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Peisaj devenit o- 
bișnuit la sfîrșit 
de săptămlnă. Și
ruri de autoturis
me din Capitalâ, 
se îndreaptă spre 
locurile 
nâ și

Foto

apta spre 
ae oaih- 
agrement

S. Cristian
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se deschide COORDONATELE
CONGRESUL

SINDICATELOR
n marea sală a Palatului Republicii 
încep astăzi lucrările Congresului sin
dicatelor, eveniment important în 
viața organizației profesionale de 
masă a clasei muncitoare din 
țara noastră. Iau parte mii de delegați 

și invitați, veniți din toate colțurile țării, reprezen
tanți ai celor aproape 4 milioane de membri ai 
sindicatelor — muncitori, tehnicieni, ingineri,, func
ționari din fabrici și mine, din schele petroliere și 
de pe șantiere, din școli și instituții administrative, 
din gospodării agricole de stat și S.M.T.-uri, de 
pretutindeni unde se desfășoară intensa activitate 
de producere și gospodărire a bunurilor materiale 
și spirituale, unde oamenii muncii își consacră toată 
energia creatoare și elanul propășirii economice și 
culturale a patriei, ridicării continue a bunăstării 
poporului.

Dezbătînd Raportul de activitate al Consiliului 
Central și Raportul asupra modificărilor la Statu
tul sindicatelor, Congresul va trece în revistă și va 
lua hotărîri în toate problemele importante care 
stau în fața mișcării sindicale din țara noastră în 
actuala etapă a desăvîrșirii construcției socialiste.

Folosind tezaurul de experiență acumulat pînă 
acum de sindicate în antrenarea tot mai largă a 
oamenilor muncii la realizarea sarcinilor de plan, 
tn descoperirea și dezvoltarea noului în producție, 
Congresul va releva căile și metodele pentru îm
bunătățirea mai departe a conținutului și organi
zării întrecerii socialiste, pentru popularizarea și 
răspîndirea mai largă a experienței înaintate, pen
tru îmbunătățirea formelor de evidență și publi
citate în jurul rezultatelor întrecerii, pentru stimu
larea mai eficientă a participanților la întrecere, 
în vederea realizării la cel mai înalt nivel a mă
rețelor obiective trasate de Congresul al IX-lea 
al P.C.R.

în atenția Congresului se vor afla sarcinile ce 
revin sindicatelor în legătură cu elaborarea și în
făptuirea tuturor măsurilor pentru satisfacerea in
tereselor economice și social-culturale ale salaria- 
ților, modul în care se ocupă organizațiile sindicale 
de îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai 
ale celor ce muncesc, de 
oamenilor muncii la buna 
de asigurări sociale, la 
obștesc asupra respectării 
protecție a muncii, asupra deservirii populației 
unitățile comerțului de stat, medico-sanitare și 
stațiunile balneo-climaterice.

Un larg tărîm de activitate au sindicatele 
domeniul muncii politice și cultural-educative 
masă. Congresul va stabili sarcinile de viitor 
vederea intensificării activității pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a celor ce muncesc, cultivarea 
atitudinii noi față de muncă și de proprietatea ob
ștească, ridicarea nivelului lor de cunoștințe teh
nice, economice și de cultură generală. Educînd oa
menii muncii în spiritul patriotismului socialist, 
sindicatele cultivă în rîndurile lor mîndria pentru 
tradițiile glorioase ale clasei muncitoare, ale po
porului român în lupta pentru eliberarea socială și 
națională, dezvoltă sentimentul frăției dintre po
porul român și naționalitățile conlocuitoare în mun
ca lor comună 
cialismului în

Factor activ 
sindicatele din 
rirea relațiilor . , 
treaga lume, dezvoltă colaborarea cu sindicatele din 
toate țările în vederea întăririi unității de acțiune 
a mișcării sindicale mondiale, pe platforma intere
selor vitale comune.

Sub conducerea Partidului Comunist Român, sin
dicatele din țara noastră aduc o contribuție de sea
mă la afirmarea tot mai puternică în viața econo
mică, politică, culturală a rolului clasei muncitoare 
— clasă conducătoare în statul nostru. întregul 
popor urează succes deplin lucrărilor Congresului 
sindicatelor — în vederea ridicării continue a acti
vității sindicale la nivelul cerințelor puse de dez
voltarea impetuoasă a economiei și culturii, de în
florirea și prosperitatea României socialiste 1

din

atragerea mai largă a 
gospodărire a fondurilor 
exercitarea controlului 
legislației muncii și

pentru desăvîrșirea construcției so- 
scumpa noastră patrie.
al mișcării sindicale internaționale, 
țara noastră militează pentru întă- 
frățești cu oamenii muncii din în-

REȘIȚA. Trei dintre furnaliștii fruntași în 
producție : Petru Sfîrcocea, maistru, Stan 

Șarpe și Alexandru Popescu
Foto : R. Costin

L
a definirea caracte
rului unei așezări 
cadrul natural aduce 
o contribute importantă. 

Arhitectura și urbanismul 
contemporan care, pe lîngă 
alte merite, au restabilit le
gătura organică a mediului 
construit de om cu peisa
jul, cu cadrul natural, do
vedesc creșterea năzuinței 
oamenilor de a valorifica și 
a beneficia de frumusețile 
naturii. Calitatea de uni
cat a cadrului natural — 
prezenfînd întotdeauna ca
ractere specifice — dă po
sibilitate urbanistului să-l 
folosească ca element com
pozițional în definirea spe
cificului unei localități.

Regiunea Brașov benefi
ciază de un peisaj natural 
deosebit de atrăgător. Așe
zată pe podișul Transilva
niei, flancată de semețele 
piscuri ale Carpafilor și 
brăzdată de rîuri importan-

randamentului înalt
Eficiența îngrășămintelor chimi

ce folosite în agricultură, respectiv 
sporul mare de recoltă obținut pe 
terenurile îngrășate cu azotat de 
amoniu, face să crească în perma
nență cererea pentru acest pro
dus. Tocmai acest interes deosebit, 
manifestat de unitățile agricole 
pentru folosirea unor cantități tot 
mai mari de îngrășăminte chimice 
și în special cu azot, pune în fața 
furnizorului — adică a noastră, 
mereu aceeași problemă : să fabri
căm îngrășăminte cît mai multe și 
de calitate superioară.

Călăuziți de această cerință ma
joră a agriculturii socialiste în pli
nă dezvoltare, muncitorii, tehni
cienii și inginerii combinatului 
s-au străduit să îndeplinească în 
cît mai bune condiții sarcinile de 
plan la toți indicatorii. în primul 
trimestru al acestui an planul la 
total îngrășăminte exprimat în 
stanță activă sută la sută a 
realizat in proporție de 108,3 la 
In 4 luni au fost date peste 
3 000 tone de amoniac, 2 800 
azotat și 1 600 tone de uree. Astfel 
unitățile agricole au putut primi 
cantități sporite de îngrășăminte.

Concomitent s-a desfășurat o lar
gă acțiune pentru îmbunătățirea 
calității îngrășămintelor. Mențio
năm că întreaga producție de azo
tat de amoniu realizată pînă acum 
corespunde STAS-ului. Din aceas
ta, 97,5 la sulă reprezintă îngrășă
minte de calitate superioară, cu 
adaus de antiaglomeranți în limi
te optime. Pe baza cercetărilor 
efectuate în combinat, s-au luat 
măsuri care au dus la micșorarea

sub- 
fosf 

sută, 
plan 
tone

al

Ing. Ilarion BOTEZ 
director general 

Combinatului de îngrdșâminte 
cu azot Piatra Neamț

mai raționale a forțelor de muncă 
prin extinderea zonei de atribuții, 
în special pentru personalul cu 
pregătire superioară.

Pregătirea profesională a munci
torilor, a personalului tehnico-ingi- 
neresc a constituit, de asemenea, o 
problemă căreia i-am acordat aten- 
fia cuvenită. Experimentarea mai

N
u știam 
cum arăți. Nu 
încă prilejul 
cunoaștem. într-o 

m-am decis să-fi

fenomenului de aglomerare la azo
tatul de amoniu, iar la uree umi
ditatea a scăzut la 0,3 la sută față 
de 1 la sută cit prevede STAS-ul.

Desigur, acțiunile întreprinse în 
scopul îndeplinirii și depășirii pla
nului sînt multiple. Voi sublinia 
doar cîteva asupra cărora noi am 
insistat și care au influențat pu
ternic rezultatele obținute în a- 
cest an. Este vorba, în primul rînd, 
de întărirea disciplinei tehnologice. 
Pe baza hotărîrii luate de comite
tul de partid împreună cu condu
cerea administrativă, au fost re
distribuite cadrele tehnico-ingine- 
rești, asigurîndu-se astfel asistența 
tehnică și în schimburile de noap
te. Dacă pînă nu de mult, schim
burile II și III erau lăsate doar pe 
seama maiștrilor, acum, în fiecare 
schimb, lucrează cîte 15—20 de in
gineri și tehnicieni. In al doilea 
rînd, pentru ca producția să se des
fășoare în condiții cit mai bune și 
sub controlul celor mai pregătite 
cadre, am reorganizat toate secțiile 
productive. Bunăoară, secțiile acid 
azotic, azotat și uree, care pînă de 
curînd au funcționat independen
te, formează în prezent sectorul de 
îngrășăminte. Ideea care a stat la 
baza reorganizării a fost strîns le
gată de necesitatea unei folosiri

(Continuare în pag. a IlI-a)

Excursii• •

Agendele O. N. T. oferă în 
acest an amatorilor de dru
meții noi invitații. Ieri, nu
meroși excursioniști au par
ticipat la trei „premiere" 
ale noului sezon turistic : „li
toralul", „narcisele", „liliacul". 
Agențiile și filialele O.N.T. din 
întreaga țară vor organiza 
săptămînal excursii de una 
pînă Ia cinci zile în stațiunile 
maritime. Mii de excursioniști, 
din București, Galați, Brăila, 
Pitești și din numeroase alte 
localități din țară au fost pre- 
zenți sîmbătă și duminică la 
Poiana narciselor de la poa
lele Făgărașilor. Ieri — este 
vorba de cea de-a treia „pre
mieră” — aproximativ 12000 
de excursioniști, din diferite 
colțuri ale țării, și-au dat în- 
tîlnire în minunata pădure de 
la Ponoare, acolo unde lilia
cul a înflorit pe întinsul a 
peste 20 de hectare.

Excursiile de sfîrșit de 
săptămînă oferă în lunile 
de vară un program bo
gat în obiective și trasee 
turistice. Sinaia, Predeal, Ti
miș, Poiana Brașov, Căciu- 
lata, Călimănești, Olănești, 
Tușnad, Borsec, Lacul Roșu, 
Sovata, Băile Herculane, Stî- 
na din Vale etc., sînt doar 
cîteva dintre frumoasele sta
țiuni balneo-climatice în care 
oamenii muncii își vor putea 
petrece ziua de odihnă de la 
capătul săptămînii.

Mijloace sporite de trans
port vor fi puse la dispoziția 
celor care vor să-și foloseas
că repaosul duminical pentru 
a vizita Capitala și alte mari

(Continuare în pag. a Il-a)

ești șl 
se 
să 

zi, 
văd fața 

și te-am rugat să-mi trimiți o 
«vedere». Privind-o, mi s-a pă
rut că nu ești interesant și am 
renunțat, fără a mai reveni cu 
vreo explicație suplimentară. 
Nu-mi dau bine seama dacă 
am procedat politicos, proba
bil că nu, dar la urma urmei 
nu sînf obligat să fac neapărat 
cunoștință cu cineva care 
nu-mi spune nimic".

Aceste cîteva fraze le-am 
extras din jurnalul imaginar al 
unui om Imaginar, care inten
ționase să viziteze un oraș, să 
zicem, tot „imaginar”. Pornind 
pe firul acestei aglomerări de 
elemente „imaginare", am dat 
de unele realități foarte... „re
ale”.

Avem o țară, cum spunea 
Bălcescu, „mîndră și binecu- 
vîntată între toate țările”, cu 
zăcăminte bogate în subsol, cu 
fața pămînfului acoperită de 
frumuseți, unele zămislite 
maica-natură, altele, mai vechi 
sau mai noi, clădite de mîna 
harnică și meșteră a poporului 
nostru. Pe harta țării sînt se
mănate de veacuri, aidoma se
mințelor îngropate sub glie, un 
soi .de puncte, fiecare cu de
numirea lui : lași, Suceava, 
Baia Mare, Blaj, Arad, Craiova, 
Tg. Jiu, Pitești, Oradea, Buzău 
și altele multe. Aceste puncte 
si cerculețe, de dimensiuni di
ferite, înseamnă oameni care 
muncesc și gîndesc, înseamnă 
trudă și geniu, înseamnă tre
cut și prezent, înseamnă tradi
ții, vetre de cultură și focare 
de lumină, înseamnă — pe 
scurt — istoria civilizației ro
mânești.

