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CERINȚE ESENȚIALE 
ÎN TRANSPORTURILE 
PE CALEA FERATA

Sector deosebit de important al 
economiei naționale și al deservirii 
sociale, transporturile pe calea fe
rată au cunoscut în anii construc
ției socialiste o dezvoltare continuu 
ascendentă. Partidul și guvernul 
s-au preocupat în permanență de 
întărirea și modernizarea bazei ma
teriale a transporturilor feroviare, 
alocînd anual în acest scop însem
nate fonduri de investiții. Au fost 
construite noi linii și stații de cale 
ferată, iar multe din cele existente 
au fost modernizate ; a sporit an de 
an parcul de locomotive și vagoane. 
Numai în anii șesenalului trans
porturile feroviare au fost înzes
trate cu 261 locomotive Diesel 
electrice de 2 100 C.P. și cu peste 
21 000 vagoane de marfă — ceea ce 
a avut drept urmare o îmbunătă
țire simțitoare a condițiilor de 
transport. Este semnificativ pentru 
procesul susținut și continuu de 
modernizare a muncii în acest sec
tor faptul că, anul trecut, 40 la sută 
din volumul total al transporturi
lor de mărfuri și călători pe calea 
ferată a fost efectuat cu locomotive 
Diesel electrice. Numeroase stații 
au fost dotate cu instalații de siste
matizare și centralizare electrodi- 
namică.

Potrivit Directivelor Congresului 
al IX-lea al partidului, în cursul 
cincinalului vor fi puse la îndemî- 
na ceferiștilor noi mijloace moder
ne de tracțiune, 80 la sută din 
volumul transporturilor de măr
furi și călători pe calea ferată ur- 
mînd a fi efectuat în 1970 cu lo
comotive Diesel și electrice. Pen
tru sporirea capacității de trans
port și a siguranței circulației pe 
calea ferată se va intensifica pro
cesul de sistematizare și centrali
zare electrodinamică.

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de la calea ferată au obținut 
rezultate de seamă în realizarea 
planurilor de transport, în folosi
rea mai bună a materialului ru
lant; concomitent cu înzestrarea 
tehnică ei au acumulat o ex
periență prețioasă, și-au sporit 
continuu calificarea și compe
tența în muncă. Datorită activității 
lor sîrguincioase, a eforturilor de
puse, transporturile pe calea fe
rată au adus și aduc o contribuție 
însemnată la progresul economiei 
naționale, la înfăptuirea impor
tantelor sarcini ale desăvîrșirii 
construcției socialiste în patria 
noastră.

Cu toate aceste rezultate, în ul
tima vreme în transporturile pe 
calea ferată s-au manifestat o se
rie de deficiențe și slăbiciuni se
rioase, acte de indisciplină și o

neîngăduită toleranță față de ast
fel de manifestări, tendințe de jus
tificare și acoperire a lipsurilor și 
neajunsurilor ; o asemenea atmos
feră a favorizat o serie de negli
jențe în circulația unor trenuri 
culminînd cu accidentul petrecut 
în ziua de 31 mai în apropiere de 
București.

In rîndul conducerii ministerului 
și al direcțiilor regionale și-a făcut 
loc în ultima vreme ideea — pro
fund dăunătoare — că dotarea tot 
mai bună, modernizarea și auto
matizarea unor procese de muncă 
pot duce de la sine la îmbunătăți
rea transporturilor pe căile ferate. 
Treptat, treptat, în decursul anilor, 
conducerea ministerului și direc
țiile regionale au slăbit exigența și 
preocuparea pentru buna organi
zare a muncii, pentru întărirea dis
ciplinei și ordinii — obiective esen
țiale ce trebuie să caracterizeze 
activitatea căilor ferate — n-au 
mai dat atenția cuvenită contro
lului și îndrumării acestui impor
tant domeniu de activitate.

O atare stare de spirit, cu totul 
străină și necorformă cu tradițiile 
de ordine, disciplină și bună orga
nizare a căilor noastre ferate, n-a 
fost combătută stăruitor nici de or
ganizațiile de partid din transpor
turile pe C.F.R.

Conducerea partidului și a sta
tului nostru a luat recent un 
șir de măsuri pentru îmbunătă
țirea radicală a organizării și 
conducerii transporturilor fero
viare, a activității tuturor lu
crătorilor care muncesc la căile 
ferate. Așa cum a subliniat tova
rășul Nicolae Ceaușescu în ședința 
care a avut loc zilele acestea la Mi
nisterul Căilor Ferate cu cadrele de 
conducere din minister și din di
recțiile regionale C.F.R., aceste mă
suri au drept scop să ridice în
treaga activitate a transporturilor 
pe calea ferată la nivelul cerințe
lor actuale ale dezvoltării econo
miei naționale, al sarcinilor mari 
și importante ce revin acestui sec
tor în noul cincinal; ele sînt me
nite să pună capăt, în modul cel 
mai hotărît, deficiențelor ce s-au 
făcut simțite în ultimul timp în 
transporturile pe calea ferată.

Este bine știut că principalul cri
teriu de apreciere a calității mun
cii la căile ferate îl constituie în
deplinirea planului de transport în 
cele mai bune condiții de regulari
tate și siguranță a circulației, de
servirea ireproșabilă a călătorilor 
în trenuri și stații. Acestea sînt

(Continuare în pag. a III-a)
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despre stadiul actual al elec
trificării rurale și lucrările ce 
se vor efectua în anii cincina
lului, ne-am adresat tov. ing. 
NICOLAE GHEORGHIU, ad
junct al ministrului energiei 
electrice.

— Fiind un factor de o deosebită 
importanfă în dezvoltarea economică 
și social-culturală — a spus interlo
cutorul — electrificarea rurală a fost 
înscrisă printre obiectivele principa
le ale activității partidului și statu
lui nostru. In perioada 1945—1959, 
ca rezultat al sprijinului acordat de 
stat, au fost electrificate 2 400 sale, 
de 5 ori mai multe decît au fost e- 
lectrificate în decurs de 60—70 ani. 
în prezent, numărul satelor e- 
lecfrificale este de peste 7 600, 
adică 49 la sută din total, iar 
numărul gospodăriilor sătești care 
sînf alimentate cu energie electrică 
trece de 1 050 000. Datorită creșterii 
nivelului de trai al populației, în gos
podăriile sătești se folosesc astăzi de 
3,3 ori mai mulle aparate de radio 
decît în anul 1960, de peste 20 ori 
mai multe televizoare, frigidere, ma
șini de cusuf electrice etc.

— Ce lucrări de electrificare 
rurală se prevăd pentru anii

cincinalului și ce se va realiza 
în cursul acestui an ?

— Directivele Congresului al IX-lea 
al P.C.R. prevăd, pentru anii 1966— 
1970, electrificarea altor 5 000 de sate, 
iar acfiunea de electrificare totală să 
fie încheiată în anul 1972—1973. Din 
acest program, în cursul acestui an 
se vor eleclrifica circa 1 000 de safe, 
iar la peste 200 000 gospodării indi
viduale sătești se vor executa insta
lațiile de alimentare cu energie elec
trică.

Pentru realizarea acestor sarcini, 
Ministerul Energiei Electrice a 
stabilit un ansamblu de măsuri a 
căror realizare este urmărită împreu
nă cu comitetele executive ale sfa
turilor populare regionale. Unele co
mitete executive regionale depun e- 
forturi pentru crearea condițiilor în 
vederea electrificării unui număr cît 
mai mare de sate. în regiunile Do- 
brogea și Banat electrificarea satelor 
se apropie de sfîrșit, iar în regiunile 
Oltenia, București și lași s-au creat 
condiții pentru a se eleclrifica anual 
90—160 de sate.

— Ce se face pentru o mai 
largă folosire a energiei electri
ce în producția agricolă?

— în ultimii ani a început să se

privind transformarea
Școlii superioare de partid 

in Academia de științe

.Comitetul Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Roțnân a adoptat o hotărîre cu 
privire la transformarea Școlii su
perioare de partid în Academia 
de științe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu" de pe lingă C.C. al 
P.C.R.

Academia de științe social-poli
tice va funcționa cu trei facultăți : 
Facultatea de filozofie și științe 
politice, cu secția filozofie-sociolo- 
gie și secția socialism științific 
(științe politice) : Facultatea de is
torie a mișcării muncitorești ; Fa
cultatea de economie, cu secțiile — 
economie generală, organizarea și 
conducerea economiei, economie 
mondială. Durata studiilor la 
cursurile cu frecvență ale Acade
miei este de 4 ani, iar la cursurile 
fără frecvență de 5 ani.

Cursurile Academiei pot fi ur
mate, pe bază de concurs, de acti
viști de partid, de stat, ai organi
zațiilor de masă, de lucrători din

domeniul ideologic, absolvenți 
liceului, care au recomandarea or
ganelor de partid.

Absolvenții Academiei de știin
țe social-politice „Ștefan Gheor
ghiu" se bucură de toate drepturile 
absolvenților instituțiilor de învă- 
țămînt superior.

Academia de științe social-politi
ce „Ștefan Gheorghiu" are dreptul 
să organizeze doctoratul și să acor
de titluri științifice în : Filozofie 
pentru specialitățile materialism 
dialectic, materialism istoric, so
cialism științific, istoria filozofiei; 
Economie pentru specialitățile e- 
conomia politică a capitalismului, 
economia politică a socialismului, 
organizarea și conducerea econo
miei, istoria economiei naționale, 
istoria doctrinelor economice, eco
nomia mondială ; Istorie pentru 
specialitățile Istoria Partidului Co
munist Român, istoria mișcării 
muncitorești internaționale.

in ziarul de ari
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■ PUNCTE DE VEDERE

■ INTERVIUL „SCINTEII"

Joi după-amiază, secretarul ge
neral al Q.C. al P.C.R., Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu președin
tele Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, și președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
s-a întîlnit cu Șahinșahul Iranului, 
Maiestatea Sa Imperială Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr.

Au fost de față Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, și Ion 
Drînceanu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Teheran.

Au luat parte Abbas Aram, mi
nistrul afacerilor externe, și Ah
mad Eghbal, ambasadorul Iranului 
la București.

Cu acest prilej, Șahinșahul a

exprimat încă o dată mulțumiri 
pentru posibilitatea ce i s-a oferit 
de a vizita România și pentru deo
sebita ospitalitate a locuitorilor 
țării. Suveranul Iranului a dat o 
înaltă apreciere activității creatoa
re a poporului român, eforturilor 
sale îndreptate spre o viață tot 
mai prosperă.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. a mulțumit pentru cuvintele 
de caldă prețuire la adresa muncii 
și realizărilor poporului român și 
a transmis poporului iranian, po
por cu vechi tradiții de cultură și 
civilizație, urări prietenești de suc
ces în eforturile sale pentru pro
gres economic, social și cultural, 
pentru dezvoltarea continuă a pa
triei sale.

în timpul întîlnirii s-a apreciat 
că relațiile dintre România și Iran 
evoluează în mod pozitiv, în spiri
tul respectării suveranității, al ne
amestecului în treburile interne, al 
avantajului reciproc, și s-a expri
mat dorința comună ca aceste re
lații să fie dezvoltate continuu, în 
folosul ambelor popoare.

Totodată, a avut loc un schimb 
de vederi asupra problemelor ac
tuale ale situației internaționale, 
discuțiile evidențiind dorința am
belor țări de a-și aduce și în viitor 
contribuția la promovarea colabo
rării internaționale și asigurarea 
păcii.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

Vizita la Galati

VACANȚA 
ELEVILOR

Orașul, loc 

de spectacol
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GALAȚI. — Trimișii speciali A- 
gerpres, C. Marinescu și S. Lu
cian, transmit : Joi dimineața, Ma
iestatea Sa Imperială Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, Șahin
șahul Iranului, împreună cu suita 
sa, în frunte cu Abbas Aram, mi
nistrul afacerilor externe, și Ah
mad Eghbal, ambasadorul Iranu
lui la București, a sosit în orașul 
Galați. Suveranul Iranului a fost 
însoțit de Gheorghe Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Ion Drîn
ceanu, ambasadorul României la 
Teheran, și de alte persoane ofi
ciale.

La ora 8,30, trenul oficial s-a 
oprit în gara Galați. Numeroși lo
calnici au făcut înaltului oaspete 
o călduroasă primire. Pe peron, 
unde se aflau oficialitățile locale,

V

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL
CHIVU STOICA A MINISTRULUI

IZRAELULUI LA BUCUREȘTI

Uzina de alumină-Oradeo : turnul 
de purificare a gazelor de la insta
lația de calcinare a hidratului de 

aluminiu
Foto : Agerpres

La 2 iunie, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Chivu Stoica, a pri
mit în audiență pe trimisul ex
traordinar și ministru plenipoten-

țiar al Izraelului la București, Zvi 
Ayalon, în legătură cu plecarea sa 
definitivă din România.

(Agerpres)

președintele sfatului popular re
gional, Constantin Dumitrache, 
urează Șahinșahului bun sosit, iar 
tinere în costume naționale oferă 
o ploscă cu vin și tradiționala 
pîine și sare, simbol al ospitali
tății locuitorilor din această parte 
a țării. O companie militară pre
zintă onorul.

Coloana de mașini oficiale s-a 
îndreptat apoi spre Combinatul si
derurgic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej". De-a lungul traseului, Șa
hinșahul Iranului a fost salutat cu 
căldură de cetățenii orașului, iar 
la sosirea în această importantă 
unitate a industriei noastre a fost 
întîmpinat de Mircea Popescu, ad
junct al ministrului industriei 
metalurgice. în fața machetei 
combinatului au fost prezentate 
obiectivele și profilul acestuia. Di
rectorul general al întreprinderii 
de construcții și montaje siderur
gice Galați, inginerul Sahna Li- 
veanu, a înfățișat diferite proble
me de proiectare și construcție, 
subliniind concepția modernă care 
stă la baza realizării marelui com
binat siderurgic.

înaltul oaspete 
laminorul de tablă 
urmărit cu interes 
făcută în sectorul 
dînci. In sala de mașini sînt pre
zentate instalațiile automatizate 
care vor dirija întregul laminor.

Vizita continuă pe șantierul sec
torului oțelărie și în sectorul de 
aglomerare a minereului, unde 
înaltul oaspete se interesează de 
nivelul tehnic al acestui obiectiv 
industrial.

înainte de plecare, Maiestatea

a vizitat apoi 
groasă, unde a 
o demonstrație 
cuptoarelor a-

Sa Imperială a felicitat călduros 
colectivul de constructori ai ma
relui combinat pentru realizările 
deosebite obținute, exprimîndu-și 
admirația față de înaltul grad de 
tehnicitate al viitorului gigant in
dustrial de la Dunăre și apreciind 
pozitiv estetica construcțiilor și 
modul cum a fost proiectată orga
nizarea în flux a întregului proces 
siderurgic.

S-a făcut apoi un scurt popas 
la sediul sfatului popular regional* 
unde vicepreședintele Ștefan 
Bubenec a prezentat schița de 
sistematizare și reconstrucție a 
orașului Galați.

La amiază, Maiestatea Sa Im
perială și personalitățile care îl 
însoțesc au părăsit Galațiul, în- 
dreptîndu-se spre Capitală. In 
gara Galați înaltul oaspete a fost 
condus de oficialitățile locale. O 
gardă militară a prezentat onorul.

★
După-amiază, Șahinșahul Iranu

lui, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, împreună cu persoa
nele oficiale care l-au însoțit în 
vizita făcută la Galați, s-a îna
poiat în Capitală.

La sosire, în gara Băneasa, înal
tul oaspete a fost întîmpinat de 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Roman Mol
dovan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Ștefan S. Nicolau, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă, Bujor Almășan, minis
trul minelor, Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

(Agerpres)

exfindă utilizarea energiei electrice 
și în producția agricolă : la irigații, 
aprovizionarea cu apă a fermelor și 
la alte operații. Ținînd seama de fap
tul că la noi producția agricolă se 
desfășoară în cadrul unor mari unități, 
electrificarea proceselor de produc
ție agricole are un cîmp de activi
tate nelimitat. în perioada august 
1965—februarie 1966, întreprinderile 
regionale de electricitate, împreună cu 
organele locale de resort, au în
tocmit pentru fiecare regiune studii 
detaliate de electrificare a unităților 
agricole. Studiile cuprind pentru fie
care unitate și punct de producție 
soluțiile tehnice de alimentare cu e- 
nergie electrică. Aceste studii urmea
ză a fi folosite la stabilirea progra
mului de electrificare 
taților neelecfrificafe, 
intensificarea folosirii 
trice în 
unitățile

Ținînd 
ficarea 
deosebită importanță social-economi- B 
că, lucrătorii din sectorul energetic “ 
vor depune toate eforturile penfru B 
realizarea sarcinilor ce le revin în H 
cadrul planului de cinci ani.

