39 53 25
Premii suplimentare : 81 33 83. Fond
de premii : 900.164 lei.

VOLEI

Cu prilejul vizitei delegației
parlamentarilor turci

Vineri seara, președintele Marii 
Adunări Naționale, Ștefan Voitec, 
a oferit o recepție în onoarea dele
gației Marii Adunări Naționale a 
Turciei, condusă de Ferruh Boz- 
beyli, președintele Medjilisului, 
care vizitează țara noastră. Au par
ticipat acad. Ilie Murgulescu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Roman Moldovan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Mia Groza, Kovacs Gyorgy, 
Gheorghe Necula, acad. Ștefan S. 
Nicolau, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, Corneliu Mă-

★
în cursul dimineții de vineri, de

legația parlamentară a Turciei, 
condusă de Ferruh Bozbeyli, pre
ședintele Medjilisului, a făcut o vi
zită la Institutul de cercetări agri
cole pentru cereale și plante teh
nice de la Fundulea.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
Gheorghe Necula, vicepreședinte al 
M.A.N., Vasile Mateescu, președin
tele Sfatului popular regional 
București, David Davidescu, vice
președinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii, de cercetători de 
la institut.

Delegația a fost însoțită de Petre 
Turcu și Mircea Rebreanu, depu- 
tați în M.A.N., și de Argun Coban, 
prim-secretar al Ambasadei Tur
ciei la București.

nescu, ministrul afacerilor externe, 
acad. Ștefan Bălan, Gheorghe Cioa
ră, Alexandru Boabă, miniștri, Ion 
Cosma, președintele Sfatului popu
lar al Capitalei, deputați ai Marii 
Adunări Naționale, conducători ai 
unor instituții centrale și organiza
ții obștești, oameni de artă, știință 
și cultură, generali, reprezentanți ai 
cultelor, ziariști. Au fost de față 
Semsettin Arif Mardin, ambasado
rul Turciei la București și membri 
ai ambasadei. în timpul recepției, 
Ștefan Voitec și Ferruh Bozbeyli 
au rostit toasturi. Recepția s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială.

★
în timpul vizitei, David Davides

cu și Tiberiu Mureșan, directorul 
institutului, au făcut oaspeților o 
descriere generală a dezvoltării a- 
griculturii țării noastre, au vorbit 
despre sistemul de pregătire a ca
drelor și despre cercetarea științi
fică în domeniul agriculturii, pre
cum și despre preocupările și con
tribuția institutului în această di
recție. Membrii delegației s-au in
teresat de unele probleme privind 
chimizarea agriculturii și au vizitat 
apoi cîmpuri experimentale și de 
cultură ale institutului, sectorul 
zootehnic și diferite secții. După- 
amiază, oaspeții au vizitat Muzeul 
satului.

(Agerpres)

Adunâri festive 
consacrate zilei de 1 Mai

Vineri au continuat să aibă loc 
în Capitală și în întreaga țară adu
nări festive consacrate zilei inter
naționale a oamenilor muncii — 
1 Mai.

La uzinele „Vulcan" din Capita
lă au fost prezenți în sala de fes
tivități peste 1 000 de muncitori, 
ingineri și tehnicieni. Despre în
semnătatea zilei de 1 Mai a vorbit 
tov. Ion Savu, secretar al Comite-

în al doilea meci:

Rapid București—Ț.S.K.A. Moscova 3-0
Recomandați de vic

toria (3—2) din partida 
de la Moscova, volei
baliștii Rapidului por
neau indiscutabil favo- 
riți în cel de-al doilea 
meci cu echipa sovieti
că Ț.S.K.A. pentru cali
ficare în finala „Cupei 
campionilor europeni". 
Cu toate acestea, înfîl- 
nirea retur s-a desfășu
rat ieri în sala Floreas- 
ca din Capitală în fața 
unor tribune arhipline. 
Confirmînd frumoasa lor 
reputație, campionii 
noștri au realizat o vic
torie categorică (3—0, 
la 9, 10, 8) și, în ace
lași timp, un joc deose
bit de spectaculos. Ac
țiunile lor variate, lu
crate cu rafinament și 
precizie au constituit 
un veritabil concert de 
volei. După două seturi 
în care au avut aproa

pe permanent inițiativa, 
rapidiștii și-au permis 
cîteva minute de rela
xare. Profitînd de acest 
lucru, echipa sovietică 
conducea la începutul 
celui de-al treilea set 
cu 6—0... La acest scor 
sportivii noștri și-au 
luat din nou rolul în se
rios ; în curînd tabela 
de marcaj avea să in
dice 12—7, 12—8, și, 
în sfîrșif, 15—8 în fa
voarea lor.

Pe parcursul meciului, 
voleibaliștii din Mosco
va au realizat la rîndul 
lor unele acțiuni spec
taculoase și eficace, în
să jocul lor a fost mult 
mai simplist, iar lovitu
rile puternice ale lui 
Cesnokov, Sibiriakov, 
Voskoboinikov n-au 
reușit să contracareze 
nxobilitatea, agresivita

tea și precizia blocaju
lui advers.

Printre primii care 
i-au felicitat pe învin
gători pentru frumosul 
lor succes s-au numă
rat... componență celei
lalte formații bucu- 
reșfene calificate în fi
nala „C.C.E.”, Dinamo. 
Așadar, o finală ine
dită în competiția celor 
mai bune echipe de 
club din Europa : Rapid 
— Dinamo, ai cărei 
jucători, mai tineri de- 
cît experimentată lor 
adversari, au înregistrat 
în ultimul timp o con
siderabilă creștere valo
rică. Indiferent cine va 
purta laurii victoriei, 
ambele formații merită 
felicitări pentru frumoa
sa performanță și urări 
de succes.

Constantin ANI

tului orășenesc București al P.C.R. 
La adunarea festivă care a avut 
loc la Uzinele de mecanică fină a 
vorbit tov. Dan Marțian, prim-se- 
cretar al Comitetului orășenesc 
București al U.T.C. La Uzinele chi
mice române a vorbit tov. Emilian 
Anton, membru al Biroului Comi
tetului orășenesc București al 
P.C.R.

Siderurgiștilor Combinatului din 
Hunedoara le-a vorbit despre în
semnătatea sărbătorii de 1 Mai — 
Ziua solidarității internaționale a 
oamenilor muncii — tov. Gheorghe 
Călin, prim-secretar al Comitetului 
regional Hunedoara al P.C.R. Sute 
de siderurgiști de la uzinele „Vic
toria" din Călan au luat parte la 
adunarea festivă închinată zilei de 
1 Mai.