O bună parte din ceea ce a 
produs mai frumos, mai nobil, 
mai înălțător poporul nostru a 
fost rodul inteligenței și ta
lentului populației din Capitală 
și din alte orașe mari. Dar nu 
numai al acestora. La temelia 
culturii și artei noastre, la te
melia istoriei noastre stau con
tribuții de seamă ale unor 
spirite care au luminat în di
ferite colțuri de țară, în orașe 
mici, în comune, safe și cătune. 
Este necesar ca locurile unde 
au apărut asemenea „flăcări” 
să fie cunoscute, căutate, vizi
tate. Din păcate, o anumită 
inerție și o defectuoasă moda
litate de informare a opiniei 
publice asupra tradițiilor de 
cultură din diferite centre ale 
țării, o imperfectă, înceată, a- 
nevoioasă popularizare a zes
trei de valori cu care orașele 
și tîrgurile de provincie au 
sporit patrimoniul artistic na
țional, îngreunează această ac
țiune.

Cine să se ocupe în primul

ivise 
ne 

însă,

de

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
ASPECTE ALE CRIZEI POLITICE 
VIETNAMUL DE SUD

DA NANG : Lupte violente între budiștl 
șl trupele guvernamentale 

SAIGON : Acțiuni ale poliției și armatei 
înainte de declanșarea grevei generale

Planul de 7 ani îndeplinit cu succes 
în Guineea

NOI 
DIN

Cadrul natural în arhitectură
te, regiunea 
dezvoltarea unor 
pitorești. Astfel, 
Brașov, așezat la 
Tîmpei, înconjurat 
părfi de dealuri frumos îm
pădurite, cu colinele Cefă- 
fuii și ale Dealului Morii 
incluse în structura orașului, 
a dobîndif prin însăși așe
zarea lui o personalitate 
distinctă. Sibiul, așezat pe 
două terase ale 
bin, cu un relief 
dulat, cu vederi 
asupra munfilor 
lui și Cibinului, 
racter cu totul 
deschis șl mai 
centrat, fiind avantajat de

a avantajat 
localități 

orașul 
poalele 
din trei

rîului Ci- 
ușor on- 
frumoase 

Făgărașu-
are un ca- 
diferil, mal 
pu|in con-

existența pădurii Dumbra- 
vei și a parcului Arinilor, 
ca și a lacurilor ce au fost 
amenajate pentru agrement. 
Sighișoara, al cărei nucleu 
central s-a format pe dea
lul Cetății, înfinzîndu-se 
succesiv pe văi pînă la 
Tîrnava, deși prezintă u- 
nele asemănări cu Brașovul, 
se deosebește esențial de 
acesta, avînd o compoziție 
axată pe cetatea medievală, 
a cărei prezență se face 
simțită peste tot. Orașul Vic
toria, dominat de panora
ma măreață a munfilor Fă
găraș, dovedește că și ora
șele nou construite pot be
neficia de peisaj, pot do-

Arh. Ernest SZIGETI
D.S.A.P.C.-Brașov

bîndi o personalitate dacă 
la proiectarea lor există o 
preocupare în acest sens, 
dacă principiile de compo
ziție sînf armonizate cu ca
drul natural.

Avem multe exemple de 
rezolvare reușită a legă
turii structurale a cadrului 
urban cu cadrul natural. în 
orașul Brașov amintim an
samblul Teatrului de Stat 
care, creînd un cadru fet-

flv teatrului, asigură o le
gătură vizuală bună cu 
zona verde a dealurilor a- 
propiate, o proporție plă
cută a pieței și o armoni
zare bună cu structura ora
șului vechi, cu monumen
tele sale istorice. Ansam
blul de locuințe din preaj
ma noii găti are meritul de 
a lăsa liberă vederea spre 
Tîmpa și dealurile ce for
mează fundalul grandios al 
centrului istoric, panoramă 
oferită vizitatorului imediat 
ce coboară din tren. în a- 
ceasfă zonă, noul bulevard 
al gării, în curs de construc
ție, axat pe dealul Melci
lor, va constitui • nouă șl

Interesantă experiență în 
valorificarea urbanistică a 
peisajului.

în cazul proiectării unor 
obiective izolate de arhi
tectură, trebuie să se rezol
ve nu numai relația dintre 
construcția nouă șl cadrul 
natural, dar și raportul ei 
față de cadrul arhitectural 
existenf. Un exemplu pozi
tiv în acest sens îl 
tuie noul hotel cu 
paturi din Poiana 
construit recent în 
pierea 
care este fericit 
în concordanță cu 
jul și cu edificiul preexis
tent. Camping-ul din parcul 
Dumbrava al Sibiului este

consti-
140 de 
Brașov, 

apro- 
hotelului Sport, și 

amplasat 
peisa-

o realizare caro dovedește 
că și cu mijloace modeste 
se poate organiza o am
bianță plăcută, armonioasă, 
în sfîrșit, viitorul hotel 
ternațional*, proiectat 
un punct dominant, cu 
vedere panoramică deose
bit de frumoasă, va ridica 
Incontestabil prestigiul re
cunoscut deja al stațiunii 
Poiana.

Din nefericire, însă, avem 
șl unele exemple în c 
noile construcții nu sînt 
concordanță deplină 
mediul lor. Astfel, chiar 
orașul Predeal, renumit 
localitate pitorească și unde 
elementul natural este evi
dent dominant, casa de 
cultură, construită după un 
proiect tip neadaptat spe
cificului stațiunii, apropie
rea exagerată de șoseaua 
principală, volumul

(Continuare 
in pag. a U-a)

rînd de depistarea, studierea 
și propaganda în jurul fenome
nelor de cultură, monumente
lor, caselor memoriale dintr-o 
regiune sau alta, dintr-o loca
litate sau alta, dacă nu orga
nele locale, comitetele de cul
tură și artă, cărturarii care tră
iesc și lucrează acolo, care au 
posibilitatea să le cerceteze 
temeinic, pentru că le au sub 
ochi în fiecare zi ? Cine să ri
dice busturi și statui în orașele

&
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și satele în care s-au născut 
scriitori, oameni de știință și 
artă, savanți, pentru a cinsti 
memoria lor ? Cine să desco
pere casele în care au trăit, au 
gîndif și au creat acești oa
meni ? Cine să amplaseze plăci 
comemorative, să propună a- 
menajarea unor noi muzee și 
case memoriale, dacă nu cei 
care lucrează cu cartea și con
deiul de cîte 30—40 de ani în- 
fr-o urbe sau într-o comună, 
cei care desfășoară activități 
culturale în organele sfaturilor 
populare ? Există o infinitate 
de posibilități pentru atingerea 
acestor scopuri : de la fixarea 
unor indicatoare pe căile ru-

fiere, pînă la amenajarea unor 
birouri locale de ghidaj turistic 
de multilaterală competentă, 
de la tipărirea unor pliante, 
materiale de propagandă cul
turală, pînă la elaborarea unor 
ample monografii, de la schi
țarea unor trasee atractive, in
genios întocmite, pînă la pu
blicarea unor ghidări comple
xe, care să con(ină informații 
istorice, economice, politice, 
etnografice, geografice, liferar- 
artistice etc.

Cu cîtă bucurie treci prin 
Humulești, unde fiecare local
nic poate să-fi arate casa lui 
Creangă, ulija pe care mergea 
la scăldat, cireșul mătușei Mă- 
riuca ; sau prin Năsăud și sa
tele din jur, unde și bătrînii 
și copiii știu să recife din 
Coșbuc, ori să te îndrume pe 
plaiurile descrise de Rebreanu. 
încerci un sentiment de mîn- 
drie patriotică, atunci cînd 
constafi că în aceste locuri, sau 
la Ipofești, sau la Liveni, sau 
în Gorj există un adevărat cult 
pentru Eminescu, Enescu, Brân- 
cuși, că a devenit o necesitate 
pentru săteanul trăitor acolo, 
să-fi spună fie, trecător un ceas 
sau două prin comuna lui, ceva 
despre marele „lor” poet sau 
artist, care de fapt este și al 
tău, fiindcă aparfine poporului 
întreg.

Dar unde să te duci dacă 
vrei să găsești oameni în stare 
să-fi spună pe dinafară rînduri 
din „Românii sub Mihai-Voie- 
vod Viteazul" 
cescu ? Și în ce 
„regăsești" pe 
Slavici, ori să-i 
acasă” pe Delavrancea, pe To- 
pîrceanu, pe Camil Petrescu, 
pe lorga ? înșiruirea pe care 
o fac în acest articol este, fără 
îndoială, incompletă. Dacă 
însă cineva va infenfiona să-și 
consacre vreme mai îndelun
gată pentru această ches
tiune (și ar fi bine ca acești 
„cineva" să fie cît mai mulfi), 
există mijloace de a afla în

Mihai FLOREA

a lui N. Băl- 
loc anume să-i 
Odobescu, pe 
vizitezi „la ei

(Continuare în pag. a III-a)

mare,
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aparaturii electronice

moderne • Variate aplicații practice

SEMICONDUCTOR!)

Foto : Gh. Vlnțllă

și miniaturizarea

conf, dr Cristian CONSTANTINESCU
Institutul de fizică al Academiei

Prima aplicație industrială mai 
importantă a semiconductorilor 
— tranzistorul — datează doar din 
anul 1950. Totuși, în acest răstimp 
dispozitivele cu semiconductori 
s-au impus ca unul dintre cele mai 
rodnice și mai înnoitoare capitole 
ale fizicii moderne, în particular 
al fizicii solidului. Astăzi, nume
roase sectoare de activitate, mai 
ales ale industriei electronice, be
neficiază într-o măsură tot mai 
mare de avantajele acestor insta
lații liliputane, care se remarcă 
printr-un consum foarte mic de 
energie, gabarit redus, durată de 
funcționare practic nelimitată, re
zistență la șocuri etc. înlocuind cu 
succes tuburile electronice, insta
lațiile cu semiconductori permit 
totodată realizarea unor aparaturi 
principial noi, așa cum sînt, pe 
lingă tranzistori, diodele, fotodio
dele, diodele tunel, termistorii etc. 
cu numeroase utilizări în produc
ție.

Cînd vorbim de semiconductori, 
avem în vedere corpuri ale căror 
însușiri electrice se modifică odată 
cu schimbarea temperaturii. în 
fapt, conductibiiitatea electrică a 
unui semiconductor crește odată 
cu temperatura și scade odată cu 
ea, ajungînd ca, spre zero absolut, 
acesta să devină un foarte bun izo- 
lant.

In cadrul institutului nostru 
funcționează de mai mulți ani o 
secție specializată în semiconduc
tori, care întreprinde cercetări 
orientate mai ales spre soluționa
rea unor teme de mare actualitate 
cu variate aplicații practice. Stu
diul fenomenului denumit recom
binare radiantă a permis crearea 
în institut a unor laseri cu semi
conductori și a diodelor luminis- 
cente, de mare utilitate în con
strucția de mașini de calcul, în 
sistemele de automatizare, de sem
nalizare etc. Paralel cu cercetările 
legate de crearea diodelor tunel, 
folosite în instalațiile electronice 
de frecvență foarte înaltă, se in
vestighează noi materiale semicon
ductoare, cum sînt compușii inter- . 
metalici.

De menționat că unele realizări 
ale specialiștilor noștri au intrat 
în uzul curent al producției, în 
primul rînd al industriei electro
nice : termistorii, de pildă, sînt fo
losiți atît în construcția de apara
te de radio și televizoare, cit și 
diferite sisteme de reglaj sau 
măsură automată (de exemplu, 
măsurarea debitului și nivelului 
rezervoarele de petrol), iar 
diodele sînt folosite la citirea ben
zilor perforate, pe care se înscrie 
programul de lucru al calculatoa
relor electronice.

Dată fiind însă ponderea și a- 
tenția acordată electronicii, auto
maticii, ca importante mijloace 
de modernizare a producției în ca
drul procesului de industrializare 
a țării, se impune o preocupare 
sporită șl tn ce privește realizarea 
de noi tehnologii șl materiale se
miconductoare. In același timp, 
dezvoltarea energeticii nucleare pre
supune șl 
legate de 
de radiații 
torl.

Trebuie 
timp se afirmă pe plan mondial o 
tendință accentuată spre miniatu
rizarea diferitelor dispozitive, ca 
o importantă componentă, cu mul
tiple avantaje, 
nic. în acest 
atenție sporită 
bidimensionale 
miniaturizării extreme a instala
țiilor semiconductoare, concomi
tent cu sporirea puterii și eficaci
tății lor, a siguranței lor de func
ționare. Astfel, într-o așchie de 
siliciu de numai cîțiva milimetri 
cubi cercetătorul își propune să re
alizeze o structură de zeci de dio
de, tranzistoare, rezistențe și con
densatoare, inseparabile, alcătuind 
un întreg amplificator, numără
tor electronic sau un circuit Io? 
gic pentru calculator. Cercetătorii 
noștri își propun să se Integreze cu 
mal multă hotărîre în acest „curent 
al miniaturizării", care deschide noi 
perspectiva utilizării pe scară largă a 
aparaturii electronice.