Interviu realizat de Al. PLAIEȘU

a tuturor uni- 
precum și la 
energiei elec- 
producție dinprocesele de 

electrificafe.
seama de faptul că elecfri- 
agriculturii și satelor are o

VALOAREA TIMPULUIOPINII

un 
de 

bu-

Dacă pierdem 
creion, un număr 
telefon notat pe o 
căjică de hîrtie, dacă
ni se rătăcește un bi
let de cinema sau ne 
cade din buzunar o 
monedă de cinci bani, 
ne arătăm numaidecît 
contrariati și căutăm, 
cel puțin cîteva se
cunde, fie și numai 
din curiozitatea de a 
cunoaște împrejurarea 
și pricinile din 
am pierdut 
respectiv. Dacă 
dem, însă, cinci 
te, cinci ore, 
și mai mult, 
vem sentimentul 
pierderi reale și nu 
ne îngrijorăm cîtuși de 
puțin. Cită dreptate a- 
vea Nicolae Iorga 
cînd observa o dată 
că „pierdem din viață 
ani și la moarte cer
șim o clipă'.

care 
obiectul 

pier- 
minu- 

sau 
n-a- 
unei

Dacă 
iese acut sentimentul 
curgerii ireversibile a 
timpului și-l sistemati
zează în opere nepie
ritoare, dîndu-i inter
pretări dintre cele mai 
diverse, de la acel 
nostalgic „fugit irepa
rabile tempus" pînă 
la epicureicul „cârpe 
diem", dacă un Faust 
implora clipa să ră- 
mîie, iar Eminescu 
simțea cum crește tim- 
pu-n urma lui, alții 
senzația că timpul 
pe loc și le revine 
îndatorirea de a-1 
după ei. Ce faci ? 
întreb într-o zi pe
cunoscut de la un ser
viciu îndeajuns de 
inactiv.

— Trag de timp, îmi 
răspunde plictisit, fre- 
cîndu-și ochii înroșiți 
de nesomn.

Iar altul îmi răspun-

au 
stă 
lor 
tîrî 

îl 
un

de Ion Dodu BĂLAN

o dată cu o seni- 
cinică, după

de 
nătate 
ce-și petrecuse ore în 
șir în fața unei cești 
cu cafea și a unui pa
har de coniac:

— Omor timpul, ce 
dracu să fac ?

Vorbele lui mi-au 
săgetat inima. Omul 
meu nu-și dădea sea
ma că a omorî timpul 
e o crimă ca oricare 
alta și e în primul rînd 
o sinucidere lentă 
iresponsabilă. Doam
ne, și sînt atîtea feluri 
de a omorî timpul, 
timpul tău și timpul 
altoral Elevul „chiu
lește" de la școală și 
omoară timpul — și 
încă ce timp, timpul 
anilor de formație în

care o oră lasă urme 
peste o viață. Un pro
fesor intră plictisit în 
clasă și trage de timp, 
ca de o funie infinită, 
pînă îl omoară fără a 
spune mare lucru ele
vilor. Și timpul acesta 
nu e numai al lui, e 
al unei generații. Un 
funcționar îți eliberea
ză un certificat pentru 
întocmirea căruia sînt 
necesare zece minute, 
făcîndu-te să aștepți 
două ore și 
rît o oră și 
de minute, 
mea asta tu 
toată presa
puteai vedea un film, 
puteai vizita expoziția 
lui Țuculescu sau a 
lui Moore. Puteai sta

(i-a omo- 
cincizeci 
Și-n vre- 

puteai citi 
dintr-o zi,

la sfat cu un geniu și 
nu să te frămînți în 
fața unui indolent. Un 
prieten te vizitează în 
orele de serviciu, îți în
drugă palavre și-ți o- 
moară și ție și lui ore 
în șir, fără nici o milă.

Un ospătar, în timp 
ce tu aștepți la masă, 
își completează un bu
letin pronosport, și-ți 
omoară minute în șir. 
Un amic te ține de 
nasture și te informea
ză ceasuri lungi cum 
te-a bîrfit un alt amic, 
în vreme ce lucrările 
tale au rămas pe bi
rou, iar la ușă te aș
teaptă numeroase per
soane omorînd timpul. 
Din timpul omorît nu 
curge sînge, dar se 
scurge viața și asta 
observăm prea tîrziu. 
Niște vatmani guralivi 
sporovăiesc la capul 
liniei, în vreme ce pe

ei pe 
și vă 
valoa-

minut-

traseu grupuri mari 
de oameni grăbiți aș
teaptă neliniștiți în 
stații. Adunați minute
le pierdute de 
toate traseele 
veți înfiora de 
rea pierdută.

Ei și ce-i un
două, doar nu intră 
vremea în sac — poa
te riposta un generos. 
Nu-i mai nimic și to
tuși uneori e totul. O 
intervenție chirurgica
lă mai devreme cu un 
minut e salvatoare și 
mai tîrziu cu un mi
nut poate fi fatală. A- 
deseori întîlnirea a 
doi oameni mai devre
me cu un minut rezol
vă o problemă esen
țială, iar mai tîrziu cu 
un minut o încurcă pe 
o viață întreagă. Cînd

(Continuare 
în pag. a V-a)
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Pentru automobilist!

Cum „întineresc"
FAȚADELE

„Raliul
București"

1—.....■ *■.—■—■■■*■ ... .......... ................ ............... .... ■

de Dan NEMȚEANU începe la 19 iunie

A ȘTI SĂ FII MAMĂ
Dacă s-ar avea în ve

dere numai spusele ma
relui medic francez J. 
Courmont în tratatul său 
de igienă, potrivit cărora 
un copil născut normal 
nu se îmbolnăvește decît 
din neștiință sau impru
dență, încă ar fi destul 
pentru a ne da seama cît 
de important este a ști să 
fii mamă.

în spitale, policlinici, în 
școli, în grădini publice 
sau pur și simplu pe stra
dă, observăm multe fapte 
în aparență banale, fără 
semnificație, dar care re
flectă uneori neștiința ma
melor în apărarea sănă
tății copiilor.

Unde înveți să fii 
mamă ? Ce posibilități 
avem la îndemînă pentru 
a ne forma și a ne desă- 
vîrși calitățile, în această 
misiune socială a femeii ?

întrebările acestea își 
au fără îndoială rostul 
lor. „Arta" de a fi mamă 
trebuie învățată, cu 
mai mult cu cît a ști
fii mamă înseamnă a ști 
să fii și mamă soacră și 
bunică. Se întîmplă ca 
ceea ce construiește pe 
baze științifice tînăra 
mamă să strice uneori 
bunica.

Este cert, primele no
țiuni se capătă încă din 
copilărie, în familie. Pur
tarea părinților înrîurește 
profund, pozitiv sau ne
gativ, 
care 
spirit de imitație, apli
că tot ce vede în ju
rul ei în jocul cu păpu
șile, dar efectul se va re
simți și mai tîrziu în exer
citarea rolului ei social. 
Receptivitatea copiilor dă 
posibilitatea ca, într-un 
climat familial sănătos, să 
se formeze, la această 
vîrstă mică, o seamă de 
deprinderi, de reflexe, 
care printr-o atentă edu
cație de-a lungul anilor și 
a experienței proprii 
mai tîrziu pot deveni

atît
să

sătuii de caracter bine 
definite. Creînd între ele 
și fetele lor o punte afec
tivă statornică, mamele 
asiguiă 0 strînsă' împle
tire între educația părin
tească și cea pedagogică.

Dar în școală, se acor
dă suficientă atenție să
nătății fizice și psihice a 
viitoarelor mame ? Se ține 
oare seama că la sfîrșitul 
ciclului elementar și apoi 
în liceu, alături de alte 
examene, elevii trec trep
tat și pe nesimțite, „exa
menul pubertății", care 
reprezintă o cotitură fi
ziologică în decursul că
reia se modifică profund 
organismul și viața sufle
tească a tinerelor ? Există 
ore de igienă în care să 
fie inițiate fetele — și nu

preocupări un caracter 
organizat, permanent, la 
un nivel major. Se înțe
lege că orice .asemehea 
acțiune ■ presupune din 
partea medicilor școlari și 
a cadrelor didactice, în 
special a diriginților, tact, 
cunoașterea temeinică a - 
psihologie; individuale și 
colective, a temperamen
telor copiilor, ceea
implică, în prealabil, o 
bună pregătire pedagogi
că. în caz contrar, abor
darea problemelor trece
rii tînărului spre maturita
te poate să ducă la efecte 
nedorite : excitarea cu
riozității, pierderea sim
țului de pudoare etc. Este 
o chestiune de maximă 
însemnătate.

Am participat în cadrul

„Scînteia" a publi
cat în luna decem
brie a anului trecut 
un articol al arhitec
tului Stan Bortnov- 
ski, prin care acesta 
atrăgea atenția, cu 
deosebită competen
ță profesională, asu
pra campaniei de 
„întinerire" a fațade
lor clădirilor din 
București, campanie 
destul de arbitrar 
condusă și, deci și cu 
efecte dăunătoare u- 
neori. Se arăta că 
metoda zugrăvirii 
peste un strat vechi 
de vopsea murdară 
sau curățirea ziduri
lor de piatră cu me
tode prea brutale, 
dăunează aspectului 
specific al materiale
lor și înmoaie pînă 
la topire lentă volu
mele sau ornamentele 
arhitecturale.

Se constată însă că 
problemele ridicate 
de articol rămîn încă 
actuale, obiecțiile
formulate neavînd 
încă drept urmare o 
îmbunătățire a mun
cii în acest sector. 
Dimpotrivă, cu voio
șie și cu credința ne
strămutată în eficien
ța de mare efect ar
tistic a metodei, dife
ritele întreprinderi 
însărcinate cu chirur
gia estetică a fața
delor continuă să 
răspîndească valuri 
de rozuri gălbui cam 
la nimereală, căutînd 
parcă să-i creeze o- 
rașului armonii îm
bietoare de cofetărie. 
Pentru vitalitatea o- 
rașului nostru și față 
de condițiile specifice 
de climă și lumină, 
asemenea invitații 
blajine la o monoto
nie dulceagă sînt 
nepotrivite și dove
desc, cred, hotărîri 
luate în pripă, fără 
discernămînt, nestu- 
dierea serioasă a me
todelor de lucru din 
practica internațio
nală. Aspectul străzi
lor dă personalitate 
orașelor și fiecare 
clădire prin prezen
ța ei este, aș spune, 
ca un actor care con
tribuie în permanen
ță la profilul ansam
blului. Atîta timp cît 
serviciile de sistema
tizare urbanistică 
consideră că pe o 
stradă diferitele clă
diri pot rămîne în- 
tr-o vecinătate ex
presivă, există obli
gativitatea ca fieca
re din aceste clădiri 
să fie bine întreți
nută, prin respecta
rea stilului epocii în 
care a fost făcută, 
deci a conservării tu
turor componentelor 
arhitecturale și a ma
terialelor inițiale pe 
cît este posibil. Ast
fel, și patina timpu
lui își poate adăuga 
farmecul, cultivarea 
ei neînsemnind însă 
pasivitate în fața 
semnelor de deterio
rare.

Excesul de zel unit 
cu incompetența și 
lipsa de înțelegere 
pentru diversitatea 
problemelor puse reu
șesc uneori să urî- 
țească casele sau in
stituțiile sau să le 
șablonizeze prin scăl
darea totală într-o 
culoare tip. De un a- 
șemenea tratament

au beneficiat multe 
fațade de pe bulevar
dul Gh. Gheorghiu- 
Dej, începînd cu clă
direa cinematografu
lui București, a cărui 
arhitectură n-a fost 
avantajată de tonali
tatea zugrăvelii alese, 
și terrninînd cu proas
păta și drastica re
novare a fațadei Ca
sei Centrale a Arma
tei, rașchetată ca un 
parchet și probabil 
subțiată de masajul 
violent.

Ateneul arată și 
astăzi ca un tort cu 
două feluri de cre
mă. Gospodinele ale- 
gînd între cupolă și 
baza clădirii ar pu
tea pronostica par
tea care conține mai 
multe ouă — tonalită
țile atît de arbitrar 
alese o permit din 
plin. Cît privește ho
telul Lido de pe bu
levardul Bălcescu, 
aici galbenul puternic 
e cam de mult „pa
tinat" ; o văruială 
gospodărească i-ar 
prinde oricum mai 
bine decît înfățișa
rea actuală. Pornind 
pe bulevardul Ana 
Ipătescu în sus, este 
izbitoare repetiția de 
tonuri proaspete ro
zalii, împărțite cu in
diferență, fără să se 
țină seama că o casă 
din vremea lui Cara- 
giale trebuie să arate 
mai altfel decît un 
bloc din 1935. Ba mai 
mult, la unele case 
fațadele beneficiază 
de două culori, care 
selectează frapant di
feritele ornamente, 
prin colorarea lor di
ferită, reușind să

(A.A.R.), 
de turism 
U.C.F.S.- 

,,Raliul

atitudinea fetiței, 
la început, din

a-

rupă unitatea de con
cepție a ansamblului 
și să creeze o supra
față dezorganizată.

Este interesant de 
remarcat că Secțiu
nea de arhitectură și 
sistematizare a Sfa
tului popular al Ca
pitalei nu se ocupă 
de coordonarea
cestor lucrări, care 
sînt lăsate exclusiv 
la inițiativa și gus
tul 
al 
sau 
rora 
imobilul.

Pentru buna desfă
șurare a lucrărilor, 
pentru economisirea 
de materiale noi și 
buna păstrare a ce
lor existente, pentru 
ca întreținerea clădi
rilor orașului să con
stituie o permanentă 
acțiune de cultură 
este nevoie ca orice 
inițiativă de acest fel 
să aibă avizul profe
sional și artistic al u- 
nor persoane de spe
cialitate, care să fie 
solicitate continuu. 
Astfel se va pune ca
păt sistemului actual 
de lucru fără criterii 
precise, uneori 
gust îndoielnic, 
ducînd în fond 
portante risipe 
fonduri, prin inutili
tatea sau contraindi- 
carea materialelor 
care se consumă, ca 
și a muncii depuse.

O serioasă docu
mentare 
trecerea 
remedia 
xistente 
în valoare cît mai di
vers fizionomia ora
șului nostru.

uneori arbitrar 
întreprinderilor 
instituțiilor ca

le aparține

de 
pro- 
im-

de

înainte de 
la fapte va 
greșelile e- 
și va pyne

Dacă ne-am lua după sta
tistici, în proporție de 95 la 
sută, populația din Europa, din 
cele două Americi, din Austra
lia și dintr-o parte a Asiei su
feră, în secolul XX, 
de dinți.

de dureri

atît, dacă 
doctorului

— Nu ne-ar deranja 
n-ar... durea, îi spunem 
Petre Firu, șeful Clinicii de sto
matologie infantilă din Capitală, 
care ne-a comunicat cifra oarecum 
neobișnuită de mai sus. Se pare că 
descoperitorul anesteziei în forma 
ei modernă, acum un secol și mai 
bine, era dentist. Stomatologii de 
azi nu deduc de aci vreo obligație?

— înțeleg punctul dumneavoas
tră de vedere. Există oameni care 
nu pot fi socotiți temători și to
tuși, în cazul dinților, declară că 
nu pot suporta durerea. Soldații lui 
Napoleon răbdau intervenții chi
rurgicale complicate, dar pentru 
extragerea unui dinte aveau nevoie 
de cantități neobișnuite de alcool.

— Azi însă există anestezia. Unii 
dentiști nu o folosesc în cazul ca
riilor, spunînd că „au nevoie 
durere". Așa o fi?

— Există pacienți care nici 
s-au așezat pe scaun și cer să 
anesteziați. Durerea îl ajută 
dentist să localizeze mai bine po
ziția unde a ajuns și să se asigure 
că plomba pusă azi fără durere nu 
va începe să doară peste cîteva 
săptămîni. E însă incontestabil că 
multe depind și de gradul de mă
iestrie a dentistului.

— Cum se explici totuși faptul 
că există azi și dentiști care prac
tică adormirea totală a pacientu
lui ?

— Ea nu e lipsită de riscuri și 
n-aș exclude posibilitatea de a fi 
uneori legată de tendințe comer
ciale. Principalul este că nu există 
altă soluție decît freza.

— Cum, se face că secolul unor 
invenții senzaționale — să. zicem.

de

nu 
fie 
pe

numai ele, ci și băieții — 
în probleme privind dez
voltarea fiziologică nor
mală, viața sexuală și pe
ricolele ei la o vîrstă fra
gedă ? în ce măsură se 
face educația cetățeneas
că, separat pentru fete și 
separat pentru băieți, 
abordîndu-se deschis, 
fără falsă pudoare, pro
bleme esențiale, și hotărî- 
toare pentru viitoarele 
căsnicii și implicit pentru 
viitoarele mame ?

Considerăm că ceea 
se face în școală în 
ceastă privință este

După cum s-a mai anunțat, spre 
sfîrșitul acestei luni Asociația auto- 
mobilișfilor din România 
în colaborare cu Comisia 
a Consiliului orășenesc 
București, organizează
București", prima competiție auto
mobilistică din țara noastră. La 
acest raliu, al cărui start se va da 
în dimineața zilei de 19 iunie din 
fața Pavilionului Expoziției Econo
miei Naționale, pot participa po
sesorii de autoturisme proprii, cu 
vechime în conducere de cel pu
țin doi ani. Autoturismele — îm
părțite pe clase, după capacitatea 
cilindrică — vor fi conduse fiecare 
de cîte un echipaj alcătuit din 
două persoane, cu drepturi și obli
gații egale.