La adunarea festivă care a avut 
loc la Uzina de vagoane din Arad 
a luat cuvîntul tov. Ion Cîrcei, 
prim-secretar al Comitetului re
gional de partid Banat, care a vor
bit despre însemnătatea zilei de 
1 Mai și despre glorioasa aniver
sare a partidului, sărbători pe care 
colectivul acestei uzine le întîm- 
pină cu frumoase succese.

Vorbind în fața a mii de mun
citori de la Atelierele „Nicolina" 
din Iași, tov. Miu Dobrescu, prim- 
secretar al Comitetului regional 
de partid Iași, a subliniat semnifi
cația zilei solidarității celor ce 
muncesc și realizările cu care oa
menii muncii întîmpină această 
sărbătoare.

La Șantierul naval din Galați, a 
vorbit despre însemnătatea măreței 
sărbători a oamenilor muncii tov. 
Constantin Dăscălescu, prim-secre
tar al Comitetului regional Galați 
al P.C.R.

Adunări festive au avut loc, de 
asemenea, și la uzina „1 Mai" din 
Ploiești, la Rafinăria de petrol din 
Brazi, la schela Boldești, în între
prinderile și instituțiile din regiu
nea Bacău etc.

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
BELGRAD

Plecarea delegației 
de activiști ai P.C.R.

BELGRAD 29 Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Delegația de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de Ion 
Stănescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui regional Oltenia al P.C.R., a 
avut vineri dimineața o convor
bire la C.C. al U.C.I. cu Nikola 
Sekulici, membru al C.C. al U.C.I., 
președintele Comisiei pentru activi
tatea U.C.I. pe tărîmul știin
țelor sociale, Hasan Șpiliak, ad
junct al secretarului federal 
pentru industrie și comerț, Boro 
Simici, secretar al Comitetu
lui orășenesc Belgrad al U.C.I., 
precum și cu activiști ai U.C.I. în 
aceeași zi, Nikola Sekulici a oferit 
o masă în cinstea delegației.

în cursul șederii în R.S.F. Iu
goslavia, delegația de activiști ai 
P.C.R. a vizitat șantiere și între
prinderi de construcții din Belgrad, 
Skoplie, Zagreb, Rieka și Opatia, 
a avut convorbiri cu activiști ai 
C.C. al U.C.I. din Macedonia și ai 
comitetelor orășenești U.C.I. din 
Zagreb și Rieka. Cu prilejul vizi
tei în R.S.F. Iugoslavia a delega
ției de activiști ai P.C.R., ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Belgrad, Aurel Mălnășan, a 
oferit un cocteil.

Vineri după-amiază, delegația a 
plecat spre patrie.

Plenara C. C.
al P. S. U. G.

BERLIN 29 (Agerpres). — La 27 
și 28 aprilie, la Berlin a avut loc 
plenara C.C. al P.S.U.G. Plenara 
a aprobat raportul prezentat de 
Otto Winzer, membru al C.C. al 
P.S.U.G., ministrul afacerilor ex
terne, cu privire la problemele de 
politică externă. Plenara a apro
bat, de asemenea, cuvîntarea lui 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., cu prilejul celei 
de-a 20-a aniversări a partidului, 
precum și luările de poziție ale 
Comitetului Central, în favoarea 
unui schimb de păreri între 
P.S.U.G. și P.S.D. din Germania 
occidentală.

• Agenția A.D.N. anunță că la 
29 aprilie la sediul din Berlin al 
C.C. al P.S.U.G. a avut loc prima 
convorbire între reprezentanții 
P.S.U.G. și P.S.D.G. Au participat 
Fritz Stallberg și Hans Striefler, 
din partea conducerii P.S.D.G., și 
Paul Verner și Werner Lamberz, 
din partea C.C. al P.S.U.G.

Dialogul 
româno-

O evoluție favorabilă caracteri
zează relațiile dintre România și 
Franța — aceasta este o concluzie 
sintetică asupra rezultatelor vizitei 
pe care a făcut-o în țara noastră 
ministrul afacerilor externe al 
Franței, dl. Couve de Murville.

Multe corespondențe de presă au 
relevat că a fost prima vizită în 
România a unui ministru de exter
ne francez de la război încoace. în 
același timp s-a impus atenției ele
mentul de continuitate — anume 
că ea a fost o verigă într-un lanț 
de întîlniri, dintre care cel mai 
marcant moment l-a constituit vi
zita făcută la Paris în iulie 1964 
de delegația română condusă de 
Ion Gh. Maurer, convorbirile avute 
cu guvernul francez și cu Charles 
de Gaulle, președintele Franței.

Dialogul și opera de colaborare 
au fost acum duse mai departe și 
dezvoltate.

Venind în România, șeful diplo
mației franceze a adus — după 
cum a declarat în cuvîntul său — 
salutul cordial și frățesc al po
porului francez, dorința acestuia de 
a dezvolta relații care corespund 
cu sentimentele și interesele sale. 
Sîntem convinși că întreaga desfă
șurare a vizitei a oferit oaspetelui 
posibilitatea de a constata nemij
locit că aceste sentimente sînt pe 
deplin împărtășite de poporul ro
mân, care nutrește față de poporul 
francez simpatie și prețuire pentru 
remarcabilul său aport la cultura 
și progresul umanității. Răspuh- 
zînd ospitalității cu care reprezen
tanții României au fost întîmpinați 
în diferite rînduri la Paris, opinia 
publică de la noi a înconjurat pe 
oaspetele francez cu aceeași cor
dialitate și prietenie.

La București, dl. Couve de Mur
ville a avut contacte cu oameni de 
stat români, fiind primit de secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român, Nicolae Ceaușescu și 
I. Gh. Maurer, președintele Consi
liului de Miniștri. Aceste întîlniri, 
ca și discuțiile purtate cu omolo
gul său Corneliu Mănescu — des
fășurate într-o atmosferă destinsă, 
cordială — au prilejuit un schimb 
de păreri interesant și util. Po
zitiv este faptul că schimbul de 
păreri a evidențiat paralelisme și 
convergențe în probleme de în
semnătate esențială și, ceea ce 
este și mai important, a relevat 
posibilitățile existente pentru dez
voltarea în continuare a colabo
rării mutuale.

„La Nation", ziar parizian oficios, 
redînd discuțiile din timpul depla
sării oaspetelui la Constanța, a 
scris : „Dacă relațiile economice în
tre Franța și România sînt bune, 
ele pot fi și mai bune". Aceasta 
este o perspectivă realistă. Dl. 
Couve de Murville a declarat: „Am 
rămas impresionat de grija cu care 
autoritățile române se preocupă de 
viitorul economic al țării, de mă
surile care trebuie luate pentru a 
dezvolta această economie în spe
cial în domeniul industrial". Or, 
progresele economiei românești re
prezintă o premiză deosebit de fa
vorabilă pentru intensificarea

rodnic 
francez 
schimburilor economice româno- 
franceze. Punerea în valoare a po
sibilităților crescînde în acest do
meniu presupune diversificarea 
continuă a schimburilor și cooperă
rii economice. Se conturează, de 
asemenea, premize dintre cele 
mai bune pentru circulația valori
lor culturale ale celor două țări în 
interesul cunoașterii reciproce.