Diversitatea aspectelor care tre
buie cuprinse de aceste investiga
ții necesită, în primul rînd, alcă
tuirea unor 
complexe, 
cercetători 
Din aceste 
de pildă, electroniștii, deoarece, în 
majoritatea cazurilor, aparatura 
folosită de cercetători în domeniul 
fizicii este aproape în întregime 
electronică. In același timp, din 
ele ar trebui să facă parte și spe
cialiști din producție, ceea ce ar 
permite o mai bună cunoaștere a 
necesităților și preocupărilor re
ciproce. In legătură cu acest as
pect, aș vrea să arăt că noi pri
mim adeseori liste cuprinzînd pro
puneri de teme de cercetare din 
partea întreprinderilor. Este o 
formă, fără îndoială, utilă de infor-

în 
de 
la 
în 

foto-

organizarea de cercetări 
realizarea unor detectori 
pe bază de semiconduc-

relevat că în ultimul

a progresului teh- 
sens se acordă o 
creării de circuite 
(integrate), adică

colective de cercetare 
din care să facă parte 
de specialități diferite, 
colective nu pot lipsi,

Cum ni se oferă

mare, deși ea ar mai comporta îm
bunătățiri. Uneori, în aceste liste 
sînt incluse teme care ar putea fi 
lesne soluționate de institutele de
partamentale respective sau chiar 
de specialiștii din laboratoarele 
uzinale. Există și altfel de neajun
suri ; uneori, ne este solicitată re
zolvarea unor teme care, odată so
luționate, nu-și găsesc însă apli
care în practică. Este cazul diode
lor tunel, eare, deși realizate, pînă 
acum nu și-au găsit o utilizare co
respunzătoare. Mai mult — proiec
tul diodelor tunel stă nefolosit la 
întreprinderea de piese radio și

9 Capitol nou și înnoitor al fizicii
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semiconductor! — Băneasa, în timp 
ce la institutul nostru vin nume
roase scrisori din partea întreprin
derilor care ne solicită aceste in
stalații, iar Institutul de fizică ato
mică le importă din străinătate. Cu 
fotorezistențele se întîmplă la fel.

Am insistat mai mult asupra a- 
cestor aspecte fiindcă soluționarea 
lor este mai lesnicioasă, presupu- 
nînd doar măsuri de perfecționare 
a organizării. Firește, pentru re
alizarea obiectivelor care stau as
tăzi în fața cercetării din domeniul 
semiconductorilor se impune o 
continuă preocupare și pentru în
zestrarea cu aparatură și specia
liști a laboratoarelor care efectu
ează astfel de studii.

Rețineți
-> ->

comanda

pentru ora...
Tncepînd de astăzi, în 17 ma

gazine alimentare și cu autoser
vire din Capitală s-a introdus o 
nouă formă de deservire — pe 
bază de comandă. Comenzile 
pot fi transmise la magazinul de 
produse alimentare, cel mai a- 
propiat de locuință, în care s-a 
introdus această formă de de
servire, zilnic între orele 6,30— 
11, prin telefon sau direct la 
sediul unității. Livrarea comen
zilor se face în magazin, în a- 
ceeași zi, între orele 14—19, la 
ora pe care o indică cumpără
torul. Acest serviciu se execută 
gratuit. Magazinele alimentare 
la care se pot face comenzi au 
fost alese astfel încît în toate 
cartierele Bucureșfiului să existe 
unităfi de acest fel.

Publicăm mai jos adresele și 
numerele de telefon ale acestor 
magazine. Magazinele cu auto
servire din str. Cristian Tell nr. 
1—3 (tel. 1454 10); Șos. Ștefan 
cel Mare 118 (fel. 12 97 49) ; Șos. 
lancului 95 (tel. 35 12 26) ; Calea 
Șerban Vodă 286 (fel. 23 70 80) ; 
strada 
Nifu 
Piafa 
15 52 20) ; Calea Ferentari 72 (tel. 
23 05 30) ; Piafa Chibrit (fel. 
18 12 01); Calea Grivifei 210 
(tel. 18 37 52) ; Magazine alimen
tare 
(fel. 
(tel. 
(tel. 
(tel.
— blocuri — (tel. 17 28 54) ; 
Brezoianu 60 (fel. 15 53 24); 
1 Mai 126 (fel. 18 37 25).

Brîncoveanu — cartier 
Vasile — (fel. 23 95 32);

Kogălniceanu 1 (tel.

generale din Bd. Duca 3—5
17 09 94); sfr. Decebal 1

15 66 24); sfr. Galaji 129
1185 18); Bd. Republicii 26
13 33 87); Șos. Giuleșfi

Cadrul
(Urmare din pag. I)

nefragmentat, forma acope
rișului, tipică construcțiilor 
din regiunile de șes, re
prezintă elemente străine, 
în contrast cu caracterul ge
neral al așezării. Nici noul 
oficiu P.T.T.R. nu este mai 
fericit conceput ; deși mult 
retras din strada principală, 
el pare ieșit din scara ora
șului și din arhitectura a- 
cestuia. în special corpul 
secundar, cu zidul lui plin 
și greoi, este supărător.

Uneori, mici modificări 
aparent neesenjiale pot 
aduce prejudicii importante 
încadrării unor obiecte ar
hitecturale în mediul lor. 
Zugrăvirea, de pildă, a clă
dirii Sfatului raional Si
ghișoara într-o culoare 
verde, fipătoare, face ca o 
construcție care înainte se 
încadra bine în peisajul în-

La unul dintre standurile volante

de câr^i din Capitala

Astăzi, cartea este nu 
numai unul din mijloacele 
de cultură cele mai acce
sibile publicului larg. Nu
meroase categorii de oa
meni o caufă și o folosesc 
ca instrument indispensabil 
activității lor în producjie, 
muncii de creație.

Există unele initiative în 
ce privește lărgirea con
cepției și practicii de de
servire a publicului în a- 
cesf domeniu. In Capitală 
și în foafe centrele regi
onale funcționează librării 
„Cartea prin poștă”. în 
Bucureștii la Librăria nr. 
50, se folosește sistemul în
scrierii, înainte de aparifie, 
pentru cartea social-politică, 
tehnico-șliinfifică și de artă. 
La Centrala editurilor se stu
diază și posibilitatea de a 
se difuza colecția „Biblio
teca pentru toți" prin abo
nament ; de asemenea, se 
proiectează organizarea 
experimentală în Capitală a 
deservirii cu cărți la domi
ciliu.

Firește că e necesar si* 
continue și mai susjinut pre 
ocuparea de a găsi noi for 
me de deservire modernă, 
de a le extinde. Totodată,
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ținuta vestimentară
a mărfuri

in urma publicării articolului cu titlul de mai 
sus, mai mulți cititori din Capitală, care prin 
preocupările lor au 
blema ambalajelor,

contingență directă cu pro- 
ne-au împărtășit părerile.

TlLCUL UNEI

EXPOZIȚII
Dumitru IOSIF, director 

comercial la întreprinde
rea comerțului cu ridicata 
de textile-incâlțâminte:

„I.C.R.T.I. a organizat o 
expoziție -, credem că n-ar 
ti lipsit de interes s-o vi
ziteze cit mai mulfi dintre 
furnizorii de la care pri
mim mărfuri. Ce avem in 
ea ? Ambalaje și mărfuri, 
reușite și nereușite. Iată 
de exemplu, cămăși, livra
te de Fabrica de confecții 
din Brăila. Frumos Împa
chetate, cu tntărituri la 
guler și piept, în celofan, 
și apoi ambalate în cutii 
cu vizor, ceea ce înlesneș
te cumpărătorilor alegerea.

Tot cămăși. De astădată 
produse la Odor hei. Unele 
peste altele. Un pachet 
„gituit", strîns înodat. Pof
tim : tu, comerfule, fii ama
bil și pune-Ie în vinzare, 
chiar dacă ele sînt mai 
mult decit șifonate. Nu pu
tem trece cu vederea nici 
Întreprinderea bucureștea- 
nă „Arta modei", care mai 
neglijează, citeodată, am
balarea unor rochii, deși 
— în general — de la a- 
ceastă unitate primim 
mărfuri prezentate cu gri
jă. Ar fi de discutat și 
legătură cu faptul 
deocamdată, nu există 
Întreprindere unică,
care să se centralizeze pro
ducția de ambalaje. Atunci, 
multe din necazurile exis
tente ar fi evitate.

întilnim și alte aspecte. 
Tricotajele, de exemplu, 
nu ajung in toate cazurile 
pină la cumpărători intr-o 
formă prea aspectuoasă.

în 
că, 

o 
la

natural
conjurăfor să apară astăzi 
puțin atrăgătoare. Se ivesc 
cazuri cînd posibilitățile o- 
ferife de cadrul natural nu 
sînt pe deplin puse în va
loare. De exemplu, cartie
rul Steagul roșu din Bra
șov, care oferă vederi deo
sebit de frumoase 
munților Postăvarul, 
Mare și Ciucaș, ar 
cu siguranță de 
dacă perspectivele în 
port cu acest peisaj valoros 
ar fi fost studiate mai amă- 
nunfit, mai aient, dacă pro
iectarea s-ar fi făcut de la 
început pentru întregul an
samblu și nu pe bucățele.

în concluzie, cu toate 
discordantele semnalate, se 
poate afirma că, în general, 
noile ansambluri și 
strucfii din regiunea 
tră pun în valoare 
natural în vederea

asupra 
Piatra 

fi avut 
cîșiigaf 

ra

con- 
noas- 

cadrul 
creării

1

Aceste produse ne stnt 
livrate în cutii de mucava. 
Prin manipulări dese, ele 
se strică, ceea ce afectează, 
uneori, calitatea tricotaje
lor. Propun, mai ales pen
tru tricotajele pretențioa
se. generalizarea tolosirii 
pungilor de polietilenă și 
ambalarea tn cutii de car
ton cu vizor.

Sînt multe de spus și In 
ce privește ambalarea, de
pozitarea și transportul 
coniectiilor. Costumele și

CUVÎNTUL j

OTITORUUW

paltoanele să nu mai fie 
depozitate sau „plimbate" 
in stivă, ci\să lie ocrotite 
cu foi de polietilenă, iar la 
transport să se uzeze de 
umerașe, mai ales cind fa
brica producătoare se află 
in localitate. Mai propun 
ca la țesăturile din bum
bac, lină și mătase să se 
folosească, pentru tran
sport, containere, ceea ce 
le-ar apăra și le-ar păstra 
calitatea".

CEVA DESPRE
ETICHETE

Mureș PANESCU, conta
bil șef, și ing. Constantin 
CRISTEA, de 
prinderea de 
„Flora" :

la intre- 
conserve

„O incursiune 
că in domeniul 
lor este necesară.

mai adln- 
ambalaje-

Sint

în arhitectură
unul specific local. Pentru 
a utiliza însă pe viitor și 
mai eficient elementele na
turale în realizarea arhitec- 
tural-urbanistică a orașelor 
noastre consider că este 
necesar în primul rînd, ca 
încă din faza schiței de sis
tematizare a localității, pro- 
iectanții să acorde o aten- 
ție mai mare compoziției 
plastice a orașului, trasînd 
principalele jaloane direc
toare în această direcție, 
în fazele următoare, la ela
borarea detaliilor de siste
matizare va trebui să intro
ducem în arsenalul nostru 
noi metode de studiu. Pe 
lingă adîncirea studiilor de 
teren și studiul pe machete, 
va fi “utilă folosirea foto
montajelor și a altor mij
loace de tehnică avansată. 
La crearea micropeisajului 
zonei imediat înconjurătoa
re a noilor ansambluri vor

DUPĂ TEJGHEA 
LIBRĂRIEI PE
IN MAGAZIN ?

9 IN DESIȘURILE NEPĂTRUNSE
ALE ANTICARIATELOR

lucrări 
în li

căre 
Pen-

lor
Încă multe de tăcut tn a- 
ceastă direcție. Să ne re
ferim, in primul rînd, la 
etichete. Cum sint aces
tea ? In parte bune, dar 
destul de multe — neco
respunzătoare. întreprin
derea noastră nu este 
consultată cind se concep 
machetele noilor etichete. 
De asemenea, atft forma, 
cit și prezentarea lor gra
fică Iasă pe alocuri de do
rit. Ni se aduc obiecții, pe 
bună dreptate, că și colori
tul este uneori fără gust, 
banal, ales la intimplare.

întreprinderea „Flora" 
folosește multe borcane. 
Unele se potrivesc, altele 
nu. Ne Întrebăm, de exem
plu : după ce criteriu s-a 
hotărit ca borcanele desti
nate muștarului să fie toc
mai de culoare verde ?

Propunem ca pentru fie
care ambalaj in parte să 
se creeze etichete cores
punzătoare, atlt ca formă, 
cit și in ce privește colo
ritul. Ar fl util ca la a- 
ceastă activitate să fie an
trenat! și graficieni cu ex
periență.

Cîteva cuvinte și des
pre transportul mărfurilor 
de la producători la ma
gazine : să se facă cu mai 
multă grijă > căci deseori 
brutalitatea manipulării se 
resimte tn modul de pre
zentare și chiar în calita
tea produselor".
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însă Centrala editurilor și 
difuzării cărții ar trebui să ia 
și măsuri care să ducă la o 
mai mare eficiență a meto
delor moderne. în prezent, 
activitatea multor librării 
„Cartea prin poștă”, cum 
sînt cele ale C.L.D.C.-urilor 
Cluj, Hunedoara, lași, Ma
ramureș, este sporadică, de
oarece nu se face mai nimic 
pentru a le populariza, a 
le face cunoscute publicului. 
De ce acestor librării nu le 
parvin decît cîteva sute de 
cereri de lucrări pe an, în 
timp ce librăria „Cartea prin 
poștă" a C.L.D.C.-București 
primește circa 10 000 de ce
reri ? Pentru că aceasta din 
urmă și-a organizat o vas
tă corespondentă cu oameni 
din întreprinderi, școli, in- 
stitufii de cultură etc., că
rora le trimite un bogat ma
terial informativ.