„Raliul București’ se va desfă
șura pe un traseu de 535 km, 
cărui itinerar este : București 
Ploiești — Tîrgovișfe — Găești — 
Pitești — Slatina — Rîmnicu Vîl- 
cea — Pitești — București. Con
cursul cuprinde următoarele probe: 
de regularitate (pe distanța între
gului circuit) ; de viteză (32 km, 
pe șoseaua dintre Pitești și Sla
tina, între comunele Corbu și Ne
grești) ; de viteză și coastă (dis
tanța 26 km, pe șoseaua Rm. Vîl- 
cea — Pitești, între bornele kilo
metrice 164 și 138); de cunoaș
tere a regulilor de circulație (la 
punctul de control orar Slatina). 
Viteza medie prevăzută pentru a- 
ceastă competiție este de 60 km 
pe oră.

Informații și înscrieri, pînă la 9 
iunie, la sediul A.A.R.-București 
(str. Luterană nr. 9) și la agențiile 
O.N.T. din țară, unde se găsesc 
de asemenea regulamentul între
cerii și schița traseului.

inima artificială, rinichiul trans
plantat și arterele de plastic — se 
oprește în fața celei mai simple 
dureri de dinți și recurge tot la 
freză 7

— La fel e cu guturaiul și cu alte 
„mărunțișuri". Explicațiile asupra 
cariei nu-s încă sigure. în ultimii 
cinci-șase ani, vina este dată pe 
...fier: ca un fel de rugină, 
particulele mici de fier ar as
fixia dintele. Nu spun însă că 
înainte de a pătrunde cauza n-am 
putea găsi o soluție mai radicală.

— Deocamdată ce s-a găsit 7

ce 
a- 
cu 

totul insuficient. în primul 
rînd, ar ii bine venită lua
rea unor măsuri de către 
Ministerul învățămîntului 
în colaborare cri Ministe
rul Sănătății și Prevederi
lor Sociale, concretizate 
în programele analitice, 

să imprime acestor

Popas la bătrîna cetate a Sucevei
Foto : Gh. Vințilă

unui curs de perfecționa
re la cîteva expuneți c de 
medicină școlară. Anțjîn- 
vățat — noi, medicii. — 
cîți metri cubi de aer tre
buie să aibă un .jqlev în 
clasă, care sînt cerințele 
igienice ale băncilor, cum 
trebuie să lie ; asigurată 
aprovizionarea ou apă în 
școli și alte lucruri de ge
nul acesta, fără îndoială 
folositoare. Dar numai 
atît. Noțiuni de psiholo
gie și de pedagogie, care 
să ajute medicul să fie un 
bun îndrumător în pregă
tirea elevilor pentru viață 
nu s-au predat. Astfel de 
noțiuni nu se pot căpăta 
nici la cursurile facultății 
de medicină. Oricît de bi
zar ar părea, nici măcar 
medicilor pediatri, actua
la programă analitică nu 
le oferă posibilitatea de 
a-și însuși cunoștințe pe
dagogice 1

Pentru educarea tinere
lor mame, nu trebuie tre
cut cu vederea rolul im
portant pe care poate să-l 
aibă organizația de ti
neret..

In întreprinderi și insti
tuții, îndeosebi, organiza
țiile U.T.C. ar putea con
tribui mai substanțial la 
formarea în rîndul tinere
lor a unor opinii sănătoa
se privind trăinicia căsni
ciei, răspunderea creșterii 
și educării copiilor. S-ar 
putea organiza sistematic 
pentru fete și tinere 
mame expuneri, conferin-

țe, cursuri cu teme legate 
de maternitate.

Este drept că se duce o 
acțiune de educare și in
struire a mamelor din în
treprinderi ca și a celor 
casnice, inițiată de Con
siliul Național al Femei
lor șl de Ministerul Sănă
tății și Prevederilor Socia
le, dar ea nu acoperă toa

ce !■ te cerințele. Cursurile 
i. „Școala mamei" unde se 

predau 10 lecții privind 
îngrijirea copilului mic 
pînă la 3 ani constituie o 
formă depășită chiar aco- 
lp unde se țin conform in
strucțiunilor. Adesea aces- 

‘ te cursuri se adresează 
mamelor aflate întîmplă- 
tor, la dispensar, devenind 
o simplă formalitate, pen
tru care se pierde un timp 
prețios de ambele părți 
— medic și cursante.

.Pentru educarea mame
lor și a viitoarelor mame 
se cer astăzi forme mult 
mai adecvate, eficiente.

S-ar cere să se pună 
sistematic la dispoziția 
mamelor diferite broșuri 
de informare generală și 
cărți de specialitate în 
care conținutul medical și 
psihopedagogie să nu ex
cludă accesibilitatea. A- 
cestea să fie concepute 
astfel îneît, consultate ori 
de 
ori 
se 
un sfat folositor. Prin uti
litatea lor efectivă ele să 
devină indispensabile ori
cărei familii.

Editura Medicală, și nu 
numai ea, ar trebiii să re
editeze cărțile dte popu
larizare publicate și să le 
editeze pe cele noi într-un 
tiraj mai mare și într-o 
formă mai atractivă. Cărți 
de bucate apar de la un 
an la altul și nu este ni
meni împotriva lor. Sînt 
necesare măcar în a- 
ceeași proporție mate
riale privind probleme 
specifice maternității, pri
vind îngrijirea igienică și 
educația copiilor în dife
rite etape Și nu numai li
teratura de specialitate, ci 
și radioul, televiziunea, ci
nematografia pot și tre
buie să 
gătirea 

Toate 
să știe 
să-și crească și să-și edu
ce copiii după criterii ve
rificate științific, dar aces
te criterii ar trebui să le 
fie puse la îndemînă în
tr-o măsură mai mare prin 
toate mijloacele moderne 
de informare și instruire.

•:r

In magazia cooperativei de consuni 
din Miroslăvești, raionul Pașcani, și la 
Uniunea raională a cooperativelor se 
află de multă vreme biciclete care t?i 
așteaptă cumpărătorii. De ce nu se 
vlnd ? MANOLE BOGZA ne scrie că de 
doi ani dorește să cumpere tn rate o 
bicicletă. Primește veșnic același răs
puns de la contabilul șef, M. Pădu- 
raru, sau președintele G. Mihai: nu 
stnt imprimate pentru vtnzare In rate. 
Șl alți amatori de biciclete au primit 
același răspuns. Centrocoop-ul n-are 
nimic de spus ?

Am trimis în luna noiembrie un co
let prin C.F.R. Mesageril-Iași. Coletul 
nu a ajuns la destinație. Am sesizat : 
biroul reclamații magazia C.F.R. Iași, 
pe tov. Dumbravă de la biroul C 2, pe 
tov. Foca (Serviciul comercial). Nici 
răspuns n-am primit șl nici colet 
n-am văzut. Șase luni e termenul la 
C.F.R. ca- să se răspundă la sesizarea 
unui cetățean î

Adrian DUMICI
Aleea Rozelor 28 — lași

cîte ori e nevoie, și 
de cîte ori apar diver- 
întrebări, să poată da

contribuie la pre- 
viitoarelor mame, 
mamele doresc 

să fie mame, vor

dr. Viorica VASILIU

STATIE AVIASAN
9

IN CONSTRUCȚIE
9

Tn partea de sud a comunei Tuzla, în a- 
propierea litoralului, a început construcția 
unei stații Aviasan. Sînt prevăzute a se rea
liza aici două pavilioane de exploatare, un 
hangar pentru avioane cu o suprafață de 
1 200 mp, două piste pentru decolări-ateri- 
zări, însumînd o suprafață de 25 ha, drumuri 
de acces și de legătură'cu șoseaua princi
pală Constanța — Mangalia.

(Agerpres)

strimte. Am folosit și eu această 
metodă, începînd din 1954. Dar 
transformarea dintelui într-un fel 
de chiriaș care vine și pleacă face 
ca dintele replantat să nu mai stea 
înfipt la locul lui decît vreo 6—10 
ani. De aceea, replantarea unui 
dinte depinde mult și de felul în 
care se prezintă vecinii săi, de mă
sura în care sînt sănătoși-voinici, 
putînd deci să-i acorde pe viitor 
sprijinul de care va avea nevoie.

— Cit de nouă e această me
todă ?

— Patricienii romani cumpărau

— De obicei, cînd îl întrebi pe un 
dentist cum să te ferești de carii, 
îți vorbește de igiena dinților. 
Se pare însă că pe vremea omului 
primitiv nu se fabricau periuțe de 
dinți și totuși el suferea de carii 
mai puțin decît noi.

— Așa e. La 20 000 de dinți cerce
tați, aparținînd perioadei neo
litice, n-am găsit decît 93 de carii. 
Omul primitiv însă nu mînca za
hăr, ciocolată, făinoase, conserve. 
Cele mai puține carii le au popu
lațiile din Asia care nu mănîncă 
pîine și consumă puțin zahăr, a-

MERE și LASER

IN TRATAMENTUL DANTURII?
— S-a obținut scurtarea timpu

lui de „forare" : freza cu 300 000 
turații pe minut cere mult mai pu
țin timp pentru înlăturarea stra
tului nesănătos și provoacă vibra
ții mai mici. Să nu uităm că des
tui din oamenii care au azi 40 de 
ani au mai apucat să li se
cu bormașină acționată de pedală 
de picior.

— Este însă adevărat că 
poate fi scos șt reparat... in lipsa 
posesorului 7

— Da. E chiar recqmandabil, în 
cazul rădăcinilor curbe și canalelor

Convorbire cu 
conf. dr. Petre FIRU

lucreze

dintele

sclavi cu dantură sănătoasă, să se 
asigure că vor avea dinți de 
schimb. Azi se obișnuiesc auto- 
transplantările : iei de pildă un 
canin sănătos și îl plantezi mai la 
margine, să ai un pilon pentru di
ferite punți. Dacă m-aș lua însă 
după pacienți, se pare că e mai 
bine să n-ai carii.

fricanii, în alimentația cărora pre
domină vegetalele crude, și lapo
nii, care se hrănesc ou carne crudă.

— Pe ce cale strică zahărul din
ții ? Prin acțiune directă, în gură, 
sau indirect, prin digestie ?

■ — Pe ambele căi. în gură favo
rizează decalcifierea, iar în orga
nism „mănîncă" enorm de multă 
vitamină B, aproape la fel de mul
tă ca alcoolul.

— Nu recomandați atunci vita
minele 7

— Ba da, însă de preferință 
„ambalate" sub forma unui fruct.

Nimic nu întrece un măr. Am fă
cut experiențe pe două clase de 
copii: unora le-am dat în pauza 
mare cîte două mere, ceilalți mîn- 
cau ce le dădeau părinții : biscuiți, 

• gem, senviciuri cu mezeluri sau 
. marmeladă. Primit au avut intr-un 
an cu 40 la sută mai puține carii! 
Și notați, vă rog : nu era vorba 
decît de gustarea din recreație.

'— In spălarea dinților, ce este 
mai important: pasta sau peria ?

— Peria.
— Sinteți mulțumit de periuțele 

din comerț 7
— Nu în toate cazurile. Ar trebui 

să nu’ se vîhdă decît periuțe care 
îndeplinesc un minim de condiții, 
autorizate de stomatologi.

— Dar pasta ?
— Pasta mi se pare bună, are 

substanțele esențiale. Noi însă, sto
matologii, am cerut de multe ori 
să fie incluse în compoziție și să
rurile de amoniu, mari dușmani ai 
cariilor; totuși, pînă acum industria 
pu rîe-a dat ascultare.

— Ce nădejdi putem avea pen
tru viitor în ce privește tratamen
tul dinților?

— Deocamdată, smalțul nu e su
ficient studiat. Microscopul electro
nic, care ne-a ajutat să pă
trundem atîtea taine, are nevoie de 
secțiuni extrem de subțiri, doar 
cîțiva microni, care nu se pot ob
ține în cazul unui țesut atît de 
dur ca smalțul. Așteptăm ajutor, in 
special din cristalografie și de la 
undele ultra-scurte. Japonezii au 
experimentat ultra-scurtele, dar 
numai în cazul unor complicații, 
cu aparataj costisitor și rezultate 
încă slab cunoscute. Se întrevăd 
perspective și pentru laser, razele 
luminoase, dar pînă atunci nu 
strică să mîncăm mere și verde
țuri.

V. HOSSU

Am absolvit anul trecut Școala pro
fesională specială din Oradea, secția 
țesătorie mecanică* Direcțiunea mi-a 
spus să aștept acasă repartiția în pro
ducție. Am așteptat luni de zile, dar 
n-a venit. Am 
prevederi sociale 
raionului Luduș 
insistențe, mi-a ________ _______  _
găsit un loc de muncă la Brașov. Am 
plecat acolo — dar tot nu mi s-a dat 
repartiție. Am cheltuit bani cu depla
sările ba la Luduș, ba la Tg. Mureș 
și acum și la Brașov, fără rezultat. A 
cheltuit statul cp mine patru ani de 
zile și acum nu produc nimic.

Elena CIOCA
comuna Cuci-Dâtâșeni, 
raionul Luduș

făcut apel la Secția 
a Statului popular al 

care, după multe 
comunicat că mi s-a

La sesizarea tovarășei ELENA COR- 
NĂCEL, salariată Ia dispensarul Io- 
nești, Consiliul local al sindicatelor 
din Drăgășani ne informează că i s-au 
plătit drepturile bănești pe lunile fe
bruarie și martie. Cit privește postul 
în care era angajată, a fost menținut.

La parterul locuinței mele din str. 
Avrig 78, raionul „23 August", din 
Capitală, luncționează de 8 luni o sec
ție a cooperativei „Arta lemnului". La 
început nu ne incomoda. Dar s-a adus 
mai intîi o mașină de șlefuit fără in
stalația de absorbție a prafului și apoi 
un banzig șl o bormașină care, neliind 
bine instalate, produc un: zgomot asur
zitor și trepidații, de parcă am sta dea- , 
supra unei hale de uzină. Soția mea, 
suferindă de nevroză astenică, a în
trerupt de un an munca. Unde să-și gă
sească liniștea ?

Dumitru GHEREA 
sudor-montor — București

scrisoarea unui grup de muncf-La
torl întorși de la tratament din Slănic- 
Moldova, Comitetul executiv al Sfa
tului popular al regiunii Bacău ne răs
punde că sesizările făcute de ei cu 
privire la unele neajunsuri din stațiu
ne, au fost întemeiate. O parte din 
bucătari, care au dovedit lipsă de inte
res în prepararea mesei, au fost schim
bați. Ca să se evite monotonia în al
cătuirea meniului s-au luat măsuri 
pentru a fl întocmit pe o perioadă de 
10 zile, punîndu-se accent și pe res
pectarea cu rigurozitate a prescrip
țiilor medicale, dar și ne varietate și 
consistentă. S-au înlocuit, de aseme
nea, vesela uzată.

Am proiectat să-mi petrec concediul 
în deltă. Punct de plecare : Galați. 
Care e" orarul vaselor de pasageri ? 
Am întrebat la Agenția de voiaj Plo
iești. Nu știau. Am întrebat la Bucu
rești : la Gara de Nord, Agenția de 
voiaj 
Poștă. Nu 
TAROM. Am lost și la 
(Palatul C.F.R.). La ghișeul 
cunoștea orarul. ,r 
recție. Nu se știa, 
pus în contact cu serviciul respectiv. 
Nu se putea ; trebuia să cer audientă. 
Un cetățean mi-a spus: — „Ia, to
varășe, trenul și dn-te la Giurgiu. 
Acolo ai să afli".

Se poate vorbi în acest caz de un 
stil civilizat de informare a cetățeni
lor ?

Grivița, Agenția de voiaj 
știau. Am încercat la 

„NAVROM" 
ii 3 nu se 

S-a telefonat la di- 
Am rugat să fiu

N. TOMESCU
Ploiești

Fabrica de piele șl încălțăminte și 
Fabrica de mănuși tricotate din Agnita 
— ne scrie tehnicianul ALEXANDRU 
SZEPESI — sini deservite de un cabi
net medical comun încadrat cu două 
felcere. Cum ambele fabrici au un 
număr mare de salariațl, se simte 
lipsa unui medic. Deși se discută de 
multă vreme, deși toată lumea e de 
acord, nu s-a repartizai nici pînă a- 
cum un medic specializat tn proble
mele specifice acestor întreprinderi.

La imobilul din str. Morilor 9, raio
nul „T. Vladimirescu", s-au făcut 
reparații importante. In apartamentul 
în care locuim eu și soțul, amindol 
pensionari, soba, veche de 70 de ani, 
e complet inutilizabilă. Totuși I.A.L. 
„T. Vladimirescu" a 
cuiască.

Deși bolnavă, am 
rinduri tn audiență 
așteptat de Ia ora 4 
pot obține un bon de intrare la tov. 
inginer Hristea, șeful I.A.L.-ului. Am 
scris și inginerului Calomiirescu, di
rectorul Serviciului tehnic al Sfatului 
popular raional „T. Vladimirescu", 
dar n-am primit răspuns.

S-au cheltuit 80 000 de lei pentru 
reparații. Nu se putea Înlocui și soba 
ca să nu dormim iama tn frig ?