Relațiile dintre Franța și Româ
nia se dezvoltă pe baza solidă a 
principiilor suveranității și inde
pendenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburi
le interne și respectului reciproc. 
Aceasta are o însemnătate care de
pășește cadrul bilateral. Reafir- 
mînd la București punctul de ve
dere exprimat nu odată de guver
nul de la Paris, ministrul francez 
a declarat că obiectivul dezvoltării 
unor relații pașnice între toate ță
rile nu poate fi atins dacă nu sînt 
acceptate și aplicate principiile 
esențiale ale independenței tutu
ror națiunilor și ale neamestecului 
în afacerile lor interne. Numai pe 
această bază — a subliniat d-sa 
— poate fi dobîndită o destin
dere adevărată și fructuoasă. Este 
bine cunoscut că Republica Socia
listă România se situează consec
vent pe poziția dezvoltării relații
lor cu toate statele, indiferent de 
orînduirea lor socială. Astfel, 
schimbul de păreri a relevat con
sensul celor două guverne în a a- 
precia că promovarea în viața in
ternațională a principiilor aminti
te constituie o condiție esențială 
a colaborării pașnice între state.

Franța și România sînt țări eu
ropene și, parafrazînd un dicton 
celebru, se poate spune că nimic 
din ceea ce privește pacea și secu
ritatea pe continentul nostru nu le 
este indiferent. Guvernul francez 
afirmă că în scopul realizării secu
rității europene este necesar să se 
asigure o îmbunătățire a relațiilor 
între toate țările continentului și 
în special între țările din Europa 
occidentală și țările din Europa.ră
săriteană. Cauza destinderii pe 
continentul european are în Româ
nia un adept convins ; ea se pro
nunță pentru retragerea trupelor 
de pe teritorii străine, lichidarea 
blocurilor militare, reglementarea 
pașnică a problemei germane.

S-a făcut un nou pas înainte în 
ce privește cooperarea româno- 
franceză. în concepția noastră a- 
ceasta corespunde nu numai in
tereselor ambelor popoare, ci și in
tereselor bunei înțelegeri și secu
rității în Europa, păcii și colabo
rării între popoare.

Opinia publică din țara noastră 
a urmărit cu viu interes vizita mi
nistrului de externe francez. Pen
tru ea a fost un motiv de satis
facție să constate că rodnicul dia
log pe care l-a prilejuit, întreaga 
desfășurare a vizitei au evidențiat 
dorința comună de a dezvolta con
tinuu relațiile de colaborare mul
tilaterală dintre România și Fran
ța, în spiritul prieteniei dintre 
popoarele lor.

Ion FINTÎNARU

Proiectul Directivelor
Congresului
ULAN-BATOR 29 (Agerpres).

— A fost dat publicității proiec
tul Directivelor Congresului al 
XV-lea al P.P.R.M. cu privire la 
cel de-al patrulea plan cincinal 
(1966—1970), în care se subliniază 
că sarcina economică principală

P. P. R. M.
constă în asigurarea dezvoltării ac
celerate a agriculturii, industriei 
etc. Se prevede sporirea venitu
lui național cu 30—31 la sută, a 
producției agricole cu 38—40 la 
sută și a producției industriale cu 
70—80 la sută.

LISTA DE CÎȘTIGURI C. E. C. ÎN AUTOTURISME

TRAGEREA PENTRU TRIMESTRUL I 1966

Au ieșit cîștigătoare cu cîte un autoturism libretele :

Nr. crt. Nr. libretului

FIAT 1 800 CU RADIO

Nr. crt. ț Nr. libretului

32 | 731-106-6090
33 716-215-215

1 I 725-1-243
2 I 736-1-1583

FIAT 1 300

3 732-204-262
4 761-205-5236
5 752-1-5549

RENAULT 10 MAJOR

6 715-1-1234
7 719-212-329
8 731-103-4885
9 764-206-1392

10 708-1-982
11 764-206-323

WARTBURG LUX

12 723-201-72
13 702-1-5104
14 752-1-5538
15 709-201-81
16 723-103-281
17 711-255-30
18 715-1-7370
19 706-319-20
20 716-215-419
21 719-207-90
22 741-17-16
23 750-1-4931
24 714-817-1
25 736-1-9438
26 764-1-2979
27 759-1-6925
28 759-1-23343
29 738-103-2444
30 760-208-245
31 762-115174

FIAT 850

34 . 746-204-87
35 734-1-2345
36 722-413-96
37 709-1-3584
38 724-104-2719
39 743-1-5836
40 705-204-145
41 715-1-13665
42 732-1-4826
43 713-101-211
44 719-203-1793
45 741-1-1910
46 717-1-496
47 736-208-917
48 748-1-1190
49 760-201-2170
50 759-1-16114
51 734-103-5548
52 760-1-6595
53 766-1-3871
54 731-103-1465
55 761-205-4204

WARTBURG STANDARD

56 734-1-1388
57 728-1-1254
58 709-1-2017
59 724-104-1502
60 743-1-4803
61 705-1-242
62 715-1-12842
63, 732-1-3978
64 723-1-123
65 719-203-596
66 741-1-990
67 756-206-29
68 736-269-222
69 736-211-332
70 760-201-859

Vorbește Antarctida!
(Urmare din pag. I)

Nr. crt. Nr. libretului

71 759-1-14848
72 734-103-4115
73 760-1-5271
74 766-1-2184
75 762-210-2243
76 761-205-2844
77 734-1-1557
78 728-116-58
79 702-1-2836
80 752-1-3164
81 709-1-10640
82 742-1-377
83 724-153-167
84 715-1-4214
85 754-1-2464
86 716-1-4526
87 719-1-163
88 727-1-3612
89 750-1-2148
90 749-1-110
91 736-1-7729
92 763-202-926
93 759-1-2830
94 759-1-21872
95 738-102-137
96 760-206-3576
97 762-1-3304
98 731-106-3732
99 761-208-6399

FIAT 600

100 702-112-106
101 703-809-1132
102 727-434-43
103 709-1-7743
104 706-1-263
105 743-1-8567
106 710-120-168
107 718-205-312
108 716-1-236
109 724-1-2314
110 726-1-217
111 754-207-88
112 717-1-4753
113 736-1-3665
114 720-203-73
115 765-1 1411

Nr. crt. Nr. libretului

116
117
118
119
120 
121 
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160 
161 
162
163
164
165