Sînt multe de făcut și în 
privinfa folosirii unor pro
cedee moderne de deser
vire în librării. A fost intro
dusă în multe locuri metoda 
accesului liber la fondul de 
cărți, care, după cum arată 
experiența, este mult mai 
convenabilă pentru cumpă
rători și duce la o sporire 
a desfacerii. Totuși, acest 
procedeu avantajos este ex
tins cu timiditate. în mul
te librării din cadrul 
C.L.D.C.-urilor Deva, Bucu
rești, Brașov, trecerea spre 
rafturi, prin spațiul liber din
tre tonele, este barată cu 
sfori. în alte locuri, cărțile, 
deși sînt expuse pe standuri 
și tonete, nu pot fi consul
tate pentru că stau îngro
pate sub cristale, ca la li
brăria ,,Mihail Eminescu” 
din București. Iar la librăria 
„Nicolae Bălcescu”, de pe 
Magistrala Nord-Sud din 
Capitală, „pentru că încă 
nu avem cristale”, nu se 
expun la vedere decît bro
șurile, lucrările valoroase 
fiind finute după tejghea.

Cum Se vede, trebuie în
lăturată și mentalitatea pe
rimată a unor lucrători din li
brării în privinja deservirii 
publicului. în acest sens, 
sînt utile inițiativele cu ca
racter educativ luate de 
forurile care îndrumă acti
vitatea librăriilor. Spre 
exemplu, la C.L.D.C. Bucu
rești a avut loc recent o 
discuție referitoare la com
portarea civilizată față de 
public, 
șoară 
librarii sînt ajutați să cu
noască producția editorială 
curentă, să poată da cumpă
rătorilor relații cît mai amă
nunțite despre cărți. Tema
tica unor asemenea cursuri, 
organizate și la 
C.L.D.C.-uri, ar 
lărgită, avînd în 
într-un mod mai 
for, problemele 
publicului, în special pe li
nia prezentării și recoman
dării cărților. Dar ar fi de 
dorit să se urmărească și

eficiența acestor cursuri. Ce 
urmări au ele, de vreme ce 
la multe librării se menjine 
aranjamentul defectuos al 
cărților — puse una pesfe 
alfa în standuri și fonefe — 
care nu numai că nu fe 
ajufă, dar fe și împiedică 
să găsești lucrările pe care 
le cauji sau ar putea să te 
intereseze ? Ce folos că la 
librăria „Steaua" din Bucu
rești există un „stand al 
noutăților", din moment ce 
el este plasat după tejghea,

R A I D

ANCHETA
departe de ochiul cumpără
torului ? La librăria „I. L. 
Caragiale” din Capitală, un 
asemenea stand este încăr
cat cu lucrări apărute în 
prima jumătate a anului tre
cut (?!)

Cartea se oferă defectuos 
șl In unele anticariate. 
Cum să te descurci în anti
cariatul nr. 8 din Bucu
rești dacă lucrările nu sînt 
puse într-o ordine care 
să le facă accesibile, dacă 
nu există nici măcar eti
chete care să arate cam ce 
cărți 
sau 
din 
sînt 
pentru a ajunge la ele tre
buie sau să stai ca un patru
ped de joasă înălțime sau 
să fe urci pe capul unei 
girafe. Că e posibilă o mai 
bună organizare o dove
dește, de pildă, anticaria
tul nr. 10 din Capitală. Cu 
luni în urmă și aici cărțile 
erau expuse la întîmplare ; 
acum, ele sînt grupate pe 
specialităfi.

se găsesc într-un raff 
aliul ? La anticariatul 
sfr. Polizu, volumele 
astfel plasate încîf

Există, desigur, și 
intrate mai de mult 
brării și anticariate, 
interesează publicul, 
tru prezentarea lor se pot
face mici expoziții, stan
duri tematice, ca cea exis
tentă la librăria Universală 
din București.

Sînt salutate de public 
intențiile Centralei editurilor 
și difuzării cărjii de a extin
de numărul librăriilor spe
cializate pentru cărți din- 
tr-un anumit domeniu. E 
important însă, ca „pro
filul" librăriei să nu se li
miteze la firmă, ci să fie 
însoțit de o calificare co
respunzătoare a personalu
lui, de o aprovizionare bo
gată și continuă cu cele 
mai valoroase lucrări ro
mânești și străine In ramura 
respectivă.

Modernizarea deservirii 
este strîns legală și de 
condifii de spațiu în libră
rii și anticariate, de înzes
trarea lor cu mobilier care 
să înlesnească expunerea 
cărfii. Conducerile unor 
C.L.D.C.-uri — Crișana, Ga- 
lați. Bacău, lași, Maramu
reș, Dobrogea, Oltenia — 
nu sa îngrijesc serios de a- 
cesf aspect. Pină și în plin 
centrul Capitalei există li
brării — M. Sadoveanu, M. 
Eminescu, Academiei — 
cu mobilier învechit, ne- 
aspectuos. Sfaturile popu
lare din regiunile Ar
geș, Cluj, Mureș-Autonomă 
Maghiară, Oltenia, Ploiești 
nu dau suficientă afenfie 
acordării de spafii noi, co
respunzătoare pentru 
brării și anticariate. Alte
ori, localurile sînt plasate 
unul lîngă alful ca la Cîm- 
pina sau la Curtea de Ar
geș, în timp ce pe arii mari 
nu găsești nici o librărie. 
Organele locale ar putea 
sprijini C.L.D.C.-urile să 
organizeze librării și pe 
lîngă marile uzine, în spe
cial pe lîngă cele situate 
în afara centrelor orășe
nești cum sînt combinatele 
de la Săvineșfl, Chiscani, 
Brazi, pentru a aduce și pe 
aceasfă cale cartea cîf mai 
la îndemîna cumpărători
lor.

TEATRE

Ion CIUCHI

de Operă și Balet : DON CAHLOS
„C. I. Nottara' (sala Magheru) : COLOMBE — 20.
Muncitoresc C.F.R. (in sala din Bd. Schitu Măgu-4^^

19.30.
20.

Tot aici se desfă- 
un curs prin care

celelalte 
putea fi 
vedere, 

cuprinză- 
deservirii

EXCURSII
(Urmare din pag. I)

• Teatrul
• Teatrul
• Teatrul 
reanu a Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra") : BILLY MIN
CINOSUL — 19,30, (în sala Comedia a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale") : ULISE ȘI COINCIDENȚELE — 19,30.
® Teatrul Mic : AMOOOR — 20.
• Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică 

‘ L. Caragiale" : JOCUL DE-A VACANȚA„I. 20.

CINEMA |

trebui utilizate cu mai mult 
curaj denivelările naturale 
și chiar cele artificiale, ve
getația va trebui compusă 
din plante caracteristice și 
care se dezvoltă în bune 
condifii în acea zonă, 
amplasate fără rigiditate și 
în mod variat, diferențiat. 
Suprafețele, oglinzile de 
apă, fîntînile arteziene sînt 
nu numai decorative, dar 
îmbunătățesc și microcli
matul, iar lipsa lor se re
simte în mod deosebit în 
orașul Brașov. Organele de 
proiectare și cele de avi
zare vor trebui să acorde o 
atenție sporită amplasării 
obiectelor izolate de arhi
tectură, pentru care ar fi 
de dorit să se ceară și a- 
cordul proiectantului de an
samblu al localității, al ace
luia care a stabilit princi
piile de bază ale compozi
ției spajiale de ansamblu.

orașe, precum și a celor 
care vor să cunoască noi
le obiective industriale ale 
țării. Dunărea, cu intere
santele și pitoreștile ei 
atracții : Turnu Severin, 
Ada-Kaleh, Cazanele, va 
fi, în timpul verii, o altă 
mare arteră turistică. Ne
lipsite din agendele O.N.T' 
vor fi și excursiile organi
zate în Delta Dunării. 
Plimbările cu lotcile, bu
catele preparate de pes
cari, vegetația luxuriantă 
și întîlnirile cu miile de 
păsări sînt cîteva din 
punctele de atracție. 
O.N.T.-ul va înlesni parti
ciparea la cîteva sărbă
tori folclorice. Este vorba, 
printre altele, de organi
zarea unor excursii pe 
muntele Găina, acolo 
unde, la fiecare sfîrșit de 
iunie, are loc tradiționala 
sărbătoare a așa-numitu- 
lui „Tîrg de fete".

Cîteva preliminarii 
sezonul concediilor
vară. Aflăm că agențiile 
și filialele O.N.T. au al
cătuit un bogat program 
de excursii, de o zi sau de 
o jumătate de zi, pentru 
cei ce își vor petrece con 
cediile în diferite stațiuni 
balneo-climaterice. Cei 
prezenți pe litoral vor pu
tea participa — începînd 
cu aceste zile — la o sui
tă de excursii la cetățile 
Histria și Callatis, la mo
numentul triumfal de la 
Adamclisi etc., organiza-

la
de

te de agenția O.N.T. Con
stanța. De la Herculane 
se vor organiza excursii 
de-a lungul Văii Cernei și 
pe ruta Turnu Severin, 
Porțile de Fier, Ada-Kaleh, 
Cazane. Oaspeții stațiuni
lor Borsec, Tușnad și So- 
vata vor putea vizita Bi- 
cazul ; stațiunile Călimă- 
nești, Căciulata, Olănești 
și Govora vor fi puncte de 
plecare în excursii pe Va
lea Oltului, iar stațiuni
le de pe Valea Prahovei 
— în excursii pe platoul 
Bucegi, la Poiana Brașov 
și la Bran. O.N.T.-ul a al
cătuit cîteva noi itinerarii 
ale unor excursii de 3 
pînă la 14 zile. Călătoria 
se face cu autocarele, se 
înoptează la hoteluri și 
cabane, unde turiștii sînt 
dinainte așteptați. Străbă- 
tînd, practic, întreaga 
țară, aceste excursii în 
circuit vor prezenta, cu 
precădere, cîteva dintre 
cele mai interesante zone 
turistice : nordul Moldo
vei și nordul Olteniei, Ba
natul și Transilvania etc. 
în același timp, O.N.T.-ul 
va da extindere circuite
lor organizate pe rutele 
stabilite de solicitanții in
dividuali sau de cei con
stituit! în grupuri de 3—5 
Dersoane. Asiqurîndu-li-se 
cazarea și diferitele servi
cii la cabane, aceștia vor 
beneficia, totodată, de o 
reducere cu 50 la sută Ia 
biletele C.F.R.

c. s.

• NOAPTEA IGUANEI : Patria, Expoziția (Piața Scînteii), 
Grivița.
• GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop : Republi
ca, Stadionul Dinamo, Festival (completare Vizita în Repu
blica Socialistă România a președintelui Iosip Broz Tito ; ru
lează și la grădină), Modern, Arenele Libertății (la ultimele 
două completarea Cartiere noi în București).
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Luceafărul, Capi
tol (rulează și la grădină), Grădina „Doina" (la toate com
pletarea Orizont științific nr. 2), Melodia, Flamura.
• HAIDUCII — cinemascop : București, Gloria, Grădina 
„Progresul" (la toate completarea 1 Mai 1966), Tomis (com
pletare Orizont științific nr. 2 ; rulează și la grădină).
• DOMNUL — cinemascop : Victoria (completare Geologii).
• AMERICA, AMERICA (ambele serii) : Central.
• DUPĂ MINE, CANALII ! — cinemascop : Munca.
• FIFI ÎNARIPATUL : Union (completare Al VIII-lea Con
gres al U.T.C.).
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — rulează numai di
mineața.
• JUDEX : Doina (completare 1 Mai 1966).
• MICROMAN — CULORI IN PICTURĂ — PESCARI AMA
TORI — CARNET DE SCHIȚE — SUB ARIPA VULTURU
LUI : Timpuri Noi.
• BEATA : Ciulești (completare Pîrvu Mutu-Zugravul).
• ATENTATUL — cinemascop : Feroviar.
• A FOST ClNDVA HOȚ — cinemascop : înfrățirea între 
popoare (completare Rășinari), Rahova (rulează și la gră
dină).
• OPERAȚIUNEA „1“ : Excelsior (completare AI VIII-lea 
Congres al U.T.C.),
• ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCISMULUI : Dacia.
• NU PLÎNGE, PETER I — cinemascop : Buzești (completare 
Două săptămîni în Yemen).
• ANI CLOCOTITORI : Crîngași (completare Politețe).
• INSPECTORUL : Bucegi (completare Cînd iarna 
rulează și la grădină).
© CHEILE CERULUI : Unirea (completare Orașul 
bește).
® PARCAREA INTERZISĂ — cinemascop: Tomis 
tare Cînd iarna triumfă).
• WINNETOU : Vitan.
® AVENTURA : Arta, Aurora (rulează și la grădină).
© CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : Miorița, Grădina 
„Moșilor".
• ~ cinemascop : Popular (completare Katiușa).

................- •(completare Orizont știin-

triumfă ;

care lu-

(compie-

• FEMEIA IN HALAT : Moșilor 
țific nr. 2).
• DESENE SECRETE : Cosmos
obișnuit).
• LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — 
pictare Un bloc neobișnuit).
• FATA DIN JUNGLĂ : Colentina (rulează și la grădină).
• O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ: Volga (completare Al VIII-lea 
Congres al U.T.C.).
• ~

•
pictare* Orizont științific nr. 1).