Maria CALIN
București

refuzat s-o tnlo-

fost In repetate 
la I.A.L. și am 
dimineața ca să
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MECANICA 
APLICATĂ

RĂSPUNDEREA PENTRU FOLOSIREA
CU MAXIMUM DE EFICIENȚĂ

factor al progresului
tehnic

prof. dr. docent Radu VOINEA
membru corespondent al Academiei

în cadrul științelor teh
nice, mecanica ocupă un 
loc de bază, ca discipli
nă ce studiază cea mai 
simplă formă de mișcare 
a materiei : deplasarea 
relativă a corpurilor. Le
gile mișcării mecanice au 
putut fi formulate riguros, 
matematic, încă acum 200 
de ani. Cu toate acestea, 
mecanica rămîne mereu 
iînără, își dezvăluie noi 
orizonturi. O dovedesc 
progresele mecanicii mo
derne care au consecințe 
directe în practică, în 
producție, cît și în alte 
ramuri ale științelor.

A existat în trecut o a- 
numită tendin|ă, chiar la 
unii oameni de știință de 
mare prestigiu, ca savan
tul francez Lagrange, de 
a considera mecanica 
drept o știinfă teoretică, 
abstractă. Astăzi însă fot 
mai mult se detașează o 
categorie nouă de cerce
tători, mecanicienii, alcă
tuită deopotrivă din cer
cetători cu o formafie ma
tematică și din cercetători 
cu o formafie tehnică și 
care, împreună, abordează 
problemele mișcării soli
delor, fluidelor, propagării 
undelor, problema filtrafiei 
în medii poroase și medii 
care prezintă cavități, pro
bleme de neomogenitate 
și deformafie a solidelor 
etc. De aci și dezvoltarea 
unor calcule matematice 
spectaculoase, bazate pe 
anumite ipoteze sau mo
dele științifice, furnizate 
de mecanică. Practica de
monstrează însă că meca
nica se dezvoltă în zilele 
noastre ca o știinfă apli
cată, cu largi utilizări.

Investigafia mecanică 
este astăzi prezentă în 
cele mai diverse sectoare 
de producfie — ca mași- 
nile-unelte, consfrucfii na
vale, instalafii siderurgice, 
metalurgice, utilajele de 
ridicat, aparate optice, de 
precizie și măsurare, ma
șini agricole, material ru
lant etc.

Pe măsură ce rezulta
tele obfinute în cercetarea 
știinfifică își dovedesc 
utilitatea practică-econo- 
mică, diferite întreprinderi 
apelează la concursul spe
cialiștilor de la catedrele 
noastre, încheind un nu
măr crescînd de con
tracte de colaborare. 
De pildă, studiul stabilită
ții aeroelastice a conduc
telor de gaz suspendate 
la traversările peste rîuri 
interesează cîteva mari 
întreprinderi industriale și 
departamente : s-au sem
nat contracte cu Institutul 
de proiectare a construc
țiilor hidrotehnice pentru 
conductele peste rîul So
meș ; cu Ministerul Indus
triei Petrolului, Direcția 
construc|ii-montaj și în
treprinderea nr. 1 Ploiești, 
pentru conductele peste 
Jiu ; cu Institutul pentru 
planuri și amenajări de 
construcfii hidrotehnice — 
pentru conductele peste 
Mureș. O altă temă ce 
formează obiectul unui

contract cu Uzinele meta
lurgice Tîrgoviște este cea 
privind „Măsurători ten- 
siometrice la turle de fo
raj*. Cu fabrica de ciment 
Fieni a fost contractată 
tema „Studiul transmiterii 
vibrațiilor de la cariera 
Lespezi la instalațiile hi
drocentralei Dobrești*.

Trebuie să arătăm, tot
odată, că unele rezultate, 
chiar valoroase, ale cerce
tărilor șiiinfifice nu își gă
sesc întotdeauna utiliza
rea în industrie — datori
tă faptului că uneori sînt 
prezentate sub o formă 
inaccesibilă, nefiind duse 
pînă la calcule concrete, 
numerice cu recomandări 
clare de aplicare. Firește 
că asemenea carenfe pot 
fi remediate prin efortu
rile cercetătorilor noștri 
pentru concretizarea și 
finalizarea lucrărilor teo
retice. Desigur că în di- 
recfia unei legări mai di
recte a învă(ămîntului su
perior de nevoile produc
ției se pot realiza progre
se mai pregnante prin 
dezvoltarea nucleelor de 
activitate știinfificâ din 
întreprinderi în cadrul la
boratoarelor uzinale, prin- 
tr-o colaborare mai largă 
cu colectivele acestora.

Este însă necesar de 
menfionat că unele între
prinderi nu apelează în 
suficientă măsură la po
tențialul știinfific al învă- 
fămîntului superior. La în
ceput a fost chiar necesar 
ca unele cadre din insti
tutul nostru să „culeagă* 
problemele din producfie.

Trebuie subliniat că 
multe dintre rezultatele 
obfinute de catedrele de 
mecanică din institutul 
nostru au fost posibile 
datorită colaborării cu 
cercetători de la alte cate
dre și îndeosebi de la ca
tedrele de rezistenta ma
terialelor. Experiența In
stitutului politehnic, ca de 
altfel și a altor institute de 
învățămînt tehnic supe
rior, învederează ce posi
bilități largi de a se între
prinde cercetări cu carac
ter complex se creează 
prin conlucrarea specialiș
tilor din mai multe dome
nii. Desigur, la îmbunătă
țirea activității de cerce
tare în cadrul Politehnicii 
ar concura mulfi factori — 
de la îmbunătăfirea con
dițiilor de lucru pe care 
le va asigura clădirea vii
torului local al Institutului 
pînă la probleme de do
tare tehnică a laboratoa
relor. Merită însă subli
niată necesitatea lărgirii 
frontului de cercetări — 
ceea ce impune o judi
cioasă pregătire a viitoa
relor cadre științifice. Ni se 
pare util ca un cadru di
dactic tînăr, în perioada 
sa de formare, să aibă 
timpul necesar pentru a 
se documenta serios, pen
tru a urma stagiul de doc
torat, a obfine titlul știin
țific și a dobîndi calitățile 
de cercetător absolut ne
cesare, la nivelul de as
tăzi al științei și tehnicii.

Folosirea judicioasă, cu maxi
mum de eficiență, a mașinilor și 
utilajelor constituie în prezent o 
problemă esențială pentru toate 
întreprinderile. Ea este impusă de 
necesitatea sporirii volumului pro
ducției și a productivității muncii, 
de cerințele îmbunătățirii continue 
a activității economice în ansamblu 
a fiecărei întreprinderi.

în regiunea Hunedoara s-au ob
ținut în această direcție rezultate 
pozitive. Nu ne vom referi la ele, 
ci la reversul chestiunii, adică la 
fenomenul negativ al nefolosirii 
mașinilor, utilajelor, mecanisme
lor și instalațiilor. Comisia econo
mică a comitetului regional de 
partid a și adunat un dosar vo
luminos pe aceste probleme. Am 
extras din el cîteva date semnifi
cative : în depozite, în secții sau 
risipite prin cele mai neașteptate 
locuri din întreprinderi, zac — 
sub haina veche a conservării — 
mașini și utilaje în valoare de 
zeci de milioane de lei; altele, abia 
aduse de la întreprinderile cons
tructoare de mașini sau din im
port, sînt imobilizate în depozite 
din pricina întîrzierii lucrărilor de 
construcții și montaje. în fine, 
ultima categorie, rnașini care stau 
pur și simplu, „înghițind" fără să 
producă peste 13 rriilioane lei din 
fondurile întreprinderilor, sub 
formă de amortismente. Toate a- 
ceste mașini reprezintă mari valori 
de întrebuințare, create de socie
tate pentru societate, care, în loc 
să producă, să-și găsească utilita
tea în procesul producției socialiste, 
sînt etichetate cu ușurință „în con
servare", „inactive", „necorespun
zătoare".

Abordînd soarta acestor mijloace 
de producție, cadrele de conducere, 
și specialiștii din întreprinderi și 
din unitățile bancare, cu care am 
stat de vorbă, au scos la iveală un 
lung șir de implicații economice, 
tehnice și organizatorice asupra 
cărora trebuie reflectat. Un prim 
caz îl oferă Combinatul carbonifer 
Valea Jiului. Tov. NICOLAE CER- 
BU, directorul Filialei Petroșeni a 
Băncii de Investiții, arăta : „Există 
la ora actuală în Valea Jiului 6 
mașini de extracție, care stau ne
montate de ani de zile. Destinația 
lor: noile mine Paroșeni, Live- 
zeni, Bărbătești, unde nu există 
perspective de punere în funcțiune 
decît peste vreo 2—3 ani. Păcat de 
banii imobilizați".

în legătură cu aceste mașini am 
cerut explicații tovarășului POM- 
PILIU MERFU, inginer-șef cu pro
blemele de investiții la combinatul 
carbonifer.

—■ Mașinile de extracție — ne 
spune interlocutorul — au fost a- 
duse de multă vreme. Utilizarea 
lor va fi posibilă abia în anul 
1967—1968. Adică după o perioadă 
de conservare de patru pînă la 
șase ani.

— Este oportun să fie puse „la 
naftalină" asemenea mașini ?

— Evident, nu este oportun, dar 
Ministerul Minelor s-a grăbit cu 
comanda, ni 
fost nevoiți 
mult; unele 
efectuate de 
rioada cînd 
tehnico-economice 
derea noilor mine 
tivate. S-au achiziționat mașini de 
extracție multicablu, exclusiv 
seama faptului că... orice mină 
nevoie de 
extracție.

Și mai 
crurile cu 
Deși la combinat se afirmă că „nu 
există alte mașini și utilaje de va
loare care stau neutilizate", do
cumentele statistice șț. contabile 
demonstrează contrariul. Diferite 
utilaje, ca instalații pentru săparea 
puțurilor, mașini de extracție, ca
zane cu abur și altele, poartă 
aceeași tăbliță: „în conservare".

Prețul conservării nu se limi
tează însă numai la fonduri imo
bilizate. La aceasta se adaugă și 
alte implicații financiare. Iată un 
exemplu furnizat de inginerul Ion 
Măiereanu, directorul întreprinde
rii regionale de electricitate. La 
Sarmisegetuza, în raionul Hațeg, 
din 1952 se află în conservare 3 
turbine pentru echiparea unei cen-

A UTILAJELOR
trale hidroelectrice. De aproape 14 
ani se cheltuiesc anual sume im
portante pentru plata paznicilor și 
întreținerea depozitelor, adică pen
tru conservare.

O situație destul de complicată 
în această privință se constată la 
Combinatul siderurgic Hunedoara, 
în afara fondurilor imobilizate în 
mijloace fixe care nu produc sau 
care nu servesc în nici un fel pro
ducția, combinatul este obligat să 
plătească anual aproape 6 milioane 
lei pentru amortismente. Despre 
ce este vorba ? Tov. ROMULUS 
PĂȚAN, contabilul-șef al combi
natului, ne spune :

—• Păstrăm în conservare utilaje 
de multe milioane de lei. Am pu
tea spune că asta nu ne privește

de vreme ce Ministerul Industriei 
Metalurgice acceptă situația. Tre
burile însă se schimbă atunci cînd 
este vorba de amortismente. Iată 
două cazuri: s-a construit o hală 
pentru torsionat oțel beton, înzes
trată cu utilaje aduse din import. 
Sînt mașini noi, moderne, dar ele 
stau. Motivul — lipsă de comenzi. 
Am plătit pînă acum peste 300 000 
de lei drept amortismente. Părerea 
mea este că Ministerul Industriei 
Metalurgice este principalul vino
vat. Nu ne repartizează comenzi 
pentru această secție nouă, provo- 
cîndu-ne greutăți.

După relatările tov. GAVRILA 
POCOLA, șeful serviciului mecano- 
energetic al combinatului side
rurgic, dificultățile pricinuite de

minister se extind și asupra altor 
sectoare. Acum 3 ani, de pildă, la 
laminorul bluming a fost scos din 
funcțiune un transfercar. înlocui
rea lui a dus la sporirea produc
ției laminorului cu peste 500 000 
tone oțel laminat pe an. Avantajul 
este evident. Dar transfercarul, ca 
și patul de răcire sînt menținute. 
Combinatul plătește un milion de 
lei amortismente pentru utilaje 
pe care, tehnica le-a condamnat 
irevocabil la retopire.

— Forurile de resort din Minis
terul Industriei Metalurgice — a- 
preciază tovarășii. Pocola și Pățan 
— se pronunță cu prea multă în
cetineală atunci cînd este vorba 
de casarea anumitor utilaje înve
chite și care n-au nici o perspec
tivă de a fi folosite. Specialiștii din 
minister caută să-și decline răs
punderea, acoperindu-se cu fel de 
fel de paragrafe și articole din di
ferite acte normative.

Sesizat de neajunsurile existente 
în folosirea mașinilor și utilajelor, 
biroul Comitetului regional de 
partid Hunedoara a supus unui am
plu studiu această problemă de 
mare însemnătate economică. Nu 
s-a ajuns încă la hotărîri defini
tive, dar s-a formulat părerea ca 
atît conducerile ministerelor, 
C.S.P.-ului și întreprinderilor, cît 
și organele de partid locale să ia 
cele mai potrivite măsuri pentru ca 
utilajelor și mașinilor aflate în con
servare sau inactive să li se dea 
adevărata lor destinație.

Laurențiu VISKI
coresp. „Scînteii

Barajul și lacul de acumulare de pe Someș pentru Combinatul de celuloză și hîrtie din Dej
Foto : A. Cartoțan
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A

le-a repartizat și am 
să le primim. Mai 

din comenzi au fost 
către
nici

minister în pe- 
măcar studiile 
pentru deschi- 
nu erau defini-

cel puțin o mașină

pe 
are
de

lu-nemulțumitor stau 
restul mijloacelor fixe.

(Urmare din pag. I)

sarcini de bază puse de partid în 
fața lucrătorilor de la calea ferată
— și îndeplinirea lor impune res
pectarea strictă de către fiecare ce
ferist, indiferent de postul și mun
ca pe care o îndeplinește, a nor
melor referitoare la circulația și re- 
morcarea trenurilor, la întreținerea 
și repararea instalațiilor, liniilor și 
materialului rulant.

Precizie de ceasornic — iată ce 
trebuie să caracterizeze munca la 
calea ferată, acest sistem circulato- 
riu viu, prin care pulsează din plin, 
zi de zi, viața economiei naționale. 
Aceasta nu este posibilă fără intro
ducerea în toate compartimentele, 
în toate verigile de activitate ale 
căilor ferate — de sus și pînă jos
— a unei ordini și discipline desă- 
vîrșite, de fier. în transporturile 
pe calea ferată are cea mai mare 
însemnătate respectarea și înde
plinirea strictă, exemplară a dis
pozițiilor și ordinelor în timpul 
serviciului, a instrucțiunilor, nor
mativelor tehnice și a regulilor 
stabilite, 
șurare a transporturilor, 
regularitatea și siguranța 
culația trenurilor răspund 
crătorii din acest sector, începînd

Pentru buna desfă- 
pentru 
în cir- 

toți lu

de la acar sau revizorul de linie, 
impiegatul de mișcare, mecanicul 
de locomotivă și pînă la ministru. 
Este necesar să se asigure o ase
menea organizare și control al 
muncij care să prevină și să îm
piedice cu desăvîrșire orice pertur
bare, cît de mică, în buna«-desfă- 
șurare a transporturilor feroviare. 

Concomitent cu cultivarea unui 
înalt spirit de răspundere perso
nală în muncă, este necesar să fie 
lichidate orice atitudini de în
găduință, de tolerare, acoperire 
și justificare a diferitelor abateri 
și neglijențe, să fie sporită exi
gența față de toți factorii care au 
atribuții în organizarea și desfășu
rarea procesului de circulație a 
trenurilor.

în transporturile pe calea ferată 
trebuie desfășurată o acțiune sus
ținută de calificare și de pregă
tire a tuturor lucrătorilor, de re
împrospătare și ridicare a nive
lului lor de cunoștințe profesio
nale, de instruire și cunoaștere sis
tematică a proceselor tehnologice 
feroviare, . a tuturor elementelor 
noi ce intervin în organizarea și 
tehnica transporturilor. în același 
timp este necesar să se asigure, 
prin pregătirea unui număr sufi
cient de cadre și o bună organi-

Cum am realizat
5380000 lei
beneficii peste plan

ÎS?

Satisfacerea cere
rii de consum im
pune eșalonarea și 
organizarea în flux 
continuu a produc
ției de carne de porc. 
Acest deziderat se 
realizează în marile 
complexe de îngră- 
șare. Aici se obțin in
dici economici supe
riori, se realizează un 
consum minim de fu
raje pe kilogramul de 
carne și un preț de 
cost mai scăzut.