759-1-19247 
763-1-55 

760-29-214 
766-201-762 

731-103-5946 
761-208-2830 

702-513-6 
740-1-757

733- 201-1541 
709-1-5617

724-104-3888
743- 1-7127 

710-113-1357
715-204-97 
711-102-94 

713-102-1467 
723-520-30
744- 205-44 
717-1-2676

736-1-61 
712-1-428

760- 202-1484 
759-1-17489

734- 103-6974 
760-1-7938 
766-1-5383

731-103-3912
761- 205-5462 
739-206-163

740-1-650
733- 201-1424 

709-1-5500
724-104-3812 

743-1-7046 
710-113-1244 
715-1-14543 

711-301-31 
713-102-1387 

701-201-433 
744-203-9 

717-1-2547 
719-133-42 

712-1-317
760- 202-1394 

759-1-17395
734- 103-6883 

760-1-7845 
766-1-5283

731 103-3765
761- 205-5381

tea la 30 de stafii știin
țifice. Cele mai popu
late sînt baza ameri
cană Mak-Medro, ob
servatorul Mirnîi și sta
fia australiană Mow- 
son.

Expedifia sovietică a- 
flată în prezent pe con
tinentul antarctic este 
cea de-a unsprezecea. 
A zecea expedifie se 
află pe bordul vasului 
„Obi" în drum spre 
patrie.

— După zece ani de 
cercetări — ne rela
tează L. Dubrovin — 
prin efortul comun al 
savanfilor din numeroa
se fări, știința a obținut 
un prefios material. S-au 
scris zeci de mono
grafii și sute de arti
cole științifice despre 
natura continentului de 
la Polul Sud. Intr-un 
viitor apropiat va ieși 
de sub tipar un atlas 
al Anfarctidei, cuprin- 
zînd rezultatele cerce
tărilor atît ale expe
diției sovietice cît și 
ale altor expediții din 
S.U.A., Japonia, Aus
tralia etc. Cele mai 
interesante cercetări se 
referă la înfățișarea 
geografică a conti
nentului, conturul țăr
murilor sale, caracterul 
reliefului său subacva
tic. grosimea păturii 
de gheață care aco
peră întreaga Antarc
tică, structura ei geo
logică ș.a. Un interes 
deosebit pentru știință

îl prezintă studiile a- 
supra apelor antarcti
ce, caracteristicile cir
culației atmosferice în 
emisfera sudică și ale 
legăturii care există în
tre cele două emisfere 
ale Pămîntului în ce 
privește circulația at
mosferică.

După părerea mea — 
răspunde șeful expedi
ției sovietice la o între
bare pusă de un zia
rist — cele mai intere
sante rezultate obținute 
în cei zece ani de cer
cetări se referă la relie
ful aflat sub pătura de 
gheață care acoperă 
continentul antarctic. Ca 
rezulta), pe harta An
tarcticei au apărut mii 
de noi denumiri geo
grafice.

— Cum e vremea în 
Antarctica ? — se inte
resează corespondenții. 
Răspunsul vine prompt.

— Pe continentul de 
la Polul Sud a început 
iarna. La Mirnîi, tempe
ratura a coborît, deo
camdată, la minus 14 
grade. Se așteaptă ura
gane și furtuni. După 
informații proaspăt pri
mite de la stația „Vos- 
tok”, situată în interiorul 
continentului, termome
trele arată minus 75 de 
grade. De altfel, la „Vos- 
tok’ s-a înregistrat cea 
mai joasă temperatură 
de pe Pămînt — minus 
88,3 grade Celsius. Ge
rul năprazmc și aeru1 
rarefiat influențează a- 
supra organismului o- 
menesc. Cei venifl pen
tru prima oară simt du

reri de cap șl o slăbi
ciune generală, fenome
ne care sînt învinse nu
mai după o perioadă 
de aclimatizare. Aseme
nea condiții împiedică 
și buna funcționare a 
generatoarelor Diesel 
care produc energie e- 
lectrică. Expediția își 
îndeplinește totuși cu 
strictețe programul de 
cercetări.

— Cu ce studii se o- 
cupă în prezent expe
diția — pornește o în
trebare spre Polul Sud.

— Printre altele — 
răspunde L. I. Dubrovin
— măsurăm grosimea 
stratului de gheață al 
Antarcticei cu ajutorul 
radiolocației. Principa
lele studii întreprinse 
împreună cu expedițiile 
celorlalte state, privesc 
natura continentului. In 
acest scop se organi
zează cercetări cu aju
torul avioanelor, vaselor 
și al săniilor pe șenile.

— Nu s-ar putea oare 
folosi condițiile din An
tarctica în pregătirile 
unor zboruri cosmice ?
— se interesează un 
corespondent.

— Observațiile medi
cilor asupra aclimatizării 
omului în condițiile 
de aici prezintă in
teres pentru medicina 
cosmică. La stafiile an
tarctice se fac studii a- 
supra unor fenomene 
avînd un caracter cos
mic, cum sînt de pildă 
razele cosmice, undele 
radio emise de galaxie 
etc.

— Cum decurge o zl

de viață în Antarctica ?
— Principalul îl con

stituie, desigur, studiile 
științifice. Ținem o sfrîn- 
să legătură cu stațiile 
celorlalte state și ne vi
zităm reciproc. Savantul 
sovietic L. Klimov între
prinde în prezent . cer
cetări la stafia america
nă Mak-Medro, iar sa
vantul american John 
Taylor se găsește în 
același scop, la sta
ția sovietică „Vos- 
tok'. în timpul liber, 
cercetătorii frecventea
ză bibliotecile. Nu de 
mult a avut loc un maci 
de șah prin radio cu 
Moscova.

— Ar putea oare de
veni Antarctica un con
tinent al turismului — 
întreabă unul din cores
pondenți.

— înfr-o măsură oa
recare, da, răspunde șe
ful expediției sovietice. 
Cu cîfiva ani în urmă au 
și fost organizate cîteva 
călătorii cu scopuri tu
ristice. Peisajul unic 
al acestui continent, 
cu imensele sale ais
berguri și interesan
ta lume a pinguini
lor, trezește interesul 
multor iubitori de na
tură. Dezvoltarea trans
portului aerian și mari
tim oferă de pe acum 
posibilitatea vizitării An
tarcticei de către tu
riști.

La sfîrșitul transmisiei 
am urat cercetătorilor 
sovietici spor la muncă 
și noi succese în greaua 
lor misiune pe conti
nentul antarctic.

Sesiunea Adunării 
Populare Supreme 
a R. P. D. Coreene

PHENIAN 29 (Agerpres). — Cea 
de-a cincea sesiune a Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Co
reene, a celei de-a treia legislaturi 
și-a încheiat vineri lucrările. De
putății au aprobat bugetul de stat 
pe 1966 și au adoptat legea cu 
privire la desființarea totală a 
impozitului agricol în natură.