WINNETOU — seria a II-a : Cotroceni (completare 
ficați-vă ceasul I) 
© DEPĂȘIREA : Pacea 
nastică). 
o ‘
•

(completare Un bloc ne-

cinemascop: Viitorul (com-

HAI, FRANȚA ! : Floreasca (completare I Mai 1966). 
OLD SHATTERHAND — cinemascop * Progresul. 
DUMINICĂ LA NEW YORK : Lira (rulează și la grădină) 
LUMINA VERDE : Drumul Sării (completare Katiușa). 
WINNETOU — cinemascop (seria a II-a) : Ferentari (com-

Veri-

(completare Și acum... puțină

DARCLEE : Grădina
ȘOFERII IADULUI :
HATARI — ambele _
FIUL CĂPITANULUI BLOOD 

„Vitan".

flim-

„Buzesti".
Grădina „Unirea", 
seriij Grădina „Progresul-Parc".
2LCCD — cinemascop : Grădina
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„Europenele*1 de lupte greco-romane

NICOLAE MARTINESCU 
a cucerit medalia de aur

In cadrul campionatelor europene de lupte greco-romane, desfășu
rate la Essen (R.F.G.), sportivii români au realizat o valoroasă perfor
manță cucerind o medalie de aur, prin NICOLAE MARTINESCU, și două 
medalii de bronz, prin Ion Baciu și Simion Popescu.

La categoria „semi-grea“, în compania unor luptători de clasă mon
dială, reprezentantul nostru N. Martinescu s-a comportat excelent, dove
dind o bună pregătire tehnică și o forță deosebită. în meciurile decisive, 
ei a terminat la egalitate cu maghiarul Kiss și i-a învins la puncte pe 
campionul turc Lue și pe suedezul Svensson. Campionul european Ni- 
colae Martinescu, în vîrstă de 26 de ani, și-a adăugat astfel un nou 
succes în palmaresul său, care mai cuprinde locul doi Ia campionatele 
mondiale din 1963 și locul patru la Jocurile olimpice de la Tokio.

Meritorie a fost și evoluția luptătorilor români Ion Baciu și Simion 
Popescu, clasați pe locul trei la categoriile „cocoș" și. respectiv, „pană".

Iată numele campionilor la cele opt categorii: „Muscă" : Vladimir 
Bakulin (U.R.S.S.) ; Cornel Turturea (România) a ocupat locul cinci; 
„Cocoș" : Fritz Stange (R.F.G.) ; „Pană" : S. Agamov (U.R.S.S.) ; „Ușoa
ră" : K. Pohl (R.D.G.) ; „Semi-mijlocie" : VI. Ivlev (U.R.S.S.); „Mijlocie" : 
T. Kis (Turcia) ; „Semi-grea" : N. Martinescu (România); „Grea" : A. 
Roscin (U.R.S.S.).

FOTBAL PETROLUL S-A DISTANȚAT
REZULTATE TEHNICE

1) Steaua-Petrolul 0—1 (0—1).

2) Dinamo Pitesti-Rapid 2—1 
(0-1).

3) Crișul-Dinamo București 
0—0.

4) U.T.A.-Siderurgistul 2—2 
(0-0).

5) Steagul rosu-Știința Craio
va 1—1 (0—0).

6) Politehnica-Farul 1—0(1—0).

7) C.S.M.S.-Universitatea 3—3 
(1-1).

CLASAMENTUL

Petrolul 21 14 5 2 43—15 33
Rapid 21 13 2 6 37—19 28
C.S.M.S. 21 9 5 7 28—29 23
Din. Pitești 21 9 4 8 38—33 22
Din. Buc. 21 7 7 7 29—26 21
Șt. Craiova 21 7 7 7 19—25 21
Universi

tatea 21 6 9 6 22—28 21
Steaua 20 5 9 6 26—18 19
St. roșu 21 8 3 10 31—28 19
Politehnica 21 8 3 10 19—30 19
Crișul 21 5 8 8 22—30 18
U.T.A. 21 5 8 8 25—34 18
Farul 21 7 3 11 22—31 17
Siderur-

gistul 20 4 5 11 29—44 13

bune poziții de gol, 
dar au ratat. Dinamo- 
viștii au domina) la 
mijlocul terenului, au 
făcut unele combinații 
bune, însă n-au insistai 
cu destulă hofărîre în 
fazele de finalizare. 
Din păcate, e vorba 
de o meteahnă mai 
veche și cam generală 
a fotbaliștilor noștri*.

care a înscris cu puțin 
înainte de pauză".

Marin
Niță:

Aurel
Pop:

Mircea 
Roiaru:

„liderii au meritat 
victoria"

„Deși la limită, vic
toria ploieștenilor este 
cu fotul meritată, mai 
ales pentru claritatea 
jocului lor din repriza 
a doua. Precaufia ex
cesivă din prima parte 
era totuși să-i coste ; 
la poarta lui M. lo- 
nescu au fost cîteva 
faze extrem de peri
culoase, pe care doar 
intervențiile de ultim 
moment ale acestuia 
le-au evitat. Portarul 
ploieștean a avut in
tervenții magistrale 
pentru care, personal, 
i-aș atribui calificativul 
de „cel mai bun jucă
tor de pe teren*. în 
legătură cu arbitrajul 
mă simt dator cu o 
explicație : e vorba de 
lovitura indirectă dic

tată în prima repriză 
împotriva echipei pio- 
ieștene, chiar în careul 
acesteia. Am sancțio
nat intenția de joc pe
riculos a fundașului 
advers. Pavlovici n-a 
fost faultat (el a simu
lat și, recunosc, chiar 
cu multă artă).

Cornel
Nițescu:

pescu. Golul Rapidului 
a rezuitaf dintr-o com
binație frumoasă lo- 
nescu-Dumitriu, ultimul 
înscriind. Golul victo
riei piteșfene a fost 
marcat cu un minut 
înainte de fluierul fi
nal. Deși am arbitrat 
un joc cu miză mare, 
limita sportivității n-a 
fost depășită, decîl în 
foarte puține momente. 
Am remarcat jocul bun 
al lui Dobrin și Ja- 
maischi*.

„Cînd fundașii 
ataca

„De bună seamă, ra- 
pidișfii au venit la Pi
tești pentru a încerca 
refacerea șanselor în 
lupta pentru titlu. Ar fi 
putut obține aceasta 
dacă în partea finală a 
partidei n-ar fi slăbit 
oarecum ritmul, permi- 
țînd pifeștenilor, de 
altfel foarte insisfenți, 
să fructifice două oca
zii prin fundașii llie 
Stelian și loachim Po

B
 Octavian

Comșa:

„Rezultatul 
este echitabil"

„Cred că ambele e- 
chipe ar trebui să fie 
mulțumite de rezultatul 
de egalitate cu care 
s-a terminat partida. 
După părerea mea 
este echitabil. Orădenii 
s-au aflat deseori în

„Gălățenii 
au înscris și 
pentru II.Î.L"

„Echipa arădeană ar 
fi putut cîștiga. Nu nu
mai că a dominat 
mult, dar a avut și 
concursul adversarului. 
După ce Voinea a des
chis scorul pentru Si- 
derurgisful, un coechi
pier al acestuia, fun
dașul Pal, a marcat în 
proprie poartă... Găiă- 
țenii au jucat la fel ca 
în ultimele partide : 
apărare-beton, iar la 
înaintare mizînd pe 
contraatacuri rapide. 
Cred că U.T.A., care 
conducea cu 2—1 la 
un sfert de oră de în
cheierea partidei, pu
tea termina învingă
toare. Se pare că a 
anticipat prea devre
me succesul și, la o 
neatenție de apărare, 
Siderurgistul a ega
lat".

După meciul de la 
Brașov, coresponden
tul nostru n-a putut 
sta de vorbă cu arbi
trul meciului, losif 
Ritter, deoarece intra
rea spre cabina aces
tuia a fost blocată 
multă vreme. Despre 
meci ne-a vorbit ob
servatorul federal, Ale
xandru Ene : „Jocul 
sigur în apărare al 
craiovenilor, în frunte 
cu Papuc (căruia i-aș 
acorda nota maximă, 
10), plus imprecizia și 
— uneori — „ghinio
nul” înaintașilor brașo
veni explică în mare 
măsură acest puțin 
scontat rezultat de 
egalitate".

Victor 
^ădureanu:

„Sub spectrul 
retrogradării"

„Tot timpul partidei 
ambele echipe au avut 
parcă în față spectrul 
retrogradării. Situația 
precară ce o au în cla
sament le-a sustras 
așadar de la preocupa
rea pentru un joc de 
calitate, calm și eficace. 
Totuși disputa a fost 
cavalerească, sportivă. 
Timișorenii își datoresc 
golul victoriei, de alt
fel unicul din această 
partidă, lui Loncer,

„Portarul ieșean 
putea evita 
doua goluri"

„Un joc frumos, cu 
faze pasionante la am
bele porți. Dar numai 
în repriza întîi, pen
tru că după pauză am
bele echipe s-au com
portat nervos, au jucat 
încîlcif. Nervozitatea 
s-a agravat înfrucîtva, 
după ce clujenii au e- 
gaiat la 2—2, în urma 
penaltiului pe care 
l-am acordat oaspeți
lor la un fault evident 
al lui Viorel Popescu 
comis asupra fui 
Adam, cînd acesta se 
afla în careul ieșean. 
Vreau să menționez 
că, excepfînd golul 
din 11 m, portarul 
gazdelor are o mare 
contribuție la înscrie
rea celorlalte două go
luri primite de el*.

PRONOSPORT
Steaua—Petrolul 2
Crlșul—Dinamo Buc. x 
U.T.A.—Siderurgistul x 
Dinamo Pitești—Rapid 1 
Steagul roșu—Știința C. x 
Politehnica—Farul 1 
C.S.M.S.—Universitatea x 
Juventus—Bologna x 
Lănerossi—Milan 1
Roma—Cagliari 1
Sampdoria—Napoli 1 
Spăl—Fiorentina 2
Varese—Brescia 1

Corespondență din Moscova

Spasski a trecut 
„bariera 
psihologică"

ln partidele a 11-a și a 12-a, 
încheiate la egalitate, Tigran Pe
trosian a pierdut prilejuri exce
lente de a-și consolida poziția de 
lider. „Nu prea sînt în apele 
mele" — și-o fi spus probabil 
campionul mondial, și la 9 mai a 
anunțat că... e bolnav. Nu, nu vă 
îngrijorați, stimați cititori! E 
vorba mai curînd de o îmbolnă
vire „diplomatică" (după regu
lament, fiecare concurent are 
dreptul la trei „îmbolnăviri").

Cine spune că cifra 13 poartă 
ghinion ? Boris Spasski e de altă 
părere. în a 13-a partidă (care a 
marcat începutul celei de-a doua 
reprize a meciului), el a reușit — 
în fine, după 12 ani de cunoștință 
cu Petrosian ! — să-i smulgă a- 
cestuia primul „cedez".

Victoria n-a fost ușoară de loc, 
a necesitat 91 de mutări și două 
întreruperi. Timp de 11 ore Petro
sian și-a apărat pozițiile eroic, cu 
migală și tenacitate ;' Spasski a 
făcut o noapte albă în fața tablei 
de joc analizînd și iar analizînd. 
însă truda nu i-a fost zadarnică, 
reușind în cele din urmă să trea
că „bariera psihologică" de care 
vorbeam în corespondențele an
terioare.

însuflețit de prima sa victorie, 
în partida următoare șalangerul 
a reușit să.domine, aducîndu-l pe 
campionul mondial într-o poziție 
care — cum se spune — nu făcea 
nici „cinci copeici". însă, în fina
lul partidei, el a dat lui Petro
sian posibilitatea de a-și îmbu
nătăți dispozitivele defensive. O 
nouă întrerupere, după care s-a 
căzut de acord asupra remizei la 
mutarea a 57-a, scorul fiind acum 
7,5—6,5 pentru Petrosian.

Oboseala fizică s-a făcut sim
țită, cu deosebire la Petrosian, în 
partida a 14-a. în a doua parte a 
meciului, la Spasski este evidentă 
intenția de a-și valorifica plusul 
de condiție fizică solicitîndu-și 
adversarul la un joc greu, cu ac
țiuni complicate, obositoare.

S. FLOHR,
mare maestru internațional
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NOTE DE DRUM

Printre constructorii
de mașini din Șanhai

VOLEI

„0 veritabila finală 
de campionat mondial"

Aprecierea aparține arbitrului 
cehoslovac KETTNER care, îm
preună cu arbitrul iugoslav 
TRHULIA, a condus cu multă 
competență prima partidă a fi
nalei pentru „Cupa campionilor 
europeni" dintre echipele bucu- 
reștene Dinamo și Rapid. In le
gătură cu acest meci, interlocu
torul nostru a adăugat:

„Meciul m-a entuziasmat. Volei
baliștii români au demonstrat cît de 
complet este acest sport, cît de va
riat poate fi jucat. Loviturile în forță 
la fileu, de regulă predominante în 
partide decisive, au constituit acum 
o raritate ; eficacitatea a decurs din 
alte procedee tehnice, de mai mare 
efect, care au surprins pe adversar, 
îi felicit în primul rînd pe dinamo- 
viști, al căror joc a denotat nu nu
mai variație de ordin tactic și teh
nic, ci și foarte multă participare co
lectivă la toate acțiunile. Publicul 
bucureștean, entuziast și obiectiv 
precum îl cunosc, a aplaudat dese
ori frenetic, pe deplin merit. Vă 
spun sincer, au fost unele faze care 
și pe mine, acolo pe scaunul de ar
bitraj, m-au îneîntaf ; mingea era 
preluată, trimisă peste fileu, apoi 
respinsă, din nou pasată cu atîfa di
băcie și forță îneîf aș putea spune 
că totul atingea perfecțiunea. Nu mă 
îndoiesc că și în meciul revanșă 
echipele vor lupta la fel, rapidiștii 
poate ceva mai bine pentru că acum 
mi s-au părut cam obosiți. O do
rință : la Praga, cu ocazia campiona
telor mondiale din septembrie, pu
blicul cehoslovac să vadă cît mai 
multe partide de nivelul aceleia de 
sîmbătă dintre Dinamo și Rapid*.