în anul 1965, la 
Stațiunea pentru con
trolul porcinelor de 
prăsilă după descen- 
denți de la Săftica- 
București, la un lot 
de porci s-a obținut 
un spor mediu zilnic 
în greutate de peste 
713 gr., cu un consum 
specific redus de con
centrate. Asemenea 
indici și chiar mai 
buni au fost obținuți

de multe unități de 
stat și cooperatiste. 
Este ușor de înțeles ce 
înseamnă acest lucru 
pentru producție. Re- 
ducînd cu 1 kg consu
mul de furaje pentru 
kilogramul de spor 
de carne, gospodăriile 
de stat și cooperati
vele agricole ar a- 
vea posibilitatea să 
economisească circa 
35 000 vagoane po
rumb, cu care ar pu
tea să îngrașe în plus 
100 000 porci.

O mare însemnă
tate are repartiția te
ritorială cît mai judi
cioasă a producției 
cărnii de porc, în 
strînsă legătură cu 
creșterea celorlalte 
specii de animale și 
cu cultura porumbu
lui, ca principal furaj 
pentru îngrășare. în 
prezent, densitatea 
porcinelor la 100 hec-

INDICI RIDICAȚI
IN ZOOTEHNIE

tare teren arabil este 
foarte diferențiată pe 
regiuni. Este pozitiv 
faptul că multe regi
uni, în primul rînd 
cele din Transilvania, 
au o densitate mare, 
revenind la suta de 
hectare , 95,4 porcine 
în regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară, 
92 în regiunea Bra
șov, 72,8 — Crișana, 
72 — Hunedoara și 
69 în regiunea Cluj. 
Cea mai mică den
sitate există în re
giunile Dobrogea —

34,1 porcine la suta 
de hectare și Iași — 
35,9. Ținînd seama că 
dezvoltarea creșterii 
porcilor este strîns 
legată de producția 
de porumb, nu este 
economic ca în regi
uni cu o pondere 
mare a acestei culturi 
să se mențină o den
sitate mică a efecti
velor. în regiunea 
Ploiești, unde porum
bul se cultivă pe 43 la 
sută din terenul ara
bil, există numai 44,8 
porcine la 100 hecta-

re. De 
prinde 
atenția 
dreptată 
rea 
ales în regiunile care 
acum au o densitate 
mică, iar ponderea 
culturii porumbului 
este mare (Ploiești, 
Iași, Bacău, Dobro
gea, Galați și altele), 
în raport cu condiții
le țării noastre, e po
sibil ca densitatea ac
tuală de circa 55 por
cine la 100 de ha te
ren arabil să ajungă,

70, 
la 
de

aici se des- 
concluzia că 
trebuie în
spre mări- 

efectivelor mai

în 1970, la peste 
iar în continuare 
aproximativ 100 
porci la 100 ha.

Conducerile stațiu
nilor experimentale, 
cercetătorii trebuie să 
depună eforturi pen
tru crearea unui porc 
de carne, care să sa
tisfacă cerințele con
sumului intern și de 
export și a cărui în
grășare să se facă ra
pid și economic. în 
acest scop, crescătorii 
de animale din uni
tățile socialiste tre
buie să controleze e- 
vidența producției 
scroafelor de prăsilă, 
selecționîndu-le pe 
acelea ai căror des- 
cendenți corespund 
necesităților, care au 
prolificitate mare și 
putere de alăptare 
pentru toți purceii 
născuți.
reproducție

Matca de 
să fie
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astfel selecționată, 
încît să se < 
nă de la prăsilă__
cărei scroafe de re
producție cel ] 
tonă de carne

Lucrătorii din sec
torul zootehnic al 
gospodăriilor de stat 
și cooperativelor a- 
gricole, țăranii coope
ratori, ingineri și ca
drele de cercetare 
din unitățile agricole 
pot asigura realizarea 
și depășirea sarcinii 
trasate de cel de-al 
IX-lea Congres al 
P.C.R., de a ajunge în 
anul 1970 la peste 
6 500 000 de porcine, 
care să asigure satis
facerea cerințelor 
populației și ale in
dustriei alimentare.

Ing. Traian 
ȘTEFĂNESCU 
Consiliul Superior I 
al Agriculturii

zare a muncii, respectarea rigu
roasă a timpului de lucru și de 
odihnă al tuturor lucrătorilor și 
în special al personalului de drum 
și de îndrumare a circulației.

O mare răspundere pentru buna 
desfășurare a transporturilor pe 
calea ferată au comitetele regio
nale și orășenești de partid în raza 
cărora se află unități C.F.R., pre
cum și organizațiile de partid din 
centrele și unitățile feroviare. E- 
xercitîndu-și cu fermitate dreptu
rile lor statutare, ele au datoria să 
desfășoare o muncă stăruitoare 
pentru cultivarea unei înalte răs
punderi pentru munca încredin
țată, mobilizînd larg colectivele de 
lucrători din toate unitățile C.F.R. 
împotriva oricăror atitudini de in
disciplină, de delăsare și superfi
cialitate în muncă. Numai o per
manentă exigență în muncă, com
baterea hotărîtă a stărilor de spirit 
retrograde, a tendințelor de acope
rire a lipsurilor poate asigura ridi
carea întregii activități a transpor
turilor pe calea ferată la nivelul 
cerințelor actuale.

în sectorul căilor ferate muncesc 
numeroase cadre de nădejde, mun
citori, tehnicieni, ingineri și specia
liști — oameni cu o vastă expe
riență precum și cadre tinere — 
care dovedesc răspundere și 
conștiinciozitate în munca ce li 
s-a încredințat. Partidul și guver
nul acordă o înaltă prețuire muncii 
acestor oameni, activității desfă
șurate de toți lucrătorii din trans
porturile pe calea ferată.

în anii următori căile noastre fe
rate vor fi dotate cu noi mijloace 
tehnice, care vor face tot mai spor
nică munca lucrătorilor din acest 
important sector. Potrivit Directi
velor Congresului al IX-lea, trans
porturilor feroviare li se va asigura 
modernizarea continuă și o înaltă 
înzestrare tehnică, în toate com
partimentele de activitate, statul 
investind în acest scop fonduri în
semnate.

Nu încape îndoială că ceferiștii, 
toți lucrătorii din transporturile 
feroviare — detașament important 
și prețuit al clasei noastre munci
toare, cu bogate tradiții de luptă — 
își voy îndeplini cu cinste sarci
nile mari și de deosebită răspun
dere ce le revin, aducîndu-și 
contribuția lor valoroasă la rea
lizarea prevederilor cincinalului, 
a mărețelor obiective ale desăvîrși- 
rii construcției socialiste în patria 
noastră.

Gospodăria noastră, 
situată în Cîmpia Bă
răganului, a fost dis
tinsă cu Ordinul Mun
cii cl. I și cu steagul de 
întreprindere fruntașă 
în întrecerea socialistă 
pe anul 1965, în ramura 
producției vegetale pen
tru obținerea unor re
colte mari și la un preț 
de cost scăzut. Anul 
trecut am obținut în 
medie .la hectar 4014 
kg grîu, 3 600 kg po
rumb, 2 350 kg floarea- 
soarelui. Planul pro
ducției marfă a fost de
pășit cu 76 la sută. Spo
rul de producție reali
zat peste plan însumea
ză 3 880 tone grîu, 
476 tone porumb boabe, 
250 tone floarea-soare- 
lui. Prin livrarea de 
produse peste plan la 
fondul central al statu
lui și prin reducerea 
prețului de cost am ob
ținut 5 383 960 lei be
neficii peste plan în 
sectorul vegetal. Obți
nerea acestor realizări 
se datorește aplicării 
stricte a metodelor agro
tehnice avansate, a pla
nurilor de măsuri în
tocmite pentru fie
care campanie agrico
lă. Pe întreaga supra
față s-au executat a- 
rături adînci, toate cul
turile au fost amplasate 
după plante premergă
toare corespunzătoare, 
terenul s-a menținut tot 
timpul afinat și curat 
de buruieni. Cu mij
loacele pe care le a- 
vem la îndemînă creăm 
condiții favorabile pen
tru pătrunderea și reți
nerea apei în pămînt, 
pentru intensificarea 
activității microorganis
melor pe seama cărora 
cresc elementele nutri
tive din sol și în spe
cial rezerva de nitrați. 
Aplicarea îngrășămin
telor se face judicios, 
ținîndu-se cont de 
planta premergătoare, 
fertilitatea potențială a 
diferitelor parcele, ce
rințele soiurilor semă
nate, precum și de mi
croclimat. în funcție de 
sol și pe baza rezulta
telor anilor anteriori 
s-au semănat soiuri se
lecționate, raionate și 
de mare productivitate. 
Cu multă grijă efec
tuăm pregătirile pentru 
ca recoltatul să se poa
tă face în termen scurt 
și cu pierderi minime.

Gospodăria noastră a 
dobîndit o bună expe
riență în cultura po
rumbului pentru con
sum și pentru sămînță. 
Aplicăm în mod dife
rențiat toate lucrările 
menite să ducă la crea
rea unui pat germina
tiv cît mai bun, execu
tăm semănatul în epo
ca optimă pe toate su
prafețele, acordăm o 
mare atenție efectuării 
lucrărilor de întreține
re. Anual executăm 3 
prașile mecanice și 2 
manuale. Densitatea 
plantelor realizată la 
răsărire se menține și 
în timpul vegetației. A- 
plicăm măsuri energice 
de combatere a dăună
torilor prin prăfuiri cu 
avionul sau cu mij
loace mecanice teres
tre.

Temeinica organizare 
a procesului de pro
ducție și mecanizarea 
lucrărilor constituie 
factori determinanți în 
reducerea cheltuielilor. 
Cheltuielile la producția 
obținută la culturile de 
grîu, porumb și floa- 
rea-soarelui s-au redus 
cu 2 126 318 lei față de 
cît era prevăzut. Unul 
din factorii care au in

fluențat această redu
cere este organizarea 
temeinică a muncii.

După aprobarea pla
nului anual de produc
ție sarcinile sînt defal
cate pe sectoare de ac
tivitate și repartizate 
pe brigăzi, teren și uti
laje. înainte de de
clanșarea fiecărei cam
panii, întocmim planuri 
de măsuri care sînt dis
cutate și îmbunătățite 
în ședințe cu brigadie
rii cărora li se înmî- 
nează grafice de desfă
șurare a lucrărilor în 
care se prevăd perioa
dele de executare, du
rata și viteza zilnică de 
lucru. Aprovizionarea 
brigăzilor cu cele nece
sare producției se face 
operativ de către o altă 
brigadă organizată spe
cial în acest scop.

Una din preocupările 
noastre permanente este 
mărirea gradrli. de me
canizare a lucrărilor. 
S-au mecanizat complet 
lucrările la cultura griu
lui și aproape în totali
tate la porumb și floa- 
rea-soarelui, excepție 
făcînd doar prășitul pe 
rînd care se execută ma
nual. Datorită faptului 
că floarea-soarelui o se
mănăm bob cu bob, cu 
ajutorul mașinii S.P.C.-6, 
la această cultură s-a 
exclus răritul. Prin ridi
carea gradului de meca
nizare a lucrărilor, pe 
lîngă faptul că operațiile 
se efectuează la un nivel 
calitativ superior, deter- 
minînd creșterea pro
ducției, scad pierderile 
prin scuturarea sau de
gradarea produselor, re- 
ducîndu-se, totodată, 
simțitor necesarul de 
mînă de lucru.

Un aspect nou al acti
vității mecanizatorilor 
noștri îl constituie întra
jutorarea între brigăzi. 
Atunci cînd se ivesc lu
crări urgente, cum ar fi 
combaterea unor focare 
puternice de dăunători, 
forțele mecanice ale bri
găzilor sînt concentrate 
acolo unde se semnalea
ză apariția acestora. 
Pentru ca lucrările să 
se efectueze în termene 
optime sau pentru lichi
darea unor rămîneri în 
urmă, mobilizăm toate 
mijloacele existente la o 
singură lucrare, indife
rent de brigada benefi
ciară.

Experiența noastră 
demonstrează cît este de 
important să asigurăm o 
temeinică verificare a 
calității lucrărilor de re
parații la mașinile și 
tractoarele agricole, îna
intea fiecărei campanii, 
făcîndu-se o recepție 
exigentă. Toate aceste 
măsuri joacă un rol deo
sebit în executarea lu
crărilor la termenele sta
bilite și de calitate, con
tribuind în mare măsu
ră la folosirea economi
coasă a fondurilor desti
nate cheltuielilor de pro
ducție. Pentru realizarea 
și depășirea producției, 
aplicăm sistemul de pre
miere, cointeresînd pe 
muncitori să evite risipa 
de timp și să execute un 
volum mai mare de lu
crări de calitate supe
rioară.

Ținînd seama de ex
periența de pînă acum, 
am luat o serie de mă
suri tehnico-organizato- 
rice menite să asigure 
depășirea sarcinilor pla
nificate pe acest an. Bi
lanțul activității în pri
mul trimestru s-a înche
iat cu beneficii realizate 
peste plan. în sectorul 
producției vegetale s-au 
economisit 378 000 lei.

Muncitorii, tehnicienii 
și inginerii gospodăriei 
noastre sînt hotărîți să 
muncească în așa fel în
cît să obțină în produc
ție rezultate superioare, 
să pună în valoare re
sursele mari de sporire 
continuă a producției 
agricole.

Ștefan ZAINEA 
directorul G.A.S. Lehliu 
regiunea București

Recordul minei 
Uricani

Cel mai mare ran
dament în subteran 
obținut de exploată
rile miniere din Va
lea Jiului a iost înre
gistrat la Uricani. Re
cordul acestei mine 
este de 146 de kilo
grame de cărbune 
extras peste preve

deri în fiecare zi la 
fiecare loc de muncă. 
Aceasta a însemnat 
în luna mai aproape 
300 de vagoane de 
cărbune cocsiiicabil 
expediate peste plan 
la uzinele de prepa
rare și prelucrare.

(Agerpres)
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rașul, prin viața sa 
cotidiană, prin va
rietatea construc
țiilor, instituțiilor 
și edificiilor sale.

prin deosebirea dintre ele, 
prin viața care curge nă
valnic și care nu se opreș
te niciodată, este un loc
ideal de spectacol.

Bucureștiul cu bulevar
dele lui, cu străzile lui și 
noi și vechi, cu parcurile 
și cu grădinile sale, cu 
monumentele istorice, cu 
sălile de teatru, de cine
matograf, Bucureștiul în- 
tr-un cuvînt oferă vaste 
posibilități fanteziei crea
toare de spectacole.

interesante acțiuni cultu
rale care să împletească 
nevoia firească a tineretu
lui de a se întîlni în di
verse localuri cu munca 
culturală atent și eficient 
îndrumată. S-ar putea or
ganiza un gen original de 
localuri, cu caracter dis
tractiv și artistic totodată, 
în timpul zilei localul să 
fie deschis ca un cafe-bar 
obișnuit, iar seara, atunci 
cînd are loc „programul" 
să se perceapă o taxă mi-

Fațada teatrului sau ci
nematografului este locul 
micului spectacol de fie
care seară ce trebuie să 
lege publicul — strada — 
cu actul artistic ce se 
pregătește în liniștea sca
unelor capitonate și a u-

spectacolul reclamelor, 
de spectacolul organizat 
„sui-generis" într-un lo
cal, nu pot să nu amin
tesc de spectacolul arhi
tecturii ; despre neobișnu
itul spectacol al monu
mentelor istorice. Sînt 
larg răspîndite și cunos
cute în întreaga lume așa- 
numitele spectacole de 
sunet și lumină. Oameni 
de mare cultură și tehni
cieni entuziaști și-au unit 
munca, reușind să prezin
te admirabile reprezenta
ții ce relevă frumusețile 
artei și tradiției istorice. 
Sînt celebre spectacolele 
„sunet și lumină" ilustrînd 
castele de pe Loire, cas
telul Chambord, Palatul 
Versailles, templele de pe 
Acropole, Turnul Londrei, 
Piramidele și Sfinxul, Va
sul lui Nelson.

Palatul Brîncovenesc de 
la Mogoșoaia, pentru a 
vorbi de București, Mă-

din parcuri spectacole 
mutate (mai bine sau mai 
rău) de pe scena lor, și 
aduse, cam golaș, în aer 
liber. N-ar fi oare mai bine 
ca aceste spectacole să 
se bucure de o montare 
specială, gîndită inițial 
pentru aceasta, o montare 
de largă desfășurare care 
să folosească decorul 
natural înconjurător ? Cu 
cîțiva ani în urmă s-a ju
cat „Casa cu două in
trări" de Calderon de la 
Barca în minuscula sală 
studio a Teatrului Notta- 
ra. Întîmplător am revă
zut acest spectacol inițial 
gîndit în mic, pe scena 
parcului Herăstrău, și am 
fost fermecat de noua am
ploare și de marea poe
zie ce-o căpătase specta
colul : actorii își acomo
daseră jocul la noile con
diții de „decor", apărînd 
din boschete, duelîndu-se 
de după copaci — într-un 
cuvînt folosind decorul 
natural.