S-a adoptat un apel către po
porul din Coreea de sud, cerîndu-i 
să lupte pentru a împiedica trimi
terea de trupe sud-coreene care 
să fie folosite împotriva forțelor 
patriotice din Vietnamul de sud. 
într-o scrisoare către Adunarea 
Națională a R. D. Vietnam, se ex
primă sprijinul total față de lupta 
eroicului popor vietnamez. La lu
crări au participat conducători de 
partid și de stat în frunte cu 
Kim Ir Sen.

BUDAPESTA 29 (Agerpres). — 
La Budapesta a avut loc cea de-a 
25-a ședință a Comisiei permanen
te C.A.E.R. pentru industria chi
mică. La ședință au participat ță
rile membre ale C.A.E.R. : R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, Republica 
Socialistă România, R. P. Ungară 
și U.R.S.S. în conformitate cu în
țelegerea între C.A.E.R. și R.S.F. 
Iugoslavia, la lucrările ședinței a 
participat și o delegație din R.S.F. 
Iugoslavia. în calitate de observa
tori au participat reprezentanți ai 
R. D. Vietnam, R.P.D. Coreene și 
Republicii Cuba.

Participanții la ședință au dis
cutat și au aprobat darea de sea
mă întocmită pentru Comitetul 
Executiv C.A.E.R. de către Comi
sia permanentă cu privire la lu
crările efectuate de ea în 1965 și 
la activitatea sa viitoare, precum 
și o informare privind specializa
rea celor mai importante produse 
chimice și coordonarea producției 
lor în 1966—1970. Comisia a exa
minat, de asemenea, o serie de 
probleme care prezintă interes re
ciproc în colaborarea dintre țările 
membre C.A.E.R.
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VIETNAMUL DE SUD

Epicentrul 
seismului 
politic s-a 
strămutat 

la Hue
SAIGON 29 (Agerpres). — 

După aproape o săptămînă de 
calm relativ, vechea capitală 
imperială Hue se situează din 
nou în centrul evenimentelor 
sud-vietnameze. Zeci de stu- 
denți au declarat joi seara 
greva foamei în semn de pro
test față de asasinarea de către 
polițiști a patru tineri, în timpul 
recentei manifestații de la Da- 
Iat. Alte sute de studenți au de
filat pe străzile orașului, con- 
damnînd „teroarea instituită de 
guvernul generalului Ky, care 
speră să împiedice în acest mod 
demonstrațiile populației".

Agenția de presă „Eliberarea" 
menționează că numărul celor 
care au participat la demonstra
țiile antiguvernamentale și anti- 
americane în ultimele șase săp- 
tămîni în centrul Vietnamului 
de sud se ridică la peste 1 mi
lion de persoane.

• în Vietnamul de sud con
tinuă să sosească noi trupe a- 
mericane. 4 000 de oameni, a- 
parținînd brigăzii a IlI-a din a 
25-a divizie de infanterie, au 
început vineri dimineața debar
carea la Vung Thau. Statele 
Unite au în prezent în Vietna
mul de sud 250 000 de oameni.

WASHINGTON. Politica gu
vernului american fată de Viet
nam a fost din nou critica
tă joi de senatorul Fulbright. 
Adresîndu-se unui grup de zia
riști el a spus : „Pe măsură ce 
războiul continuă, sporește nu
mărul morților și al răniților. 
afectînd din ce în ce mai multe 
familii americane".

Documente inițiate 
de România

adoptate 
O. N. U.

de Comisia economică
pentru Europa

GENEVA 29.
Vineri dimineața 
misiei economice 
unanimitate 11 documente privind diferite probleme ce s-au aflat pe 
ordinea de zi a sesiunii. Trei dintre aceste documente au fost inițiate 
de Republica Socialistă România, care a fost, de asemenea, coautoare 
la alte trei rezoluții. Observatorii sînt de părere că documentele ini
țiate de România sînt dintre

— Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite: 
s-au încheiat lucrările celei de-a 21-a sesiuni a Co- 
O.N.U. pentru Europa. Participanții au adoptat în

cele mai importante.

Acțiuni5

de partizani
Ain Rhodesia

• Unul dintre documente se re
feră la activitatea comisiei te ra
port cu rezoluția din 1965 a Adu
nării Generale O.N.U. cu privire 
la relațiile de bună vecinătate și 
cooperare dintre țări avînd regi
muri sociale și politice diferite. 
Rezoluția adoptată de comisia e- 
conomică constată că, în acest 
sens, s-au înregistrat rezultate po
zitive și își exprimă speranța că 
guvernele țărilor membre vor con
tinua eforturile în vederea îmbu
nătățirii relațiilor reciproce și a 
promovării unei cooperări mereu 
mai strînse. Acestei rezoluții i s-au 
asociat, în calitate de coautori, 
Austria, Belgia, Bulgaria, Dane
marca, Finlanda, Franța, Iugo
slavia, Norvegia, Suedia, Turcia și 
Ungaria.

• Rezoluția cu privire la acti
vitatea Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa în domeniul dez
voltării industriale, propusă tot 
de țara noastră, are drept coautori 
Bulgaria, Cehoslovacia, Franța, 
Italia, Iugoslavia, Polonia, R.S.S. 
Bielorusă, R.S.S. Ucraina, Turcia 
și Uniunea Sovietică. Ea invită se
cretariatul executiv să colaboreze 
cu Centrul pentru dezvoltare in
dustrială, în vederea pregătirii co
locviului mondial al industriali
zării.

• O altă rezoluție inițiată de 
delegația română, căreia i s-au a- 
lăturat Austria, Belgia, ~ 
Cehoslovacia, Finlanda 
Italia, Iugoslavia, Polonia, 
Bielorusă, R.S.S. Ucraina, 
cia și Uniunea Sovietică, 
secretariatul executiv să colabo
reze cu Secretariatul O.N.U. și 
alte organisme în vederea orga
nizării activității privind declara
rea anului. 1967 ca „An al turismu
lui internațional" și al dezvoltării 
turismului pe plan european.

• Rezoluțiile la redactarea că
rora România a participat în ca
litate de coautoare sînt cele pri-

vind aniversarea a 20 
la înființarea Comisiei 
O.N.U. pentru Europa; 
secretariatului executiv al comi
siei cu Secretariatul general al 
Conferinței Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare și coope
rarea economică, științifică și teh
nică între membrii comisiei. Au 
mai fost adoptate rezoluții referi
toare la resursele hidraulice, polua
rea apelor și a aerului, publica
rea de culegeri de studii statistice 
și programul de lucru al comisiei 
pe anul 1966—1967.

de ani de 
economice 
cooperarea

SALISBURY 29 (Agerpres). 
Corespondenții agențiilor de pre
să din Salisbury anunță că in Rho
desia s-au înregistrat acțiuni ale 
unor detașamente de partizani, 
alcătuite din africani înarmați, ce 
se opun actualului regim rasist al 
lui lan Smith. Agenția France 
Presse transmite că la aproximativ 
ISO de kilometri de capitala Rho- 
desiel. In regiunea Sinoia, au avut 
loc ciocniri violente între forțele 
polițienești șl grupuri de partizani 
africani.