ATLETISM

„Rezultate valoroase 
in concursul 
de primăvară1'

Concursul republican de pri
măvară al atleților seniori s-a 
desfășurat timp de două zile pe 
stadionul „23 August" din Capi
tală. Acesta a prilejuit înregis
trarea cîtorva performanțe bune, 
în fruntea lor se situează mai 
întîi cel realizat de Iolanda Ba
laș (1,83 m la înălțime — cea 
mai bună performanță mondială 
din acest an) și desigur noile re
corduri republicane Ia 10 000 m 
plat (Nicolae Mustață — 29’13” 
6/10), disc bărbați (Iosif Naghi — 
55,89 m) și recordul de junioare 
la săritură în înălțime al elevei 
de 16 ani din Alexandria, Erica 
Stoenescu : 1,71 m.

Arbitrul principal al acestei 
competiții, Ion Paraschivescu, a 
făcut următoarele aprecieri : 
„Consider că rezultatele bune 
sînt o consecință directă a mun
cii serioase depuse de respectivii 
sportivi în perioada de iarnă. Mă 
bucur că în rindul celor care se 
arată în progres se află și atleți 
tineri ca Bădini, Sărucan, Naghi, 
Caraiosifoglu, Elena Vintilă, abia 
ieșiți din vîrsta junioratului 
Din păcate, nu în toate pro
bele — și concursul actual a 
demonstrat-o — atleții noștri 
au secondanți de perspectivă. E 
cazul probelor de fond, de 
aruncarea discului și greutății fe
mei, aruncarea suliței-bărbați și 
altele. Cred că în rezolvarea a- 
cestei probleme, antrenorii atle
ților din lotul republican — mă 
refer la Soeter, Elias, Păiș, Ru
gină, Tintorescu, Coman — ar 
putea da un sprijin efectiv".

DE CE MERGE SLAB ECHIPA ROMÂNĂ 
ÎN „CURSA PĂCII" ?

Pe adresa redacției am primit 
la sfîrșitul săptămînii trecute ur
mătoarea scrisoare de la tehnicia
nul VASILE POPA din Ploiești : 
„Sînt un pasionat al ciclismului. 
I-am urmărit și-i urmăresc pe 
alergătorii noștri în marile curse, 
inclusiv în „Cursa Păcii". Ce se în- 
tîmplă acum cu echipa noastră de 
ocupă locul 14, iar la individual 
primul român e undeva pe la mij
locul clasamentului ?“.

întrebarea corespondentului 
nostru am adresat-o aseară tele
fonic, la Katowice, antrenorului 
ERNEST GOLGOȚI. Iată răspun
sul primit: „Echipa noastră este 
tînără, are patru debutanți. în 
citeva etape au fost angrenați în 
busculade și au căzut, unii aeci-

dentîndu-se (Ardeleană, Ziegler, 
Ciumete). Sperăm să ne compor
tăm bine pe partea a doua a 
cursei. Duminică, în etapa Got- 
tvaldov—Katowice, care a măsu
rat 209 km, Ardeleana a mers 
bine. La intrarea spre sta
dionul din Katowice se afla pe 
locul trei, însă a trebuit să frîneze 
puțin pentru a evita ciocnirea cu 
o mașină care a tăiat calea în
tregului grup fugar. De altfel, ce
hoslovacul Dolezal, care se deta
șase, a căzut. Etapa a fost cîști- 
gată de maghiarul Jusko. Arde- 
leanu s-a clasat al șaselea. Gru
pul evadaților a sosit cu un avans 
de peste două minute. In etapa de 
luni, pe distanța Katowice—Var
șovia (205 km), vom încerca noi 
acțiuni".

Fotbal, categoria B
Seria I: Poiana Cîmpina-Oltul 

Rîmnicu Vîlcea 0—0 ; Progresul 
Brăila-C.F.R. Roșiori 3—1 ; Cea
hlăul Piatra Neamț-Dinamo Bacău 
2—0 ; Oțelul Galați-C.F.R. Pașcani 
2—0 Știința București-Metalur- 
gistul București 2—0 ; Metalul Tîr- 
goviște-Flacăra Moreni 1—2 ■, Pro
gresul București-Dinamo Victoria 
București 2—2. în clasament, după 
20 de etape, conduce Progresul 
București cu 27 de puncte.

Seria a II-a : Minerul Baia Mare- 
Minerul Lupeni 3—1 ; Jiul Petrila- 
Recolta Cărei 4—0 ; A.S.A. Tg. 
Mureș-Vagonul Arad 1—1 ; Arie- 
șul Turda-C.S.M. Sibiu 2—0 ; Gaz 
Metan Mediaș-lndustria Sîrmei 
Cîmpia Turzii 3—0 ■, C.F.R. Arad- 
Clujeana 2—1 ■, C.S.M.Reșița-A.S. 
Cugir 2—1. în clasament conduce 
Minerul Baia Mare cu 29 de 
puncte.

Rubrică realizată cu concursul 
corespondenților și colaborato
rilor noștri din Capitală și re
giunile Argeș, Banat, Brașov, 

lași și Crișana
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O imagine caracteristică meciului de rugbi Steaua—Grivița Roșie, derbiul etapei. 
Invlngtnd cu scorul de 18—3, grivițenii ocupă acum primul loc în clasament.

Foto S. Cristian

Am vizitat de cu
rînd China populară, 
în cadrul unui schimb 
de experiență în do
meniul construcției de 
mașini. Am avut pri
lejul să cunosc a- 
ceastâ mare țară și 
harnicul ei popor, 
atît în straie de săr
bătoare, cît și în hai
ne de lucru.

Cele văzute într-un 
șir de fabrici și uzi
ne, completate cu re
latări și informații su
plimentare din par
tea gazdelor, mi-au 
creat o imagine a 
harței industriale a 
Chinei noi, a realiză
rilor ei pe acest tă- 
rîm și, mai cu seamă, 
în ce privește dezvol
tarea producției de 
mașini și agregate. 
Fostă, pe vremuri, 
țară importatoare de 
cele mai simple ma
șini, China populară 
reușește astăzi să 
producă aparataje și 
utilaje de o mare di
versitate. Sortimentul 
produselor industriei 
constructoare de ma
șini a crescut de pes
te două ori în compa
rație cu 1957. Să a- 
mintim că China a 
introdus în producție 
utilaje pentru minele 
de cărbuni, agregate 
pentru centrale termo 
și hidroelectrice, ma- 
șini-unelte, autovehi
cule, tractoare de 
diverse tipuri, loco
motive Diesel, nave 
maritime etc.

Primul contact di
rect cu industria chi
neză l-am avut vizi- 
tînd Fabrica de ma- 
șini-unelte nr. 1 din 
Pekin. Impresia pe 
care ne-au produs-o 
succesele constructo
rilor de mașini de a- 
colo s-a confirmat 
prin cele văzute ulte
rior în alte orașe.

Principalul obiectiv 
in cadrul schimbului 
nostru de experiență 
l-a constituit Șanha- 
iul. O mare parte din 
acest oraș, cu peste

10 milioane de locui
tori, o ocupă cartie
rele industriale, În
conjurate de adevă
rate orășele muncito
rești care, văzute de 
la înălțimea etajului 
19 al hotelului „Șan
hai', par fără capăt. 
De altiel, vasta Ex
poziție industrială 
permanentă din oraș, 
întinsă pe o suprafa
ță de 10 000 de metri 
pătrați, îți dă posibi
litatea să apreciezi 
din capul locului di
versitatea producției 
locale — de la țesă
turile textile de o ma
re finețe, atît de cu
noscute în lume, pînă 
la presa hidraulică 
de forjat de 12 000 de 
tone — remarcabilă 
realizare tehnică a 
unui colectiv al șan
tierelor navale Dzian- 
nan. Corpul principal 
al presei are înălți
mea unei clădiri cu 
6—7 etaje, agregatul 
iiind in stare să for
jeze blocuri de oțel 
de 200—300 tone, ne
cesare mai cu seamă 
industriei energetice, 
metalurgice, con
strucției de mașini 
grele.

Avînd odinioară o 
tradiție doar In in
dustria ușoară — în 
special textilă — in
dustria Șanhalului a 
cunoscut în anii con
strucției socialiste o 
dezvoltare impetuoa
să în diverse ramuri. 
Fabricile de scule, 
de mașini-unelte și 
de motoare Diesel pe 
care le-am vizitat 
sînt — ca altele — 
vlăstare ale puterii 
populare. Halele noi, 
spațioase, mașinile- 
unelte moderne, ma
șinile agregat sau li
niile de transfer pe 
care le-am văzut sînt 
roade ale muncii 
creatoare a ingineri
lor, tehnicienilor și 
muncitorilor chinezi.

Fabrica de scule 
nr. 1, unde am urmă
rit tehnologia de fa
bricație, a io st înfiin

țată în 1949, ajungînd 
să cuprindă — de la 
22 de muncitori, cîți 
erau inițial — 2 500
de oameni. Ea e în
zestrată cu mai multe 
hale noi, dintre care 
una specială cu mi
croclimat, destinată 
prelucrărilor de înal
tă precizie, precum și 
cu laboratoare do
tate cu aparate mo
derne de măsură și 
control. Această fa
brică produce un sor
timent variat de scule 
de bună calitate.

La Fabrica de ma
șini-unelte de rectifi
cat am remarcat hala 
specială pentru pre
lucrări de înaltă pre
cizie — un adevărat 
laborator — precum 
și hala pentru mon
tarea mașinilor cu 
performanțe înalte, 
ambele realizate în 
construcție blindată 
(fără ferestre) și do
tate cu instalații de 
climatizare, care asi
gură condiții optime 
pentru executarea 
produselor. Toate 
căile de rulare ale 
podurilor rulante au 
fost astfel montate, 
îneît vibrația să nu 
fie transmisă mașini- 
lor-unelte prelucră
toare. Măsurile teh
nice luate, combinate 
cu iscusința și perse
verența caracteristice 
oamenilor muncii chi
nezi, fac ca un șir de 
produse să fie de o 
calitate similară cu 
cele realizate in țări 
avansate din punct 
de vedere industrial.

După cele trei săp- 
tămîni petrecute în 
mijlocul ospitalieru
lui popor chinez, am 
părăsit R. P. Chineză 
cu un sentiment de 
profundă stimă îață 
de abnegația în mun
că a acestui popor 
talentat, care nu pre
cupețește nici un e- 
fort în opera de aon- 
struire a socialismu
lui.

Ing. Mircea OANCEA

Coordonatele 
randamentului înalt

(Urmare din pag. I)

multor forme de învățămînt pro
fesional ne-a oferit posibilitatea 
lărgirii formelor celor mai bune 
care se potrivesc specificului com
binatului nostru și nivelului de 
pregătire existent la un moment 
dat. Rezultatele sînt bune. în pri
mul trimestru al acestui an, bună
oară, nu au fost semnalate deloc 
cazuri de avarii provocate de nea
tenția sau slaba pregătire profe
sională a muncitorilor.

împletirea armonioasă dintre in
teresul manifestat de tehnologi 
pentru realizarea planului și secto
rul de întreținere și reparații și-a 
găsit rezolvare prin punerea la 
punct a activității sectorului meca- 
no-energetic. In prezent fiecare a- 
gregat, mare sau mic, are un grafic 
anual de reparații care cuprinde 
în afară de numărul de ore de sta
ționare șl lucrările obligatorii care 
trebuie făcute cu ocazia fiecărei 
opriri. Totodată se are în vedere 
necesarul de piese de schimb pen
tru fiecare agregat. De menționat 
că 90 la sută din volumul de piese 
necesare se confecționează în ate
lierele proprii ale combinatului.

Executarea reparațiilor într-un 
timp scurt și la un nivel calitativ 
ridicat a făcut să crească simțitor 
coeficientul de utilizare a mașini
lor. S-a redus mult timpul de sta
ționare și s-a mărit totodată timpul 
de lucru între două opriri. Se poate 
spune că este pentru prima dată 
de la intrarea în funcțiune a com
binatului, cînd într-un trimestru 
nu se înregistrează pierderi de pro

ducție din cauza utilajelor. Ca ur- 
mare a folosirii intensive a capacității 
instalețlilor și utilajelor, a măsurilor 
de îmbunătățire a organizării produc
ției și a muncii, la indicatorul de creș
tere a productivității muncii s-a înre
gistrat în primul trimestru o depășire 
de 10,62 la sută față de plan. Re
zultatele bune obținute în pro
ducție s-au reflectat pozitiv și 
în situația financiară a combinatu
lui. Numai In primele trei luni ale 
anului au fost realizate economii 
suplimentare la prețul de cost în va
loare de 4 335 000 lei și beneficii 
peste plan de 6 744 000 lei.