...Orașul cu străzile 
sale, cu parcurile și mo
numentele sale, cu șirul 
neîntrerupt de oameni ca- 
re-1 străbat este un loc 
ideal de spectacol — de 
multiple spectacole. Să-I 
folosim pe măsura marilor 
posibilități care ni le o- 
feră 1

Dinu CERNESCU

In librării

Ilustrate 
și reproduceri 

de artă
întreprinderea poligrafică „Ar

ta grafică" din Capitală a scos 
de sub tipar și a livrat unități
lor comerciale specializate 
100 000 cărți poștale ilustrate, de 
format panoramic, cu 17 imagini. 
Aceste cărți poștale, realizate în 
4 culori, cuprind vederi de pe 
litoralul Mării Negre (Eforie, 
Mamaia, Mangalia). Alte trei mo
dele noi, cu cite 10 vederi fiecare 
(Valea Prahovei, Poiana Brasov 
și București) vor apărea în librării 
în cursul lunilor iunie și iulie.

De asemenea, pînă la 15 iunie 
librăriile vor primi de la „Arta 
grafică" albumul „Țuculescu", 
conținînd 87 reproduceri poli
crome. In cursul acestui an se 
vor mai executa o serie de al
bume cu reproduceri de artă 
printre care: Giotto, Velasquez, 
Ligia Macovei, „Icoane pe sti
clă", Muzeul de artă din Craiova.

CRONICA 
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șilor închise. De cele mai 
multe ori această trecere 
din stradă în sala de 
spectacol se face banal, 
anost, egală cu ea însăși, 
la toate piesele sau fil
mele programate. Fațada 
unui teatru, a unei săli de 
cinematograf, ar trebui să 
te pregătească pe tine, 
spectator, pentru bucuria 
de a întîmpină un film 
sau o nouă piesă. Exce
lenta idee a Teatrului de 
Comedie de a prezenta 
spectacolul ca începînd 
din foaier își poate găsi 
noi și ingenioase soluții 
și în alte săli de teatru, 
în noi și variate ipostaze. 
Holurile unor teatre pot fi 
amenajate în așa fel încît 
să-și primească oaspeții 
de-o seară cu mult timp 
înainte, invitîndu-i să se 
așeze în jurul celor cîtor- 
va mese ce pot mobila un 
foaier mai spațios, ascul- 
tînd muzică și pregătin- 
du-se să participe la ac
tul reprezentației drama
tice.

Mă gîndesc șl la alte

nimă și să se elibereze bi
lete, indicînd locurile la 
mese. Un „program’ ar 
fi compus în general din- 
tr-un montaj poetic-muzi- 
cal, la realizarea căruia 
să contribuie actori și 
poeți acompaniați, de pil
dă, de un cvartet de jazz. 
Poeziile alese pentru a 
face parte din aceste 
montaje poetice să fie se
lecționate pe teme ce in
teresează nemijlocit tine
retul: muzica, dragostea, 
ideea de pace etc. Rolul 
educativ al unui aseme
nea local este evident, 
nu voi încerca să-l de
monstrez aci. Conținutul 
riguros selecționat al poe
ziilor, al muzicii și al pro
gramelor prezentate va 
asigura de la sine o se
lecție a celor ce vor 
frecventa localul. Sînt 
sigur că în mod entuziast 
mulți dintre colegii mei 
regizori, actori, graficieni, 
muzicieni s-ar devota u- 
nei astfel de inițiative.

Și pentru că am vorbit 
de spectacolul străzii, de

năstirea Putna, Cetatea 
Histria sau ansamblul 
Brăncuși din Tg. Jiu sînt 
numai cîteva sugestii din 
nenumăratele locuri și po
sibilități de a ilustra pe 
viu trecutul glorios al ță
rii noastre.

Gîndindu-mă la multi
plele posibilități de spec
tacol ale Capitalei noas
tre și ale altor orașe îmi 
place să-mi amintesc de 
un spectacol montat la 
Teatrul Național din Cra
iova. Era un spectacol 
care s-a jucat în sala tea
trului vreo două stagiuni, 
dar care, cu ocazia unei 
sărbători de 1 Mai, s-a ju
cat în parcul orașului pe 
o plută ancorată în mij
locul lacului. Publicul a- 
sista la spectacol de pe 
malurile lacului. Piesa pe- 
trecîndu-se într-un sat de 
pescari, legătura dintre 
noul decor, natural de a- 
ceastă dată, și acțiunea 
dramatică, apărea sur
prinzător de organică.

în perioada de vară se 
joacă pe diferite scene

Cu prilejul Zilei internaționale a copilului, în Parcul Herăstrău 
din Capitală — pavilionul C — s-a deschis „Expoziția națională 
de desene ale copiilor și tineretului școlar", organizată de Mi
nisterul învățământului. Expoziția cuprinde 500 de lucrări ale 

copiilor din întreaga țară

’A'VACANTA ELEVILOR
Activitățile specifice înche

ierii anului de învățămînt, ca 
și atmosfera estivală și pregă
tirile ce au loc în cele mai pi
torești localități din țară ves
tesc apropierea vacanței șco
lare. Așteptată cu nerăb
dare de elevi, vacanța de 
vară constituie pentru fo
rurile de învățămînt un fel de 
examen în cadrul căruia se 
valorifică din plin calitățile 
organizatorice, fantezia și pri
ceperea pedagogică. In legă- 

Itură cu modul cum tineretul 
școlar își va petrece zilele 
de vacanță, ne-am adresat to
varășului prof. EUGEN BLI- 
DEANU, director general în 
Ministerul învățămîntului.

Discuția a început, cum este și 
firesc, de la cîteva date calenda
ristice.

— Vacanța de vară, ne-a decla
rat interlocutorul nostru, începe 
diferențiat pentru elevii școlilor de 
cultură generală și ai liceelor.

sportive și alte manifestări speci
fice sezonului, la care vor fi atrași 
peste 3 milioane de elevi. în toate 
centrele regionale, raionale și oră
șenești, precum și în importante 
centre economice și culturale se 
vor înființa baze turistice (în lo
caluri de școli și internate) pentru 
găzduirea elevilor veniți în ex
cursie.

— Vă rugăm să menționați cî
teva din criteriile după care se 
alcătuiesc programele de vacanță 
aflate în atenția organizatorilor.

— în primul rînd, ne-am pro
pus ca programele întocmite să 
aibă ca obiectiv principal recon- 
fortarea fizică și intelectual^ a ele
vilor după un an de învățătură. 
Am recomandat forurilor locale de 
învățămînt, școlilor să prevadă cît 
mai multe activități în aer liber, 
corespunzătoare vîrstei și preferin
țelor celor- tineri, Jocuri, manifes
tări cultural-educative, întreceri 
sportive, să folosească din plin

Vacanța de vară are, desigur, nu 
numai farmec, ci și o semnificație 
deosebită în ansamblul activității 
educative. Tocmai de aceea acțiu
nile inițiate trebuie să urmărească 
atît participarea în număr mare a 
elevilor, cît și îmbogățirea cuno
ștințelor lor. în timpul pe care-1 
petrec în tabere, în cluburile lo
cale sau în drumeții, ei pot cu
noaște, cu sprijinul nemijlocit al 
învățătorilor, profesorilor, instruc
torilor de pionieri, frumusețile 
țării noastre, monumentele și

locurile istorice, noile orașe, șan
tiere, uzine. Impresiile personale 
culese în aceste împrejurări con
stituie pentru elevi ca și pentru 
profesori un excelent „material di
dactic", cu ajutorul căruia pot fi 
aprofundate multe din cunoștințele 
studiate din manuale. Este bine să 
fie stimulată preferința elevilor în 
legătură cu întocmirea de albume, 
ierbare, colecții de roci, desene, 
strînsul plantelor medicinale și cu 
alte preocupări plăcute și instruc
tive.

M. I.

A
semenea arbori
lor care-și scriu 
anii cu cite un 
nou cerc pe 
trunchiul lor, 

vîrsta maestrului Tudor 
Arghezi este însemna
tă de o nouă culegere 
din versurile sale 
proaspete. Ne-am obiș
nuit în ultima vreme să 
așteptăm la cumpăna 
dintre primăvară și va
ră, în luna cînd spicele 
încep să dea în pîrg, 
darurile meșterului cu
prinse într-o carte so
bru înveșmînfată, între 
scoarfele căreia s-a 
strîns o parte din truda 
a douăsprezece luni 
de zile și de nopfi în
chinate poeziei. Dar 
fiecare cerc ce mar
chează un nou an pe 
scara vîrstei nu-i decît 
în aparentă aidoma 
celor dinainte. Fiecare 
aduce pecetea deose
bită a tensiunii sufle
tești din care se nasc 
versurile lui Tudor 
Arghezi. Și aceste 
ritmuri, ca și volume
le care le-au precedat 
în anii din urmă, sînf 
grele de rodul medi
tațiilor sublimate în
tr-o expresie lapidară, 
privitoare la destinul 
omului, la nepotolita 
lui sete de cunoaștere. 
Aici, în acest volum 
precumpănește poate 
una din corzile care 
de-a lungul deceniilor 
a vibrat mereu în poe
zia și proza sa : aceea 
a universului casnic, 
al viefii de familie, a 
acestei trainice și 
nedesfăcufe comuniuni 
ce se cimentează în 
timp, între oamenii ce 
și-au legat destinele. 
Privind înapoi prin ani 
către ziua cînd s-a 
așezat lespedea aces
tei comuniuni sufletești, 
poetul spune :
„Cită vreme-i de 

atunci,
Peste noi și peste 

prunci ?
Seară, cit și 

dimineață,
A trecut și vine-o 

viață".
Aflăm în aceste ver

suri ale volumului acea 
undă de robustețe 
morală și de afecțiune 
gingașă care au daf 
totdeauna poeziei lui 
Arghezi dedicată lumii 
familiei, a universului

de fiecare zi al omu
lui — o pecete și un 
farmec aparte în lirica 
românească. Lumea 
„mică" a păsărilor, a 
cîinelui din ogradă, 
lumea aceasta a ne- 
cuvîntăfoarelor, pre
zentă și ea statornic 
de-a lungul operei 
sale, o aflăm în aceste 
pagini evocată cu 
umor uneori, cu nostal
gie alteori. Tn Alpi 
poetul regăsește „lăs
tunii din țara noas
tră" care îl întîmpină 
cu „țipet ascuțit / De 
țitere ai scripci, de 
„bun tyenit". Acasă 
vrea să audă cînfecul 
pifigoiului : „Pe cînd. 
eu, mereu deștept, / 
Toată noaptea vă aș
tept, / Toată ziua, toa
tă vara, / Să v-ascult 
ciupind vioara". 
Zdreanță „cel cu ochii 
de faianță", eroul co
pilăriei a plecat pe 
drumul fără de-ntoar- 
cere și atunci poetul 
încrustează o mișcătoa
re scrisoare către micii 
săi cititori.

Ceea ce mi se pare 
deci cu deosebire 
vrednic de remarcat 
e faptul că vîrsta ve
nerabilului nostru
maestru n-a dus la 
pietrificarea acelei 
coarde gingașe a su
fletului său de poet. 
Cum e și firesc, scrii
torul și omul care a 
trecut dincolo de opt 
decenii și jumătate me
ditează cu înțelepciu
ne și chibzuinfa ce îi 
este proprie asupra 
vie(ii, a rosturilor ei, 
simfind, uneori, un fior 
de melancolie în faț~ 
trecerii ireversibile a 
timpului, o discretă pă
rere de rău în fața 
aducerilor aminte : „La 
geamul sufletului tău 
/ Se-ngrămădesc pă
rerile de rău. / Le 
uiți un timp, dar ele 
se adună / Și se 
șoptesc alături îm
preună". Buchetul 
păstrat o viafă întrea
gă aduce și el amin
tirile unor clipe topite 
în vreme : „Tu ți-ai 
pierdut parfumul din 
verbine / Dar mi
rosul stăpînii n-a 
mai plecat din 
mine". Tnsă robus- 
tefea spirituală proprie

versului arghezian iz
vodită din permanenta 
comuniune cu oamenii 
și natura nu pune peste 
aceste poezii pecetea 
tînguirii și a frisfețil 
sfîșietoare. Ne întîm
pină, ce-i drept, aici 
culorile amurgului, dar 
niciodată ele nu apasă 
ca o negură neliniști
toare. Cu o seninătate 
olimpiană, cu înțelep
ciunea celui ce a știut 
prefui viafa și faptele 
ei, poetul domină um
brele înserării, subli- 
mîndu-le si fransfigu- 
rîndu-le înfr-o adevă
rată apoteoză a vieții, 
care se citește în fie
care vers al cărții și se 
adună ca un zvon de 
orgă îngînat de o pă
dure străveche. Senti
mentul acesta de ro
bustețe se împlinește 
atunci cînd citim ver
surile în care șfichiul 
pamfletului arghezian 
se aude nu o dată, în 
care ironia sa corosivă 
o întîlnim în doze 
condensate. Satira cu 
inflexiuni folclorice din 
„llie în cer", poezia 
„Monopol" sau acele 
caustice „Bilete de 
papagal’ întregesc în 
noul său volum imagi
nea universului arghe
zian, răsfrînf în fiecare 
lucrare a acestui mare 
meșter. Aflăm în a- 
ceste pagini nesecăfui- 
fa și mereu proaspăfa 
vervă satirică arghe
ziană izvorîfă din în
țelepciunea omului de
prins să privească via
ta cu atitudinea mora
listului.

Spuneam că fiecare 
culegere din opera lui 
Arghezi ne aduce 
înainte imaginea tutu
ror atitudinilor sale 
etice și estetice. Poe
zia sa, care s-a reali
zat și se realizează 
atîf de unitar în 
diversitatea ei infini
tă — are drept cheie 
de boltă acea dragos
te de fără mărturisită 
statornic. Viziunea fol
clorică sublimată pînă 
la esenfele cele mai 
tari este caracteristică 
și de data aceasta — 
ca și în volumele ante
rioare — cîntului cu 
care Tudor Arghezi 
omagiază glia, patria 
sa. E o viziune ce 
amintește deopotrivă 
exuberanta și patetis
mul mișcător al pînze- 
lor lui Grigorescu sau 
al rapsodiilor lui Enes- 
cu, e viziunea senină 
și fonică ce înfră)eșle 
pesfe decenii trei 
piscuri ale culturii 
noastre în elogiul pa
tetic adus „frumoase
lor fecioare" încinse 
în „hora mare" slă
vind o fără care avînd 
„mii de ani mari în
tre vecii" se dove
dește „mai tînără 
mereu".

Cu aceste sentimen
te întoarcem ultima 
filă a volumului ce va 
rămîne alături de cele
lalte daruri bătute în 
pietrele nestemate ale 
versului cu care Tudor 
Arghezi ne îmbogă
țește necontenit.

Valeriu RÂPEANU

Bază 
de cercetări 
pentru minereuri 

neferoase
La Moroșeni, regiunea Maramureș 

a luat ființă o bază științifică de 
cercetări pentru minereuri neferoa
se. Ea va dispune de 15 labora
toare și 7 secții de specialitate, pre
cum și de mai multe stații-pilot. în
scriind în programul său de cerce
tare 'probleme legate de perfecțio
narea metodelor de exploatare și 
prelucrare a minereurilor, extinde
rea gradului de mecanizare a lucră
rilor în subteran, de medicină și 
protecfie a muncii, modernul cen
tru, care și-a început din plin acti
vitatea, va aduce o însemnată con
tribuție la rezolvarea multiplelor 
probleme pe care le ridică dezvol
tarea și modernizarea continuă a 
industriei miniere în țara noastră.

„M. 0. S.“ — 
un tranzistor 

minuscul
Electronișfii studiază continuu po

sibilitățile de perfecționare a 
franzisfoarelor, mai ales tn direc
ția realizării unor microcircuife care 
să prezinte o mare robustețe, greu
tate foarte mică, consum redus de 
energie și tehnologie simplificată.

Astfel de tranzisfoare, din care 
încap o mie de bucăți pe o supra
față de 9 mm2, au fost realiza
te recent de unul din absol
venții din acest an ai Facultății de 
electronică — secția ingineri fizi
cieni — de la InsfitufuT politehnic 
„Gh. Gheorghiu-Dej". Este vorba 
de absolventul Alexandru Popa, 
care în cadrul lucrării de diplomă, 
a efectuat o cercetare valoroasă 
privind crearea unui nou tip 
de tranzistor foarte modern, denu
mit „M.O.S." (mefal-oxid-semi- 
conductor), cu caracteristici superi
oare, la nivelul celor construite în 
S.U.A. și Franța. Sub conducerea 
conf. univ. Roman Stere, ab
solventul a efectuat studiile teo
retice necesare, care i-au permis 
apoi să realizeze un prim model 
experimental în laboratoarele mo
dern utilate ale întreprinderii de 
piese radio și semiconductori-Bă- 
neasa. Această realizare reprezintă 
un prim pas spre crearea de mo
derne microcircuife electronice in
tegrale în țara noastră.

Plastifiant nou
Specialiștii laboratorului de cer

cetări de la Combinatul chimic din 
Borzești au elaborat refeta și teh
nologia de fabricație a unui nou 
plastifiant. Folosit la dizolvarea ma
selor plastice, noul produs are un 
pref de cost scăzut, datorită redu
cerii cu două treimi a unor materii 
prime procurate din import, folosite 
în fabricarea vechiului tip de plas
tifiant. în ultimul timp cercetătorii 
de aici au pus la punct și condi
țiile de elaborare a unui nou tip 
de fungicid, utilizat la tratarea se
mințelor de grîu.