Un purtător de cuvin! al poliției 
rhodesiene a declarat că în cursul 
incidentelor au fost arestați ctțiva 
africani care ar fi membri ai Uniu
nii naționale africane Zimbabwe 
(Z.A.N.U.), partid interzis de auto
ritățile rasiste.

Substratul represiunilor

Bulgaria, 
Grecia, 

R.S.S.
Tur

in vită

s-ar 
un 
ce ?

pu- 
loc 
In 

sale

îndeplinirea cincinalului
în R. D. Vietnam

HANOI 29 (Agerpres). — La Ha
noi a fost dat publicității raportul 
lui Nguyen Con, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării al 
R. D. Vietnam, cu privire la dez
voltarea economiei țării in cursul 
primului cincinal, care s-a înche
iat în 1965. In anii cincinalului, se 
arată în raport, a fost desăvîrșită, 
în linii mari, transformarea socia
listă a satului. Direcțiile principale 
ale dezvoltării agricislturii au foșt 
folosirea de metode intensive și 
creșterea productivității la hectar.

Sarcina principală a primului 
cincinal au constituit-o industriali
zarea socialistă, crearea bazei teh- 
nico-materiale a socialismului. Por
nind de la aceasta, investițiile de 
stat în construcția capitală au cres
cut de aproape trei ori față de cei 
cinci ani precedenți. în această pe
rioadă au fost create principalele 
întreprinderi ale tinerei industrii 
vietnameze. S-au dezvoltat rapid

ramuri industriale de cea mai mare 
importanță, ca energetica, metalur
gia, construcția de mașini și chi
mia.

Deși o serie de întreprinderi in
dustriale au fost supuse atacurilor 
aviației americane, electroenerge- 
țica, industria cărbunelui și con
strucția de mașini au asigurat în 
1965, ultimul an al cincinalului, ne
cesarul economiei naționale, iar 
producția lor a crescut în compa
rație cu anii de pace.

în raport sînt formulate, de ase
menea, sarcinile construcției eco
nomice în 1966—1967. Principala 
sarcină economică a viitorilor doi 
ani va fi mobilizarea tuturor for
țelor și posibilităților nefolosite 
încă pentru zdrobirea agresiunii. 
O deosebită atenție urmează să se 
acorde dezvoltării agriculturii și 
industriei pentru satisfacerea mai 
deplină a necesităților din perioada 
de război.

In încercarea sa de 
a înjgheba o nouă a- 
lianță în locul pactu
lui de la Bagdad trans
format — după denun
țarea sa de către Irak 
— în C.E.N.T.O., rege
le Feysal al Arabiei 
Saudite a vizitat pînă 
acum cîteva țări ale 
Orientului Apropiat, 
printre care și Iorda
nia.

Vizita sa la Amman 
a ocupat, 
tea spune, 
aparte. De
ciuda suprafeței 
reduse (96 500 kmp) 
și a 
strîns
(1 727 000 de locuitori), 
Iordania dispune de 
o importantă poziție 
strategică. Ea este si
tuată în centrul lumii 
arabe, pe teritoriul ei 
se încrucișează drumu
rile ce leagă țările si
tuate la est și vest de 
Suez și trec conducte
le petroliere spre Me- 
diterana.

Feysal, cunoscut 
purtător de cuvînt al 
monopolurilor petro
liere străine (ma
rele trust american 
ARAMCO este în A- 
rabia Saudită un ade
vărat stat în stat), a 
căutat să-și convingă 
interlocutorii de nece-

numărului re
al populației

Sosirea
ambasadorului

UNDE VA ANCORA
„NAVA" ATLANTICA?

PARIS — Agenția France Presse 
transmite :

„Este «mai mulf decîf probabil» ca 
SHAPE (cartierul general suprem al 
forfelor atlantice din Europa) să fie 
transferat într-una din țările Benelu- 
xului, au precizat surse informate a- 
propiate organismelor N.A.T.O. din 
Paris. Nici o hofărîre nu a fost încă 
luată privind transferul organismelor 
politice ale N.A.T.O. în afara terito
riului 
care 
neri

francez. Un grup de lucru în 
sînt reprezentafi cei 14 parte- 
atlantici ai Franței examinează

„aproape zilnic’ problema transferu
lui. Totodată, Belgia, Olanda și Lu
xemburgul au creat un comitet 
strîns pentru 
bleme.

Pe de altă
tici continuă
la reorganizarea
N.A.T.O. Toate aceste probleme ur
mează a fi reglementate la reuniu
nea consiliului ministerial al pactu
lui, care va avea loc la Bruxelles, 
între 6 și 8 iunie’.

re-
sfudierea aceleiași pro-

parte, între aliafii aflan- 
consultările privitoare 

comandamentelor

0 EXPLOZIE „ACCIDENTALA"
WASHINGTON 29 

(Agerpres), — Joi, la 
poligonul de expe
riențe nucleare sub
terane din Nevada 
(S.U.A.), a explodat 
„accidental" un pro
iectil radioactiv. E- 
chivalentul puterii 
exploziei este de 20 
mii tone l*otil. Dato
rită unei fisuri în 
stratul de sol, parti
cule radioactive s-au 
răspîndit în cinci sta-

te (Nevada, Utah, Co
lorado, Nebraska și 
Kansas). In apropie
rea centrului de ex
periențe atomice, ra
dioactivitatea a atins 
în momentul explo
ziei 8 000 miliroent- 
geni pe oră, dar a 
scăzut după o jumă
tate de oră la 2 000 
miliroentgeni.

După cum trans
mite agenția France

Presse, Comisia de 
energie atomică a a- 
nunțat că 13 locuitori 
dintr-un sat din a- 
propierea locului ex
ploziei au fost infec
tați cu iod radioactiv 
într-o doză de 50-200 
miliroentgeni. Parti
cule minuscule de iod 
radioactiv au fost 
descoperite și în lap
tele vacilor din acest 
sat.