Realizările obținute nu sînt o 
limită. Dezvoltînd mai departe 
experiența acumulată, fructificînd 
mai rațional potențialul tehnic al 
combinatului, întregul nostru co
lectiv este hotărît să trimită a- 
grlculturii îngrășăminte tot mai 
multe și de calitate superioară.

Cum va fi vremea

Timpul probabil pentru zilele de 17, 
18 și 19 mai. în tară : Vreme în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin. Izolat vor cădea ploi de 
scurtă durată. Vînt slab pînă la potri
vit. Minimele vor fi cuprinse între 10 
și 20 de grade, iar maximele între 22 
și 30 de grade. în București: Vreme 
în general frumoasă, cu cer variabil, 
mai mult senin. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura în creștere ușoară.

COMORI ALE ORAȘELOR
9
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mod sistematic foaie datele de care 
avem nevoie și de a găsi căile cele 
mai potrivite pentru îndreptarea 
unor lucruri rămase în urmă.

Mi-au căzut în mînă fel de fel de 
cărți, ghiduri, hărți, trasee, întocmite 
de mulțimi de specialiști, nu numai 
de funcționarii turismului, în care li
teratul și omul de arfă găsesc mar
cate punctele care-i interesează, in
ginerul, omul uzinei, tehnicianul află 
obiectivele care-i atrag îndeosebi, 
cel dornic să tîrguiască vede adre
sele celor mai asortate magazine 
etc.

Au apărut pînă acum trei volume 
din Dicționarul enciclopedic român. 
La prezentarea regiunilor și orașelor

întîlnim aproape în exclusivitate date 
economice, fără îndoială utile, dar 
unilaterale. în unele ghiduri și pliante 
publicate în anii din urmă, referirile 
la viața culturală, la arfă, la istorie, 
sînt infime sau absente. Situația este 
evident nesafisfăcăfoare.

Avem foafe posibilitățile să întoc
mim lucrări care să înfățișeze atît ce
tățenilor țării noastre, cît și musafirilor 
un număr mult mai mare de obiective, 
extrem de interesante, penfru cunoaș
terea istoriei, culturii, artei românești. 
Nu numai Bucureștiul, lașul, Craiova 
și litoralul au „cartea lor de vizită", 
ci aproape toate localitățile țării. în 
cutare sat a biruit oastea lui Mircea 
cel Băfrîn o armată numeroasă ce 
venea să ne cotropească țara ; la 
Tîrgovlște și Brașov au funcționat

cele dintîi tiparnițe ; la Oravița exis
tă și astăzi cea mai veche clădire de 
teatru din țară, zidită acum o sută 
cincizeci de ani ; la Pifaru s-a născut 
Nicolae Grigorescu ; prin Giurgiu a 
trecut și a muncit Emînescu ; la Bu
zău a irăif o vreme I. L. Caragiale ; 
Botoșani era singurul oraș din cele 
trei țări române, Moldova, Muntenia, 
Transilvania, în care se juca teatru în 
limba română la 1838; la Marginea, 
lîngă Rădăuți, se fac oale ca acum 
trei milenii (numai că roata are rul
menți) și se exportă, ducînd faima 
artizanatului românesc peste hotare.

Acolo unde s-au născut, au trăit, 
au trudit, au visat și s-au săvîrșit din 
viață creatorii de frumuseți, să plan
tăm flori, să cioplim pietre care să 
le ducă mai departe numele. Acolo 
unde priceperea minții și a mîinii a 
durat cetăți, palate, statui, să punem 
semne penfru ca vizitatorul să nu ră- 
mînă străin de ele. Pentru cunoaște
rea tuturor tradițiilor de cultură din 
orașele noastre, mari și mici, să scriem 
„cărți de vizită", frumoase, atrăgă
toare, care să ne îmbie să le cerce
tăm cu dragoste și interes.
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Aspecte noi ale crizei 
politice din Vietnamul de sud

Convorbirile
anglo-spaniole

GUINEEA

Conferința economică națională
• încordarea situației ca urmare 

a acțiunilor armatei și poliției
Scena politică sud-vietnameză 

a fost dominată duminică de noi 
evenimente, al căror loc 
țiune au fost Saigonul și 
oraș de coastă Da Nang. 
ceste puncte nevralgice 
regimul saigonez, șeful 
militare, generalul Ky, și princi
palii membri ai acesteia au de
clanșat operațiuni armate, ordo
nate după reuniunea lor secretă 
de sîmbătă. Trupele saigoneze și 
poliția au intrat concomitent în 
acțiune spre a restabili „ordinea 
și autoritatea guvernului" aflate, 
după cum notează observatorii 
politici, sub semnul întrebării: 
în cazul Da Nangului — ca și al 
întregului centru al Vietnamu
lui de sud, datorită rebeliunii 
deschise în care se află o mare 
parte a populației; în cazul Sai- 
gonului — în urma acțiunilor 
sindicatelor și a iminenței unei 
greve generale. A început astfel, 
potrivit părerilor observatorilor 
politici, „o nouă fază" a crizei 
sud-vietnameze, aceasta putîn- 
du-se anunța ca „decisivă" pen
tru generalul Ky, a cărui soartă 
este în joc în aceste zile (France

de ac- 
marele 
In a- 
pentru 
juntei

Presse). Iată tabloul evenimente
lor de ieri, în relatarea 
de presă :

agențiilor

DA NANG Pușcașii marini so
siți din Saigon au 

întîmpinat o rezistență serioasă din 
partea membrilor „comitetelor de 
acțiune" ale budiștilor și studenților. 
Lupte deosebit de violente au avut 
loc în apropierea bazei militare și la 
postul de radio din oraș. De două 
ori, în cursul zilei, unitățile de puș
cași marini au trebuit să lanseze 
atacuri pentru a ocupa clădirea 
postului de radio, de la care liderii 
budiști lansau în permanență che
mări către populație să se înroleze 
in lupta împotriva guvernului de la 
Saigon. Numeroși militanți budiști 
au răspuns la apeluri, ridicînd ba
ricade în punctele strategice. Dumi
nică după-amiază a avut loc un nou 
atac cu mortiere și grenade al tru
pelor saigoneze. O parte a efecti
vului Regiunii I-a tactice s-a alătu
rat, ca și luna trecută, luptei forțe
lor antiguvernamentale. Numai sea
ra, după ora 20,00, cînd a intrat în 
vigoare ordinul privind restricțiile 
de circulație, focul a încetat, cel 
puțin temporar. Orașul este pustiu, 
dar încordarea planează. Numărul 
exact al victimelor încă 
noscut.

siți din

nu este cu-

cu privire
la Gibraltar

Pentru astăzi, luni, la Londra 
este așteptată sosirea ministrului 
de externe spaniol. Marți, Fer
nando Castiella va începe cu o- 
mologul său britanic, Stewart, 
convorbiri cu privire la Gibral
tar. Dacă acest contact preli
minar la nivel ministerial se va 
dovedi favorabil, dialogul anglo- 
spaniol va fi continuat de dele
gațiile desemnate.

Agenția France Presse arată că 
în capitala spaniolă se manifestă 
un „optimism prudent", conver
sațiile anunțîndu-se „dificile*; 
după cum se consideră în cercu
rile diplomatice, interlocutorii 
pornesc de la teze „greu conci- 
liabile". Aceeași agenție relatea
ză că problematica noii runde de 
tratative vizează soluționarea u- 
nei probleme, care înveninează 
în mod tradițional relațiile dintre 
Spania și Marea Britanie.

Noi trupe

portugheze

in Mozambic
De pe pachebotul „Vera Cruz’ au 

debarcat zilele trecute, în capitala 
Mozambicului, Lonrențo Marques,
5 000 de militari portughezi. Un all 
vas se află în drum spre portul mo- 
zambican Beira. La bordul lui se 
află încă 1 500 de militari. Din Li
sabona și Angola continuă să so
sească avioane și vase militare. 
Versiunea oficială portugheză cu 
privire la deplasările masive de 
trupe spre Mozambic este brodată 
pe un pretext străveziu ; anume, pe 
afirmația că spațiul aerian al aces
tei colonii ar fi „violat" de către a- 
viația britanică în timpul „suprave
gherii" așa-zisului embargo 
sian. Cauza 
tul alia — 
rii patriotice care luptă 
independența Mozambicului. 
semnalează că actuala concentrare 
a trupelor coloniale portugheze în 
această colonie este fără precedent. 
Deși nu se dau cifre oficiale, obser
vatorii apreciază că în prezent se 
află în Mozambic aproximativ 40 000 
de militari portughezi. Aceasta în
seamnă o creștere a efectivelor mi
litare de peste șapte ori, în ultimii 
patru ani.

Un reporter care a vizitat Lonrențo 
Marques menționa că pe princi
pala arteră a orașului, Avenida de 
la Republica, domină două culori — 
albastru și roșu, bășfile militarilor 
străini care populează în general a- 
cest oraș. Reporterul preciza că, 
spre deosebire de situația existentă 
cu 3—4 ani în urmă, acum pe fe
țele milifarilor se citește încordare. 
De altfel, după cum s-a anunțat, în 
nordul țării s-au semnalat, în ultimul 
timp, puternice ciocniri între forțele 
patriotice, grupate în frontul „Fre
limo", și trupele coloniale, două 
mari regiuni fiind controlate efec
tiv acum de către 
alte patru regiuni 
lupte violente, trupele coloniale fi
ind adesea nevoite să bală în retra
gere. In fața ofensivei forțelor pa
triotice, regimul salazarist recurge, 
pe scară largă, la represiuni împo
triva tuturor persoanelor bănuite de 
a avea legături cu mișcarea de par
tizani. Penlru a scăpa de prigoana 
colonială, peste 10 000 de persoane 
s-au refugiat în Malawi, iar alte
6 000 în Zambia.

Unii observatori arată că Mozam- 
bicul este legat prin mii de fire de 
marile monopoluri occidentale, 
care, în schimbul înlesnirilor acor
date de către Portugalia, îi furni
zează ca o recompensă pentru bo
gățiile ce le acaparează, avioane, 
armament și muniții, cu ajutorul că
rora trupele portugheze luptă îm
potriva forțelor patriotice.

Actuala concentrare de trupe 
portugheze în Mozambic este încă 
o dovadă că pămîntul arde sub pi
cioarele colonialiștilor. De pildă, 
compania petrolieră americană „Mo
zambic Gulf Oil" sfăpîneșfe 120 000 
kmp terenuri ; alte două companii 
americane dețin dreptul exclusiv de 
prospectare a resurselor petroliere 
ale țării. în același timp, plantațiile 
de trestie de zahăr de pe malurile 
fluviului Zambezi, ca și fabricile de 
la Maromey și Luabu, sînt proprie
tatea frustului „Central Sugar Esta
tes Ltd", al cărui consiliu de admi
nistrație se află la Londra, deși par
ticipă și două societăți portugheze ; 
compania controlează 95 la sută din 
producția de zahăr a Mozambicului. 
Cărbunele este exploatat de către 
„Sociăfă miniăre et găologique de 
Zâmbise", în care cercurile de afa
ceri belgiene dețin 60 la sută din 
acțiuni.

SAIGON Forțele armate și 
poliția au declan

șat ample acțiuni împotriva budiști- 
lor și sindicaliștilor, operind arestări 
și percheziții la sediile acestora. Si
tuația este deosebit de încordată, 
pe punctul de a se transforma în
tr-un conflict armat. Duminică sea
ra, Confederația muncii iși menți
nea chemarea la grevă generală pe 
timp nelimitat, pentru luni diminea
ța. Guvernul depune însă eforturi 
pentru a împiedica greva care va 
paraliza capitala.

Duminică seara Institutul budist 
din Saigon a dat publicității un co
municat în care trimiterea de trupe 
la Da Nang este calificată drept 
„trădare" din partea guvernului, 
care, sub presiunea evenimentelor, 
promisese organizarea de alegeri in 
vederea instaurării unui regim civil.

poliția

pentru Încetarea

este însă 
intensificarea

rhode- 
cu to- 

mișcă- 
pentru 

Presa

„Frelimo". în 
se desfășoară

Augustin BUMBAC

»
Planul de 7 ani îndeplinit cu succes

CONACRY 15 (Agerpres). — In 
orașul Kissidougou din Republica 
Guineea s-a deschis o conferință 
economică națională, la lucrările 
căreia participă și președintele 
Seku Ture. Luînd cuvîntul, Seku 
Ture a arătat că planul de șapte 
ani pentru dezvoltarea economică 
a țării a fost îndeplinit cu succes, 
iar rezultatele obținute creează po
sibilitatea introducerii în noul plan 
a noi obiective și sarcini. în viitor 
în fiecare regiune a țării vor exis-

ta întreprinderi industriale care 
vor aparține statului și nu mono
polurilor străine.

Una din sarcinile principale care 
stă în fața poporului și a țării este 
dezvoltarea agriculturii, pentru ca 
într-un timp scurt Guineea să re
nunțe la importarea unor produse 
de primă necesitate. Agricultura 
poate și trebuie să asigure necesi
tățile de prim ordin ale țării, a pre
cizat Seku Ture în încheierea cu- 
vîntării sale.