INTERVIUL „SCINTEII1

Primii care au terminat cursurile, 
sînt elevii claselor a VIII-a și a 
Xl-a. începînd cu data de 26 mai, 
după ultima oră de curs, ei sînt 
considerați absolvenți, urmînd ca 
în zilele următoare să se pregă
tească pentru susținerea exame
nului de absolvire sau de maturi
tate. începînd cu data de 28 mai 
au luat vacanță școlarii claselor 
I—IV, urmînd ca elevii claselor V, 
VI, VII, IX și X să termine pro
gramul de cursuri în ziua de 14 
iunie. După cum se vede, în cea 
de-a doua jumătate a lunii iunie 
aproape toți elevii vor putea bene
ficia de o vacanță reconfortantă.

— Ce măsuri s-au luat în ve
derea unei cît mai bune organi
zări a vacanței școlarilor ?

— Ca și în anii trecuți, în va
canța de vară vom organiza, în 
colaborare cu C.C. al U.T.C., Uniu
nea Generală a Sindicatelor din 
România și U.C.F.S., 92 tabere de 
odihnă în cele maj pitorești locali
tăți din țară. Acestora li se adau
gă 8 tabere sportive, 2 tabere in
ternaționale — la munte și la 
mare — numeroase excursii inter
regionale sau regionale, activități 
»i competiții în cluburi cultural-

condițiile locale de recreere. Este 
de dorit o mai intensă utilizare a 
bazelor sportive, a posibilităților 
de care dispun asociațiile sportive 
în vederea atragerii spre activita
tea în aer liber a unui cît mai 
mare număr de școlari.

Excursiile regionale și interre
gionale, vizitele în Capitală și pe 
litoral, drumețiile locale au o va
loare deosebită pentru odihna 
elevilor, cu condiția ca ele să 
fie bine organizate. în ce privește 
alegerea itinerarelor de mai lungă 
durată este indicat să se țină sea
ma de dorința elevilor de a vizita 
regiuni ma; îndepărtate de locul 
natal, de a cunoaște cît mai multe 
din marile obiective economice 
înălțate în țară, diversitatea pei
sajului nostru natural. Direcția 
activităților educative din Ministe
rul Învățămîntului, secțiile de în- 
vățămînt ale sfaturilor populare și 
comitetele regionale U.T.C. au în 
vedere asigurarea continuității ac
țiunilor cultural-educative, preve
nirea situațiilor, deseori întîlnite 
în trecut, cînd se acorda atenție 
îndeosebi excursiilor și programe
lor din taberele centrale, cele des
fășurate pe plan local redueîndu-se 
ca intensitate după primele săptă- 
mînl de vacanță.

*

0 Sala Palatului : IFIGENIA IN AULIDA (spectacol pre
zentat de Teatrul National din Cluj) — 20.
• Teatrul de stat de operetă : PRINȚESA CIRCULUI — 
19,30.
• Teatrul National „I. L. Caragiale” (sala Comedia) ! 
DIN JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA — 19, (sala Studiojs 
TEZAURUL LUI JUSTINIAN — 20.
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — 20.

• 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 SlNT TURNUL 
EIFFEL — 19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : SCAUNELE — 
20, (la Parcul Herăstrău) : AU FOST ODATĂ... DOUA 
ORFELINE — 20.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea” : IUBESC PE AL 7-LEA 
— 20.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 20.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala Savoy) : NU 
ADUCE ZIUA CE ADUCE NOAPTEA — 20, (sala Victoria): 
NEGRU PE ALB — 20.

Pentru astăzi, Studioul de televiziune „București” comunică următorul program : 0 La 
19,00 — Telejurnalul de seară 0 19,15 — Pentru copii : „ATENȚIE PE STRADĂ 1", emi
siune pe teme de circulație 0 19,35 — Pentru elevi : „STIHURI DE VITEJIE". Versuri de G. 
Coșbuc, M. Eminescu, V. Alecsandri • 20,00 — Săptămîna : Interviu în studio — Consfătui
rea pe tară a constructorilor de mașini ; „Revedere" — reportaj filmat la Brașov ; 
Oaspeți străini ; Reportaj, acasă la Cecilia Stork-Botez ; Instantanee consacrate turnee
lor în București ale teatrelor naționale din Cluj și Iași ; „Armonie și construcții” — reportaj 
filmat despre examenele de stat ale studenților de la arhitectură și conservator ; „Pe 
urmele istoriei" — interviu cu acad. Emil Condurachi • 21,00’—Avanpremiera • 21,15 — 
Teleglob — emisiune de călătorii geografice: „INSULA TRISTAN DA CUNHA" • 21,40 — 
Mic concert de muzică ușoară. Interpretează : Anca Agemolu ; Luminița. Dobrescu ; Lili 
Bulaesi ; , Dem. Rucăreanu ; Ion Popescu Lack • 22,10 — Memoria peliculei 0 22,35 — 
Telejurnalul de noapte 0 22,45 — Buletinul meteorologic.

| CINEMA I
0 SERBĂRILE GALANTE : Patria (completare Congresul sindicatelor 1966) — 
8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15; București (completare Vizita conducătorilor 
de partid șl de stat tn regiunea Iași) — 8; 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21,
Arenele Libertății — 20,15, Grădina „Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 5) — 20,15, 
Flamura (la ultimul cinematograf completarea 1 Mai 1966) — 8; 10,15; 12 30- 
14,45; 17; 19,15; 21,30.
© TREI PAȘI PE PĂMÎNT : Republica (completare Vizita conducătorilor de 
partid șt de stat tn regiunea Suceava) — 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21.
0 OMICRON : Luceafărul — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21, Grădina „Doina"
— 20,15 (la ambele completarea Congresul sindicatelor 1966).
0 NOAPTEA IGUANEI : Tomis — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină
20,15, Modern — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
0 GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop : Festival (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat tn regiunea Iași) — 8,45: 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15; la grădină — 20, Patinoarul „23 August" — 20,15, Feroviar — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Excelsior — 10; 12,30; 15; 17,30; 20 (la ultimele 
două completarea Vizita în Republica Socialistă România a președintelui Iosip 
Broz Tito), Gloria (completare Cartiere noi tn București) — 9; 11,15; 13,30: 16; 
18,30; 21, Melodia (completare 1 Mai 1966) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
© SOȚIE FIDELĂ: Victoria (completare Pescari amatori) — 8,45; 11; 13,15; 
15,30; 18,15; 20,45, Floreasca (completare Wllanov) — 9,30; 11,45; 14; 16 15'
18,30; 20,45.
0 HAIDUCII — cinemascop : Giulești (completare 1 Mai 1966) — 10,30; 15,30; 
18; 20,30, Bucegi (completare Al VUI-lea Congres al U.T.C.I — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18.30; 21: la grădină — 20,15.
0 ZILELE FILMULUI DE ANIMAȚIE : Union — 11; 17,30; 20.
0 A TRECUT O FEMEIE — cinemascop : înfrățirea între popoare (completare 
Elevul de serviciu) - 10; 15,45: 18; 20,30
0 DUMINICĂ LA NEW YORK : Dacia - 8—14 în continuare; 16,30; 18,45; 21.
• OPERAȚIUNEA „I" : Buzești (completare în palatul vechi) — 14; 16,15; 
18,30, Arta (completare 1 Mai 1966) — 9, 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30^ Rahova 
(completare Culori în pictură) — 16; 18,15; la grădină — 20,30
0 SEMNALE DEASUPRA ORAȘULUI — cinemascop: Grivița (completare Orizont 
științific nr. 2) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, Volga (completare Vizita In 
Republica Socialistă România a președintelui Iosip Broz Tito) — 9; 11,15; 14 15; 
16,30; 18,45; 21.
0 DEPĂȘIREA : Unirea (completare Șl acum... puțină gimnastică) — 15,30; 
18; la grădină — 20,15.
0 ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA CRUZ : Flacăra — 10; 16; 18,15; 20,30. 
0 ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCISMULUI : Munca — 15; 17,30; 20.
0 O CLASĂ NEOBIȘNUITA : Popular (completare Două săptămîni tn Yemen)
— 16; 18,15; 20,30.
0 ATENTATUL — cinemascop : Moșilor — 15,30; 18; la grădină — 20,30, Lira
— 16; 18,15.
0 NU PLÎNGE, PETER — cinemascop : Crîngași (completare Orizont științific 
nr. 2) - 15,45; 18; 20,15.
0 HAI, FRANȚA I : Viitorul (completare Orizont științific nr. 2) — 15,30-, 
18; 20,30.
0 ÎN PUSTIUL PATAGONIEI : Colentina (completare Verlficați-vă ceasul I) — 
16; 18,15; la grădină — 20.
0 RĂSCOALA — cinemascop : Drumul Sării — 15,30; 17,45; 20.
© AVENTURA : Grădina „Expoziția" (Piața Scînteii) — 20,15, Stadionul Dinamo
— 20.15.
0 TOM JONES: Cotroceni — 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
0 NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — cinemascop (ambele serii) : Grădina „Buzești"
— 20,30.
• A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : Grădina „Vitan" — 20,15.
0 VIZITA — cinemascop : Grădina „Arta" — 20,15.
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Deschiderea 
conferinței 
naționale de 
otorinolaringologie

în sala mică a Palatului au în
ceput joi dimineața lucrările ce
lei de-a treia conferințe naționa
le de otorinolaringologie, organi
zată de Uniunea Societăților de 
Științe Medicale.

în afară de cadre medicale din 
țara noastră, participă și specia
liști din mai multe țări.

Lucrările conferinței au fost 
deschise de prof. Ștefan Gârbea, 
președintele comitetului de orga
nizare. Participant!! au fost, de a- 
semenea, salutați de delegați so
siți din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Franța, R. D. Germană, Grecia, 
Italia, Iugoslavia, Japonia, Polo
nia, Senegal, S.U.A., Ungaria și 
Uniunea Sovietică.

Timp de trei zile, cit vor dura 
lucrările, conferința va dezbate 
probleme actuale privind profila
xia și tratamentul surdității și 
cancerului laringean. (Agerpres)

Sesiune 
tehnico-științifică

La Institutul de cercetări toraj-ex- 
tractie Cimpina s-au deschis ieri lu
crările sesiunii de comunicări tehni- 
co-știintifice în domeniul forajului și 
extracției țițeiului și gazelor. In 
cursul sesiunii, care durează trei 

' zile, vor fi dezbătute importante pro
bleme privind forajul și exploatarea 
sondei de mare adîncime din țara 
noastră, extinderea metodelor mo
derne de exploatare a zăcămintelor 
și alte probleme menite să contri
buie la dezvoltarea industriei ex
tractive de țiței și gaze.

La sesiune participă reprezentanți 
ai Ministerului Industriei Petrolului, 
ai Institutului de petrol, gaze și geo
logie din București, numeroși cerce
tători și specialiști din cadrul trus
turilor de foraj și extracție.

A început marcajul 
drumurilor naționale

Prin această lucrare, care are 
ca scop evidențierea zonelor pe
riculoase ale drumurilor — 
curbe lipsite de vizibilitate, in
tersecții, treceri de pietoni, în
gustări ale drumului etc. — pre
cum și delimitarea benzilor de 
circulație, se realizează o spo
rire a siguranței circulației. 
Primele drumuri naționale pe 
care se vor termina asemenea 
lucrări vor fi cele care leagă Ca
pitala cu litoralul și Brașovul.

De asemenea, se fac pregătiri 
în vederea amplasării noilor in
dicatoare rutiere de circulație 
care le completează sau le mo
difică pe cele existente.

(Agerpres)

Au început 

„internaționalele" 

de tir

0 delegație de activiști ai P. C. R.
a plecat la Budapesta

La invitația C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, a 
plecat la Budapesta în schimb de 
experiență o delegație de activiști 
ai Partidului Comunist Român, 
condusă de Gheorghe Dumitru, 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă-

neasa, delegația a fost condusă de 
Aldea Militaru, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Nicolae Ionescu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști ai C.C. al P.C.R.

Au fost de față membri ai am
basadei R. P. Ungare la București.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații a Consiliului
municipal al Parisului

Joi la prînz a sosit în București, 
la invitația Comitetului executiv 
al Sfatului popular al Capitalei, 
o delegație a Consiliului munici
pal al Parisului condusă de Al
bert Chavanac, președintele con
siliului municipal.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost întîmpinată de 
Ion Cosma, președintele Comite
tului executiv al Sfatului popular

al Capitalei, și de membri ai co
mitetului executiv.

A fost de față Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești.

★
Seara, Ion Cosma, președintele 

Comitetului executiv al Sfatului 
popular al Capitalei, a oferit un 
dineu în cinstea oaspeților.

(Agerpres)

VALOAREA TIMPULUI
(Urmare din pag. I)

vorbesc de timp nu 
mă gîndesc de loc nu
mai la cel afectat pro
ducției și muncii pro- 
priu-zise. Mă gîndesc, 
în egală măsură, și la 
timpul liber, la fel de 
prețios ca și cel înca
drat în program. Căci 
una e ca fiind liber să 
joci zilnic patru ore 
table și alta e să vezi 
un film, un spectacol 
la operă sau la teatru 
sau să citești o carte. 
In patru ore se pot 
citi minimum 60 de 
pagini, într-o săptămî- 
nă citești o carte și 
într-un an 52 de cărți. 
Și cum arată un om 
care a citit pe an 
52 de cărți, față de 
unul care a jucat 
pe an 520 de parti
de de table, să zicem? 
în regimul socialist 
timpul nu reprezintă 
numai bani ; el repre
zintă valori inestima
bile, în primul rînd va
lori umane. Firește, 
fiecare dispune de 
timpul lui, dar toți răs

pundem de timpul fie
căruia. Valorificarea 
lui la o treaptă supe
rioară de conștiință e 
un semn de bogăție 
morală, de luciditate, 
de trăire plină de res
ponsabilitate. Avem a- 
tîtea de făcut și n-a- 
vem dreptul să omo- 
rîm timpul. Cînd tră
iești omorînd timpul 
n-ai senzația tristă, 
exasperantă, că te afli 
permanent lîngă un 
leș ? Omule care o- 
mori timpul, gură-cas- 
că fiind, sau mimînd 
cine știe ce angoase, 
așteptînd să-ți vie ma
rea clipă a realizării 
sau să-ți intre norocul 
în buzunar, gîndește- 
te că ceea ce ești azi 
reprezintă rodul timpu
lui trecut — de aceea 
prețuiește fiecare cli
pă, fructific-o, fă să ră- 
mînă vie și dinamică 
în toată viața tal

Luptă nu numai cu 
tine pentru timp, ci și 
cu alții care nu știu 
să-l prețuiască. Senti
mentul valorii timpu

lui ne va face mai dis
ciplinați. mai sobri în 
relații, mai punctuali, 
mai exigenți față de 
flecăreală, față de lu
crul de mîntuială și 
față de aceia pe care, 
atît de plastic, po
porul nostru i-a numit 
„pierde-vară". Fructifi- 
cînd judicios timpul, 
mergînd în pas cu el, 
ne valorificăm, în 
fond, propria noastră 
personalitate. O ședin
ță care poate dura o 
jumătate de ceas n-a
re rost să țină două 
ore. O pricină pe care 
o poți rezolva printr-o 
omenească scuză, de 
ce s-o muți la tribunal 
ca s-o rezolvi săptă
mâni în șir ? Un certifi
cat pe care-1 poți eli
bera în cinci minute, 
de ce să-1 eliberezi 
într-o oră ? Ca să o- 
mori timpul ? E păcat! 
Ai văzut cît costă. 
Gîndește-te că a omo
rî timpul, timpul tău și 
timpul altora, e o cri
mă condamnabilă ca 
oricare alta.

CUM VA FI VREMEA

Timpul probabil pentru zilele de 4, 
5 și 6 iunie. în țară : Vreme căl
duroasă, cu ceru! schimbător. Vor că
dea ploi locale, mai frecvente la în
ceputul intervalului în jumătatea de 
est a țării. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse

între 6 și 16 grade, iar maximele în
tre 17 și 27 de grade. în București : 
Vreme relativ călduroasă, cu cerul 
schimbător. Vor cădea ploi slabe la 
începutul intervalului. Temperatura 
ușor variabilă.

Cronica zilei
CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
PROCLAMĂRII REPUBLICII 

ITALIA

Ambasadorul Italiei la Bucu
rești, Niccolo Moscato, a oferit joi 
după-amiază o recepție cu prilejul 
aniversării proclamării Republicii 
Italia. Au participat Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Ion Pas, pre
ședintele I.R.R.C.S., membri ai 
conducerii unor ministere și insti
tuții centrale, academicieni și alți 
oameni de cultură, generali și ofi
țeri superiori, ziariști. Au fost pre- 
zenți șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
Ambasadorul Italiei la Bucu

rești, Niccolo Moscato, a rostit joi 
seara o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune cu 
prilejul sărbătorii naționale a 
Italiei.