O imagine de Ia demonstrația de protest organizata la Santo-Domingo

I

Impunătoare demonstrație [ 
de protest la Santo Dnmingo |

LA ÎMPLINIREA UNUI AN DE LA
DEBARCAREA TRUPELOR AMERICANE

UN CERC

sitatea strîngerii legă
turilor între Riad și 
Amman, între toate 
țările islamice. El n-a 
putut obține totuși a- 
deziunea imediată și 
deschisă a regelui 
Hussein la proiectul 
„pactului islamic". In
tr-un moment cînd în 
multe țări arabe 
(R.A.U., Algeria, Irak 
etc.), acest pact este a- 
preciat ca o coaliție a 
forțelor conservatoare 
și reacționare, pentru 
menținerea unor rîn- 
duieli anacronice, 
veranul iordanian 
considerat cu cale 
afișeze o anumită 
ticență. Hussein a 
clarat că pentru el 
lațiile cu R.A.U. : 
mai importante decît 
propusul pact islamic. 
Unele evenimente pe
trecute în ultimele 
săptămîni în Iordania 
arată însă că autorită
țile de la Amman și-au 
modificat oarecum po
ziția, că sînt pe punc
tul de a prelua ideea 
pactului și de a acțio
na pentru transpune
rea lui în fapt. Despre 
ce este vorba ?

în Iordania, pe la 
mijlocul lunii aprilie, 
au fost operate ares
tări masive. Printre 
cei care au căzut vic
time represiunilor po-

român la Pekin
PEKIN 29. Corespondentul A- 

gerpres, I. Gălățeanu, transmite : 
Vineri a sosit la Pekin Aurel 
Duma, noul ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Republica 
Populară Chineză. La aeroport, el 
a fost întîmpinat de reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe 
al R.P. Chineze. Au fost prezenți, 
de asemenea, membrii ambasadei 
Republicii Socialiste România la 
Pekin.

în cursul aceleiași zile, Aurel 
Duma a fost primit de Cen I, vice- 
premier al Consiliului de Stat, mi
nistru al afacerilor externe al R.P. 
Chineze,. în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acredi
tare. Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire prietenească.
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VICIOS
A fost suficient numai zvonul că 

cruzeirosul — moneda na)^'^ i 
braziliană — va fi din nou dp 
rizaf pentru ca băncile din Ru^ . S 
Janeiro și Sao Paulo să fie asalf^e 
de depunători, care doreau să-ri 
retragă banii. Evenimentul s-a pe
trecut recent și el este semnificativ 
în ce privește starea de spirit ce 
domnește în cercurile financiare și 
de afaceri braziliene. Deși febra 
inflaționistă a scăzut în 1965 la 45 
la sută, față de 87 la sută în 1964, 
ea rămîne ridicată chiar și în com
parație cu intenfiile guvernului de a 
o reduce la 10 la sută. De altfel, 
progresele de anul trecui în aceasfă 
direcfie se datoresc aproape exclu
siv recoltelor foarte bogafe, care 
au adus Braziliei din sfrăinătafe ve
nituri de 500 milioane de dolari.

Activitatea industrială însă a con
tinuat să slăbească în ansamblu, 
în industria textilă, chimică, de 
autocamioane, în industria ofelului 
scăderea producției este mai pro
nunțată. Au fost și sectoare 
care activitatea 
sau a crescut, 
ce produc materii prime : extrac
ția minereurilor, a petrolului, căr
bunelui și fosfafilor.

Guvernul brazilian a pus în prac
tică unele măsuri menite să înce
tinească procesul inflationist. Dar 
în această luptă contra inflației 
se înfîmpină o serie de dificultăți 
economice. Este vorba de un cerc 
vicios. întreprinzătorii fac referiri la 
o lipsă acută de capital și o scădere 
simțitoare a comenzilor. Cui se dafo- 
resc însă acestea ? Cosful vieții în
registrează o creștere neîntreruptă. 
Consumatorul plătește cu aproape 
50 la sută mai scump decît acum 
un an alimentele de bază. Puterea 
lui de cumpărare a scăzut la jumă
tate, deoarece măsurile antiintlafio- 
niste întreprinse de auforităfile fe
derale vizează înghețarea salariilor, 
sporirea poverii fiscale și restrînge- 
rea creditelor.

miting într-o piață din apropie
rea ambasadei americane, la care 
unul dintre ei a citit un mesaj 
către poporul american în care se 
arăta că «dominicanii nu acceptă 
ca Statele Unite să Ie rezolve pro
blemele lor interne». Ambasa
da S.U.A., relatează agenția As
sociated Press, este puternic pă
zită de trupe americane și de po
liție. Elicoptere au zburat deasu
pra manifestanților, în timp ce 
soldați ai forțelor americane au 
deschis focul împotriva mulțimii, 
rănind grav șase persoane, între 
care doi adolescenți.

SANTO DOMINGO 29 (A-
gerpres). — Peste 10 000 de 
persoane au participat joi Ia o 
demonstrație de protest, în ca
pitala dominicană, cu prilejul 
împlinirii unui an de la debar
carea trupelor americane în 
Republica Dominicană îndată 
după izbucnirea revoltei popu
lare împotriva juntei militare.

Manifestanții au străbătut stră
zile capitalei strigînd lozinci anti- 
americane și purtînd pancarte pe 
care erau înscrise cereri de retra
gere imediată a trupelor inter- 
americane. Un numeros grup de 
tineri și studenți au organizat un

lițienești se numără 
oameni de cele mai 
diferite convingeri po
litice. Ministrul de in
terne, Abbdel Wahab 
Al-Majali, a declarat 
că persoanele arestate 
făceau parte din Par
tidul socialist arab 
Baas, Partidul Comu
nist din Iordania și 
Mișcarea națională a- 
rabă, organizații in
terzise din 1957, și că 
sînt acuzate de „acti
vitate politică ilegală". 
Adevăratul motiv al 
dezlănțuirii unui nou 
val de represiuni pare 
să fie însă cu totul al
tul. Ziarul libanez 
„Al-Nida“ scrie că 
guvernul iordanian „a 
vrut să ia măsuri de 
precauție înainte de a 
proclama participarea 
sa activă la alianța 
islamică, pregătită sub 
auspiciile regelui Fey
sal al Arabiei Sau
dite".

Așadar, încă înainte 
de a deveni o realita
te, pactul islamic se 
dovedește a fi un in
strument de represiu- 
rip și oprimare a for
țelor democratice și 
progresiste, ceea ce 
demască încă o dată 
caracterul său reac
ționar.

C. OPRICA

de externe francez

pre-

a ministrului
Vizita la Sofia

su- 
a 

să 
re- 
de- 
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sin t

CUViNTAREA

LUI TODOR JIVKOV
în

s-a menfinut 
cum sînf cele

SOFIA 29 (Agerpres). 
dimineața au început la Sofia 
vorbirile dintre Ivan Bașev, 
nistrul afacerilor externe al 
gariei, și Couve de Murville, 
nistrul afacerilor externe 
Franței.

în aceeași zi, Todor Jivkov, 
ședințele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, l-a primit pe Couve 
de Murville și persoanele oficiale 
care îl însoțesc. A avut loc o con
vorbire prietenească în cursul că
reia au fost abordate probleme in
terested cele două țări.