Tîrgul internațional
al cărții deB la Varșovia

1

Acțiuni 
ale opiniei 
publice
americane

Vizita delegației
Marii Adunări Naționale 
în Danemarca

VARȘOVIA 15 — Coresponden
tul Agerpres, Gh. Gheorghiță, 
transmite: La 14 mai, în sălile 
Palatului Culturii din Varșovia 
s-a deschis cel de-al 11-lea Tîrg 
Internațional al Cărții la care 
sînt prezente 25 de țări cu circa 
60 000 de volume. Au participat 
Lucjan Motyka, ministrul cultu
rii și artelor, și alte personali
tăți oficiale, reprezentanți ai 
vieții culturale, ai editurilor și 
presei.

In trei standuri expun între-

prinderea „Cartimex", Editura 
Academiei Republicii Socialiste 
România și Casa de discuri „Elec- 
treeord". Sînt prezentate peste 
500 de titluri de carte.

Standul principal al țării noas
tre a fost vizitat de Lucjan 
Motyka, ministrul culturii și ar
telor al R. P. Polone, și de alte 
personalități oficiale. Ei au exa
minat cu interes exponatele și au 
felicitat pe expozanți pentru rea
lizarea grafică și poligrafică a lu
crărilor.

.....

O astfel de demonstrație ca cea de zilele trecute nu a putut fi văzută de multă vreme la Johannesburg. Studenfi 
și profesori s-au întrunit pentru a protesta împotriva „ac tului scandalos", cum a fost calificată în cercurile univer
sitare măsura ministrului de „justiție" de a interzice lui Jim Robertson, președintele Uniunii naționale a studenți
lor sud-africani, să părăsească provincia Cape și să-și continue studiile. S-a anunțat că marți va avea loc un 

nou miting de protest

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Capitala Statelor Unite ale Ameri- 
cii a devenit din nou sîmbătă locul 
unor ample acțiuni împotriva răz
boiului din Vietnam.

Tntr-una din sălile din Washington 
a avut loc o adunare la care au 
participat peste 400 de persoane din 
diferite state ale S.U.A. Acțiunea 
a fost organizată de Comitetul na
țional de luptă pentru o politică nu
cleară sănătoasă. Mișcarea este 
sprijinită și de alte organizații, prin
tre care „Femei luptați pentru pace".

La reuniunea ae la Washington 
au luat cuvîntul numeroși reprezen
tanți ai opiniei publice, printre care 
William Edwards, membru al Came
rei Reprezentanților a Congresului 
S.U.A., pastorul William Coffin și 
alții. Conaresmenul Brown a che
mat pe alegătorii americani sâ-și 
dea voturile în alegerile pentru Con
gres acelor candidați care se pro
nunță pentru încetarea războiului 
din Vietnam.

Von Hassel

CC

BONN 15 (Agerpres). — Reîntors 
duminică din S.U.A., ministrul a- 
părării al R.F.G., von Hassel, a 
declarat că S.U.A. au cerut 
R.F.G.-ului să aloce anual suma 
de 675 000 000 dolari pentru între
ținerea forțelor armate americane 
aflate pe teritoriul R.F.G. „Avînd 
în vedere angajarea americană în 
Vietnam, a spus von Hassel, R.F.G. 
va trebui să fie înțelegătoare față 
de cererile americane".

TEHERAN

Congres internațional 
al femeilor

TEHERAN 15 (Agerpres). — La 
Teheran s-a deschis sîmbătă seara 
cel de-al 18-lea Congres al Consi
liului internațional al femeilor, la 
care participă delegate din aproape 
60 de țări ale lumii.

Cuvîntul inaugural a fost rostit 
de împărăteasa Farah a Iranului, 
care a salutat succesele obținute de 
femeile din întreaga lume în lupta 
lor pentru condiții mai bune și de 
egalitate cu bărbații. Ea a chemat 
participantele la lucrări să adopte 
rezoluții care să ducă la încetarea 
discriminării, căreia îi sînt încă su
puse femeile dintr-o serie de țări.

Adio, D.
.Sub acest titlu, ziarul vest-ger- 

man „Die 
negiricul 
petroliere 
Deutsche 
schaft —

CORESPONDENȚĂ DIN VIENA
Săptămîna încheiată a 

fost dominată în Austria, 
pe planul vieții interne, de 
discuția asupra bugetului 
pe 1966. Intîrzierea cu care 
proiectul de lege este a- 
dus în dezbaterea parla
mentului a fost cauzată de 
evoluția înregistrată în 
ultima vreme în structura 
guvernului austriac. După 
cum se știe, în luna oc
tombrie, neînțelegerile 
dintre partidele populist 
și socialist ivite tocmai 
în legătură cu definitiva
rea proiectului de buget 
au dus la demisia guver
nului de coaliție și apoi 
la hotărîrea de a se efec
tua noi alegeri înainte 
de termen. Campania e- 
lectorală și apoi negocie
rile prelungite pentru for
marea noului guvern au 
împins pînă acum terme
nul rezolvării problemei 
bugetare.

Proiectul prezentat par
lamentului prevede chel
tuieli în valoare de 70,557 
miliarde și venituri de

68,012 miliarde șilingi, cu 
un deficit de 2,545 miliar
de. Ministrul finanțelor, 
Wolfgang Schmitz, a 
menționat că menținerea 
puterii de cumpărare a 
șilingului constituie impe
rativul momentului și a 
promis prezentarea unui

manifestații organizate de 
grupul de lucru pentru 
artă și știință, la univer
sitatea din Viena, s-a a- 
rătat că, în viitorii nouă 
ani, sînt necesare 4 500 
de clase și aproximativ 
5 000—6 000 profesori noi.

Cheltuieli în valoare de

Dezbateri
bugetare

adus, în anul 1965, ve
nituri de 14,5 miliarde 
șilingi, acoperind în pro
porție de 84 la sută pa
sivul balanței comer
ciale.

Dezbaterea din parla
ment asupra proiectului 
de buget a fost, deocam
dată, mai puțin aprin
să decît prevesteau u- 
nii comentatori de pre
să. Primul vorbitor al 
partidului socialist, aflat 
acum în opoziție, deputa
tul Czettel, a amintit că 
proiectul de buget a fost 
respins, la 22 octombrie 
1965, de 
partidului 
socialist, 
poate nici 
ze pentru
scumpetei. Deputății par
tidului populist au argu
mentat în apărarea buge
tului, menționînd că gu
vernul funcționează abia 
de patru săptămîni, timp 
insuficient pentru cuprin
derea tuturor probleme
lor.

Welt" a publicat pa- 
absorbirii societății 

din R. F. Germană — 
Erdol Aktiengesell- 

de către „Texaco", a 
patra companie petrolieră ame
ricană, ca mărime.

La 28 aprilie, la Bonn s-a 
pronunțat un veto privitor la 
această tranzacție. Dar, spre sur
prinderea observatorilor politici, 
în cursul săptămînii trecute, 
după o ședință a guvernului fe
deral, purtătorul său de cuvînt, 
von Hase, a declarat: conside
red că un angajament 
ciar în favoarea D.E.A. 
„prea scump", guvernul 
poate angaja să susțină 
prinderea și crearea unui 
german independent pe piața 
petrolului. Guvernul „nu va lua

finan- 
ar fi 

nu se 
intre- 
grup

reprezentanții 
său. Partidul 

a spus el, nu 
astăzi să vote- 
acest buget al

proiect de atenuare a mă
ririi progresive a impozite
lor. în proiect se prevăd 
alocări mai mari pentru 
necesitățile învățămîntului 
și cercetărilor științifice, 
problemă care preocupă 
în ultima vreme opinia 
publică, dar mai ales 
cercurile de specialitate. 
Recent, în cadrul unei

3,52 miliarde sînt alocate 
pentru construcția și a- 
menajarea de drumuri. 
Pentru a se acoperi aces
te cheltuieli s-a prevăzut 
o sporire a prețului benzi
nei și motorinei. Dezvol
tarea rețelei rutiere este 
pusă în legătură cu men
ținerea evoluției favora
bile a turismului, care a Petre STANCESCU

COPENHAGA 15. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : Duminică dimineața, 
delegația Marii Adunări Naționale 
a Republicii .Socialiste România, 
condusă de Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
care se află în Danemarca la invi
tația Folketingului acestei țări, a 
făcut o vizită la Muzeul Național 
al Rezistenței. Oaspeții români au 
fost întîmpinați de Julius Bornholt, 
președintele Fol- 
ketingului 
directorul 
lui. Din 
delegației, 
rășul 
tec a 
roană 
placa 
în cinstea eroilor 
rezistenței. A ur
mat apoi vizitarea 
muzeului, în ca
drul căruia sînt 
înfățișate princi
palele momente 
ale luptei poporu
lui danez împotri
va ocupației 
ciste, pentru 
bertatea țării.

în aceeași 
oaspeții români au 
întreprins o călă
torie Ia Elsinor,

unde au vizitat multisecularul 
Castel Kronborg, devenit celebru 
de cînd W. Shakespeare a plasat 
în el acțiunea capodoperei sale — 
„Hamlet“.

Seara, membrii delegației Marii 
Adunări Naționale au asistat la 
spectacolul de balet „Trei mușche
tari" — prezentat pe scena Tea
trului Regal din Copenhaga.

și de 
muzeu- 
partea 
tova- 

Ștefan Voi- 
depus o co

de flori la 
memorială

Tovorășul Ștefan Voitec este salutat de primul mi
nistru danez, Jens Otto Krag

Telefoto : U.P.I.-AGERPRES

REACȚIE ÎN LANȚ.

SCĂDERILE
DE LA BURSELE
CANADIENE

OTTAWA 15 (Agerpres). — 
Cursul acțiunilor la bursa de efec
te (hîrtii de valoare) din Toronto 
și Montreal continuă să scadă. 
Numai la 13 mai, cursul lor scă
zuse cu un procent. De la 1 mai 
pînă în prezent, el a scăzut în 
fotal cu 4,7 procente, înregistrîn- 
du-se astfel cel mai scăzut curs 
cunoscut în ultimii doi ani și ju
mătate. Pierderile înregistrate ca 
rezultat al scăderii prețului hîrtii- 
lor de valoare la bursele mențio
nate s-au ridicat la aproape 
5 000 000 000 dolari. Scăderea 
cursului acțiunilor hîrfiilor de va
loare la Ottawa a fost provocată 
de agitația de la bursa din New 
York și reflectă sentimentele de 
neîncredere și îngrijorarea în rîn- 
dul cercurilor de afaceri în fața 
unor noi dificultăți.

E. A.!
vreo altă inițiativă în acest do
meniu", a declarat 
ceasta hotărîre — 
consideră la Bonn 
lează cu ridicarea

D.E.A., care are
1 800 stații de distribuție, este a 
doua întreprindere de acest gen 
din R.F.G. Cu privire la noua 
tranzacție, corespondentul din 
Bonn al ziarului „Le Monde" 
nota că ea constituie „o trambu
lină pentru cucerirea unei mari 
părți din piața vest-germană a 
petrolului aflată în plină extin
dere... Trebuie să se știe că Re
publica federală este de pe 
acum, în materie de petrol, su
pusă loviturilor marilor societăți 
americane. Petrolul, electronica 
și automobilul sînt cele trei 
bastioane ale capitalului ameri
can în Republica federală".

von Hase. A- 
după cum se 

— echiva- 
vetoului.

o rețea de
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■R CAIRO. Delegația guver- 
" namentală a U.R.S.S., con
dusă de Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., care duminica 
a făcut o vizită la Port-Said, 
s-a întors cu trenul la Cairo. 
Delegația a fost însoțită de 
președintele R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser.

n CARACI. Președintele Pa- 
™ kistanului a declarat unui 
corespondent al ziarului 
„Dawn" că „principiul de 
bază al politicii externe a ță
rii sale constă în întărirea re
lațiilor de prietenie sinceră cu 
toate țările lumii și în mod 
special cu statele vecine".

I SOFIA. Sîmbătă a sosit în 
" R. P. Bulgaria Samuel Go- 
nard, președintele Comitetului 
Internațional al Crucii Roșii.

n LONDRA. George Thom- 
™ son, ministrul englez în
sărcinat cu problemele euro
pene și atlantice, a plecat la 
Washington și Ottawa unde va 
discuta cu oficialitățile pro
blema „reorganizării" N.A.T.Q.

■| CAPE KENNEDY. La poli- 
“ qonul din Florida se fac 
pregătiri pentru lansarea navei 
cosmice „Gemini-9", prevăzută 
pentru marți. Zborul navei va 
dura 3 zile. Se va încerca o „în- 
tilnire spațială" cu o rachetă 
„Agena" și ieșirea unui cosmo
naut din cabină.

| VIENA. Consiliul Școlii su- 
"" perioare de comerț a ho- 
tărît destituirea profesorului 
Borodajkewicz, cunoscut pen
tru ideile sale pro-naziste pe 
care le propovăduia în cursu
rile sale de istorie.

B BUENOS AIRES. în capi- 
™ tala Argentinei a avut loc 
o mare demonstrație organi
zată de personalul civil din 
cadrul forțelor armate argen- 
tinene, aflat într-o grevă de 
72 de ore, anunță agenția 
Prensa Latina. Participanții la 
demonstrație au revendicat 
majorarea salariilor. Peste 300 
de polițiști au intervenit pen
tru a împrăștia pe demons
tranți, folosind bombe cu gaze 
lacrimogene.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA 1 București. Plata „Scfnteil*. T«L 17 60 KX 17 60 20. Abonamentele M fac la oficiile poștala, factorii poștali șt difuzorll voluntari din întreprinderi și inatitutll. Tmarut Combinatul Poligrafie Casa Sctnteii

i