Vineri 
con- 
mi- 

Bul- 
mi- 

al

LA PLENARA

C.C. AL P.C.E

NAIROBI. Pichete de protest în fața parlamentului care a adoptat joi 
un amendament la constituția Kenyei, în virtutea căruia toți deputății 
și senatorii care au pârâsit rîndurile partidului de guvernâmîni K.A.N.U. 
sînt obligați să renunțe la locurile ce Ie dețin în cele două camere.

n BONN. Poliția vest-germană a arestat un grup de 
M neonaziști care au încercat să pună la cale un 
atentat împotriva oficiului central din Ludwigsburg, 
însărcinat cu studierea dosarelor criminalilor de 
război naziști. Au fost confiscate importante cantităti 
de arme și materiale explozive.

n KRASNODAR. L. Brejnev, secretar general al C.C. 
™ al P.C.U.S., și A. Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., au făcut o vizită în ținutul 
Krasnodar. Ei au vizitat, printre altele, un colhoz din 
raionul Korenovski și s-au interesat de mersul lucră
rilor agricole de primăvară.

QB BELGRAD.’ Președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
” Broz Tito, a părăsit vineri portul Dubrovnik pie
rind pe bordul iahtului „Galeb" spre Alexandria 
(R.A.U.). Președintele R.S.F. Iugoslavia se va întilni 
cu președintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser.

ATENA. Incepind de joi seara, parlamentul Gre
ciei a intrat într-o vacantă de 7 luni. Observa

torii din Atena relevă că această lungă vacanță paria-

mentară va fl folosită în . culisele politice pentru a 
încerca să consolideze poziția guvernului.

BB PARIS. Secretarul general al Partidului Comunist 
™ Francez, Waldeck Rochet, a fost invitat să parti
cipe la o conferință organizată de grupul de studii po
litice și sociale al Facultății de științe din Paris. în 
fața unui auditoriu compus din profesori, cercetători 
și studenți, Waldeck Rochet a vorbit despre „Demo
crația politică și democrația economică".

INCIDENTE LA ROMA

■g ROMA. A.F.P. anunță că „Universitatea a fost în- 
chisă pe timp de două zile. Sute de studenti ocupă 

localurile diferitelor facultăți. Efervescența durează de 
două zile. în cursul unei ciocniri între studenții de stingă 
și de dreapta, cu ocazia alegerilor de delegați în consiliul 
universitar, un student socialist a fost ucis miercuri. Joi, 
o nouă ciocnire s-a soldat cu zece răniți". Incidentele pro
vocate de neofasciști și uciderea de către ei a studentu
lui, relatează agențiile de presă, au stîrnit un val de pro
teste.

SOFIA 29 (Agerpres). — în ca
drul plenarei C.C. al P.C. Bulgar 
oare a avut loc la Sofia între 26 și 
28 aprilie a luat cuvîntul Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria. 
El a subliniat că noul sistem de 
conducere a economiei naționale 
urmărește realizarea unui acord 
mai deplin între interesele societă
ții, ale colectivului și ale fiecărui 
muncitor în parte, în organizarea 
gospodăririi chibzuite, aplicarea sti- 
mulenților materiali și îmbinarea 
lor justă cu stimulenții morali, în
locuirea metodelor administrative 
de conducere cu metode economice, 
asigurarea participării te masă și 
eficace a colectivelor de muncă la 
îndrumarea producției. T. Jivkov a 
relevat că tezele referitoare la noul 
sistem de conducere, date publici
tății cu cîtva timp în urmă, au fost 
dezbătute în cadrul colectivelor de 
muncă, în vederea găsirii celor mai 
bune căi pentru îmbunătățirea pla
nificării și conducerii economiei 
naționale.

O mare parte a cuvîntării primu
lui secretar al C.C. al P.C. Bulgar 
a fost consacrată problemei con
ducerii pe ramuri a economiei. El 
a relevat că acest sistem corespun
de cerințelor actuale de dezvoltare 
a forțelor de producție și a rela
țiilor socialiste de producție, nece
sității de a se asigura unitatea în 
conducerea economiei, a tehnicii și 
a cercetărilor științifice. Apoi, vor
bitorul s-a ocupat de unele pro
bleme legate de structura organe
lor de stat chemate să asigure con
ducerea economiei. Perfecționarea 
organizării și metodele de condu
cere, a subliniat el, mecanizarea și 
automatizarea activității de diri
jare în toate verigile muncii vor 
contribui la lichidarea birocratis
mului. Noul sistem de conducere a 
economiei bulgare, a arătat în în
cheiere vorbitorul, va contribui la 
dezvoltarea democrației 
la îmbogățirea formelor 
delor participării active 
ente a oamenilor muncii
cerea construcției socialiste 
Bulgaria.

socialiste,
Și
Și 
la

meto- 
conști- 
condu- 
în R.P.
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Gh. C.

SABIA LUI
DAMOCLES

Un lucru se pare că 11 leagă pe 
locuitorii satului spaniol Palomares 
de cei de pe insula Sheppey din 
estuarul Tamisei : sentimentul că 
trăiesc pe un butoi cu pulbere. în- 
tr-adevăr, la numai o milă de malul 
insulei se află scufundat, încă din 
1944, vasul american „Richard Mont
gomery”, cu o încărcătură de 3 000 
de tone de puternice explozive. A- 
pelurile îngrijorate ale populafiei 
au sfîrșit prin a atrage afenfia au
torităților. Acestea au trimis un 
grup de experfi la fața locului pen
tru cercetări. Unul dintre aceștia, 
Arthur Hartley, a constatat, în urma 
studierii epavei vasului, că dacă ar 
exploda, aceasta ar provoca „cea 
mai puternică explozie convențio
nală întimplată în Anglia".

Spre deosebire de cei din Palo
mares, cei 30 000 de locuitori ai 
insulei Sheppey au aflat că vor 
trebui să trăiască 
această „sabie a 
deasupra capului, 
perți a hotărîf că 
fi îndepărtată nici 
tr-un 
orice 
ar mări șansele declanșării unei ex
plozii.

Neavînd de ales, unii dintre lo
cuitorii insulei încearcă să se obiș
nuiască cu pericolul. Și chiar să 
tragă și un profit de pe urma lui. 
Astfel, oricare turist sosit pe insulă 
va avea posibilitatea ca, în schim
bul unei sume de bani, să viziteze 
epava cu încărcătura sa de 3 000 
tone de explozive...

aflat că
în continuare cu 

lui Damocles" 
Grupul de ex- 
epava nu poate 
acum și nici în- 

viitor apropiat. Motivul : 
încercare de a o îndepărta

G. M.
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