VIZITELE
DELEGAȚIEI ECONOMICE 

A R. P. BULGARIA
în cursul zilelor de miercuri și 

joi delegația economică a R. P. Bul
garia condusă de Gheorghi Pavlov, 
președintele Comitetului pentru 
chimie și metalurgie al R. P. Bul
garia, însoțită de Atanase Diaco- 
nescu, adjunct al ministrului in
dustriei chimice, a vizitat Uzinele 
de aluminiu de la Slatina, combi
natele chimice de la Craiova și 
Turnu-Măgurele și șantierul Uzi
nei de negru de fum de la Pitești.

Cu prilejul prezenței în țara 
noastră a delegației, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, Gheor
ghi Bogdanov, a oferit joi după- 
amiază, la reședința sa, un cocteil. 
Au luat parte Constantin Scarlat, 
ministrul industriei chimice, Mihai 
Marin, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Nicolae Anghel, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, și alte persoane oficiale.

CU PRILEJUL TURNEULUI 
OPEREI NAȚIONALE 

DIN SOFIA
Cu ocazia turneului în țara noas

tră al Operei Naționale din Sofia, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Pompiliu 
Macovei, a oferit joi un cocteil. Au 
participat Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Vir
gil Florea, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Octav Livezeanu, vicepreșe
dinte ai Institutului Român pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea, 
oameni de artă și cultură, func
ționari superiori din M.A.E. și 
C.S.C.A. Au fost prezenți Gheorghi 
Bogdanov, ambasadorul Republicii 
Populare Bulgaria la București, și 
membrj ai ambasadei, conducători 
ai Operei Naționale din Sofia și 
membri ai ansamblului.

ÎNTOARCEREA ÎN CAPITALĂ 
A MINISTRULUI INDUSTRIEI 

METALURGICE
Joi seara, ministrul industriei 

metalurgice, Ion Marinescu, s-a 
înapoiat în patrie, venind din An
glia unde a făcut o vizită la invi
tația guvernului britanic. La sosi
re, pe aeroportul Băneasa, au fost 
de față reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Industriei Metalur
giei, Ministerului Comerțului Ex
terior, precum și alte persoane ofi
ciale. Au fost prezenți ambasado
rul Marii Britanii la București, 
Leslie Charles Glass, și membri ai 
ambasadei. (Agerpres)

CONGRESUL AL XIII-LEA
AL P. C. DIN CEHOSLOVACIA

PRAGA 2. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Liță, transmite : Joi 
au continuat în Palatul Congrese
lor din Parcul Julius Fucik din 
Praga lucrările Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia. în cadrul discu
țiilor pe marginea raportului de 
activitate prezentat de A. Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, au luat cuvîntul nu
meroși delegați la congres, printre 
care J. Dolansky, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, J. Hendrych, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, B. 
Lomsky, ministrul apărării națio
nale, J. Lenart, președintele gu
vernului cehoslovac.

Congresul a fost salutat de Dang 
Quang Minh, membru al C.C. al 
Frontului național de eliberare 
din Vietnamul de sud, șeful dele
gației F.N.L., Ignacio Gallego, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C. din Spania, Orlan
do Miljias, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Chile, 
Maria Urban, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Austria, 
B. Gupta, secretar al Consiliului 
național al P.C. din India, Mitsos 
Percalidis, membru al Biroului

Politic și secretar al C.C. al P.C. 
din Grecia, James West, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din 
S.U.A., N. Jeffery, membru al Co
mitetului Politic al Comitetului 
Executiv al P.C. din Marea Brita- 
nie, S. Vilargues, secretar al C.C. 
al P.C. din Portugalia, D. D. 
Neeme, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. din Siria, Lebadi, 
președintele Partidului Comunist 
din Republica Sud-Africană, A. 
Altesor, membru al Comitetului 
Executiv al P. C. din Uruguay, 
Hussein Zulfikar Sabri, membru 
al Secretariatului general al Uni
unii Socialiste Arabe, Louis Van 
Geyt, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Belgia. A. M. 
Verdugo, secretar general al C.C. 
al P.C. din Mexic, I. Diarra, se
cretar politic al Uniunii sudaneze 
din Mali, Zaki Khairi, membru al 
C.C. al P.C. din Irak, K. P. de 
Silva, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Ceylon, Ludvig 
Hansen, secretar al C.C. al P.C. 
din Danemarca, Edgar Argent 
Ross, membru al C.C. al P.C. din 
Australia. Lucrările congresului 
continuă.

Vizita delegației P. C. R. 
la o uzină de automobile

PRAGA 2. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Liță, transmite: în 
cursul zilei de joi delegația Parti
dului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Alexandru Bîrlădeanu, 
membru al Comitetului Executiv 
și al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., eare participă la lucră
rile celui de-al XIII-lea Congres 
al P.C. din Cehoslovacia, a vizitat 
uzinele de automobile din Mlada 
Boleslav, regiunea Cehia centrală. 
Cu acest prilej a avut loc o întîlnire

NOTE DE DRUM
■'

DIN R. S. F. IUGOSLAVIA

Printre fizicienii 
din Belgrad 
și Zagreb
Prof. I. AGÂRBICEANU

membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România

între delegație și directorul uzine
lor, adjuncți ai acestuia, secreta
rul Comitetului raional de partid, 
activiști de partid ai raionului și 
alte persoane.

Delegația a fost însoțită de J. 
Krejci, vicepreședinte al guvernu
lui cehoslovac, ministrul industriei 
grele, și de M. Simonovsky, prim- 
adjunct al ministrului, precum și 
de C. Cisar, ambasadorul R. S. 
Cehoslovace la București.

Orașul corupției

Gimnaști 
din șapte țări 
la concursul 
din Capitală

Astăzi în sala Dinamo din Capi
tală încep întrecerile concursului 
internațional -de gimnastică, la care 
participă sportivi din Bulgaria, Ce
hoslovacia, R.D. Germană, Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S. și România. Con
cursul este așteptat cu un deosebit 
interes întrucît în formațiile parti
cipante vor evolua sportivi de va
loare, ca Eva Svetlikova (Cehoslo
vacia), Romuald Symonowicz, Wie- 
slawa Lech (Polonia), Rodica Apă- 
teanu, Elena Ceampelea, Anton Ca- 
dar (România).

Astăzi și mîine, întrecerii^ vor 
începe la ora 9 și Ia ora 17, iar du
minică de la ora 9.

A Vl-a ediție a campionatelor mondiale de popice, programată la Bucu
rești între 19—25 iunie, va fi găzduită de noua sală (în fotografie) construită 
în incinta complexului sportiv „Voința". Tn aceste zile se efectuează ultimele 

finisări de interiorPROBA DE PISTOL VITEZA 
DOMINATĂ DE SPORTIVII ROMÂNI
Pe poligonul Tunari au început 

ieri Campionatele internaționale de 
tir ale României, la care participă 
țintași valoroși din Bulgaria, Ceho
slovacia, Elveția, Grecia, Iugosla
via, Ungaria, R.S.F.S. Rusă și 
România

Proba de pistol viteză 60 tocuri 
a fost dominată de sportivii ro
mâni, clasați pe primele trei loauri : 
I. TRIPȘA — 594 puncte, V. Aland*- 
siu — 591 puncte și M. Roșea — 
590 puncte (după un meci de baraj 
cu bulgarul Țonev). La armă libe
ră calibru redus 60 focuri, poziția 
culcat (seniori), a terminat învin
gător T. JAKOSITS (Ungaria) — 593 
puncte, urmat de S. Rîkjakov 
(R.S.F.S. Rusă) — cu același nu
măr de puncte, Branislav Loncear

(Iugoslavia) — 591 puncte. M. Fe- 
recatu (România) a ocupat locul 4 
cu 591 puncte. Alte rezultate : armă 
standard 60 focuri (senioare), pozi
ția culcat: 1. TAMARA KOMARIS- 
TOVA, (R.S.F.S. Rusă) — 589 puncte ; 
2. Kelner Oscarne (Ungaria) — 587 
puncte ; 3. Eta Baia (România) — 
586 puncte; armă standard 60 
locuri, poziția culcat (junioare și 
juniori : 1. MADELEINE WISCHEH 
(Elveția) — 588 puncte ; 2. Miroslav 
Siper (Iugoslavia) — 583 puncte ; 3. 
Iovan Cersic (Iugoslavia) — 583 
puncte.

Astăzi, începînd de la ora 9, sînt 
programate probele de armă cali
bru redus 3X40 focuri (seniori) și 
pistol liber 60 focuri

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• După disputarea a trei runde, în 

concursul intematjonal feminin de șah 
din localitatea balneară Piotrkov (Polo
nia) conduce reprezentanta României, 
Elisabeta Polihroniade, cu 2,5 puncte. 
Pe locurile următoare se află Rodica 
Reicher (România) și Eva Karakaș (Un
garia) cu cîte 2 puncte fiecare. în pri
mele două rude, Polihroniade le-a în
vins pe Winter (R.D. Germană) și Kon- 
draska (Polonia), iar în runda a treia a 
remizat cu Reicher.

• într-un concurs de atletism desfă
șurat la Sarajevo, sportivul iugoslav To- 
nislav Suker a stabilit un nou record al 
țării sale la aruncarea greutății: 18,72 
m (vechiul record era de 18,58 m).

• Continuîndu-și pregătirile în vede
rea campionatului mondial de fotbal, 
reprezentativa Argentinei a jucat la 
Buenos Aires cu echipa italiană Cagliari. 
Fotbaliștii argentineni au terminat în
vingători cu scorul de 2—0 (1—0).

• Ciclistul sovietic Stanislav Sepel 
este lider în Turul ciclist al Angliei, ur

mat la două secunde de polonezul J. 
Gawliczek și la 1'09" de englezul Por
ter, care a cîștigat etapa a 5-a, Weston- 
Bournmouth /146 km/, în 3h 44’ 37".

• La Budapesta, înaintea ultimei pro
be a concursului internațional de pen
tatlon modern, primul loc este ocupat 
de maghiarul Balczo cu 3 990 puncte, ur
mat de Mineev (U.R.S.S.) — 3 923 puncte 
și Bodnar (Ungaria) — 3 917 puncte. 
Proba de înot a revenit lui Kautschke 
(R. D. Germană).

• în semifinalele campionatelor inter
naționale de tenis de la Roland Garros 
(Franca) Gulyas (Ungaria) l-a învins cu 
6—4. 2 -6, 7—9, 6—2, 6—3 pe Drysdale 
(Republica Sud-Africană), iar Tony 
Roche (Australia) l-a eliminat cu 6—3, 
6—4, 6—4 pe Jauffret (Franța). După 
cum se știe, în semifinalele probei de 
dublu bărbați Țiriac și Năstase (Româ
nia) vor întîlni perechea Metreveli, Li- 
haciov (U.R.S.S.), iar Graebner și Rals
ton (S.U.A.) vor juca împotriva lui New
combe și Roche (Australia),

Sub titlul „Al doi
lea război murdar", 
ziarul „Le Monde" 
publică ancheta în
treprinsă la Saigon 
de trimisul său Ro
bert Guillain.

„Cum arată astăzi 
capitala sud-vietna- 
meză ? Pe fundalul 
„războiului murdar", 
dezmățul și corupția 
ce-1 însoțesc își au 
cauze bine precizate. 
Aici s-a instalat un 
rău care macină pe 
dinăuntru : putreziciu
nea. Un vietnamez îmi 
spunea: „în acest
război, capul e putred: 
și acesta este Saigo- 
nul“.

Cea mai mare in
dustrie este azi la 
Saigon prostituția. Ba
rurile de noapte fac 
averi. Și se deschid, 
fără întrerupere, me
reu altele, mijlocind 
traficul pe sub mînă.

Armata americană 
importă totul — pînă 
la coșurile de carton 
„made in U.S.A.". Să 
te apropii de ei în
seamnă a te apropia 
de miraculosul „P.X.“
— magazinul armatei
— și să intri în ma
rele trafic ce încon
joară aceste P.X. A- 
cest trafic are două 
forme. Mal întîi, sute 
de soldați americani 
revînd zi de zi la bur
sa neagră tot felul de 
articole pe care le-au 
cumpărat în acest 
scop la P.X. Pe de 
altă parte, sute de to
ne de mărfuri desti
nate magazinului ar
matei dispar cu re
gularitate, între che
iul portului Saigon și 
antrepozitul din oraș,

pe o distanță de nu
mai doi kilometri.

Produsele deturna
te reapar apoi la 
imensa bursă neagră 
etalate în plină zi pe 
trotuare sau în ma
gazinele din întreg o- 
rașul. în oraș s-a 
specializat o anumită 
„piață a hoților", un
de se vînd uniforme 
americane nou-nouțe. 
Dacă dorești să cum
peri și arme ameri
cane —■ ți se indică 
adresa.

Un alt mare trafic 
îl prilejuiește con
strucția de locuințe. 
Bogătașii vietnamezi 
construiesc vile după 
vile, amortizîndu-și 
construcția în 2 ani. 
Ei iau pînă la 800 do
lari chirie lunar, 
știind că locatarii lor 
americani pot plăti. 
Alții fac trafic cu im
portul automobilelor 
sau scuterelor, cu pro
duse farmaceutice, 
scutiri de serviciul mi
litar. Vietnamezi, ame
ricani, toți se regăsesc 
în traficul cel mare 
al dolarului și pias- 
trului. Sînt cel puțin 
3 cursuri recunoscute 
ale dolarului : cursul 
oficial, al dolarului 
militar, dublul celui 
oficial, și cursul de la 
bursa neagră, de 
peste 3 ori cît valo
rează primul. Există 
totdeauna oameni ca
re au acces la mai 
multe cursuri și care 
încropesc astfel averi 
din operații de schimb 
clandestine. Mulți o- 
fițeri, pînă la cel mai 
înalt rang, își iau 
partea leului din toa

te acestea. într-un 
regim care-și plătește 
funcționarii derizoriu, 
potlogăriile constituie 
o practică admisă : ei 
se plătesc singuri din 
banii statului. „Man
darinii făceau la fel, 
dar de-a lungul unei 
vieți, îmi spunea un 
vietnamez ; ministrul 
din timpul lui Diem, 
în 10 ani, cel de azi 
— într-un singur 
an !“.

Bacșișul e indis
pensabil în toate îm
prejurările. Căci ja
ful banilor publici 
nu ocolește arma
ta sud-vietnameză, ci, 
mai degrabă, e boa
la de care ea su
feră Ia toate gradele. 
Soldatul guvernamen
tal jefuiește satul 
unde se află în timpul 
unei operații militare; 
ofițerul superior ser
vește două mese re
cruților în loc de 
trei și bagă restul în 
buzunar.

Dar chiar profituri
le acestor dubioase 
traficuri sînt roase de 
inflație. Explozia a- 
cesteia a coincis cu 
sosirea masivă a tru
pelor americane, deci 
a dolarilor. Prețurile 
au crescut cu 55 ia 
sută în 1965, și ele 
urcă, în continuare, 
ca rezultat al inun
dației monetare și al 
lipsei de mărfuri. Cei 
care suferă cel mai 
mult sînt oamenii cu 
venituri fixe și mici, 
îndeosebi învățătorii, 
intelectualii, studenții. 
Mulți se află în si
tuații tragice. Este o 
întreagă lume care se 
prăbușește".

în cadrul acordurilor pe care le 
avem cu Iugoslavia am făcut nu 
de mult o călătorie de studii în a- 
ceastă țară. Fiind profesor de fizi
că la Politehnica din București și 
colaborator la Institutul de Fizică 
Atomică, m-a interesat în țara ve
cină organizarea învățămîntului 
fizicii și a cercetării științifice în 
fizică, atît în învățămîntul superior 
cît și în institutele specializate.

In timpul călătoriei, care a durat 
zece zile, am putut să văd multe 
lucruri care arată progresul țării 
vecine în diferite domenii. Peste tot 
colegii iugoslavi au căutat, cu 
prietenie și amabilitate, să-mi dea 
lămuririle necesare.

Primele vizite le-am făcut la la
boratoarele de fizică și chimie ale 
Facultății de Științe din Belgrad 
și la Institutul de fizică al Univer
sității din acest oraș. în labora
toarele Institutului de fizică, recent 
înființat și în curs de organizare, 
se fac cercetări cu caracter mo
dern în domeniul plasmei, în fizica 
energiilor înalte etc. Institutul are 
ca scop principal intensificarea 
cercetării științifice în Universitate 
— așa cum a menționat prof. dr. 
Savici, cunoscut specialist pe plan 
mondial în domeniul fizicii și chi
miei nucleare, și care, în prezent, 
conduce, între altele, cercetări pen
tru detectarea hidrogenului greu 
(deuteriul) în hidrogenul natural.

Lucrări interesante de cercetări 
în spectroscopie conduce prof. dr. 
S. Ristici, printr-o metodă originală 
care permite analiza compoziției 
plasmei gazoase, punîhd-o într-un 
cîmp magnetic. El are, de aseme
nea, lucrări foarte interesante în 
problema apei și gazelor incluse 
în combinațiile cristaline ale beri- 
liului. Molecula de apă apare de
formată cînd este prinsă în aceste 
cristale, iar gazele captate la for
marea cristalelor, cu multe sute 
de milioane de ani în urmă, arată 
că atmosfera primordială a pă- 
mîntului nu conținea oxigen, sau 
conținea extrem de puțin. Oxigenul 
din atmosfera de astăzi se pare că 
este un produs al activității orga
nice, care l-a extras din oxizi și 
apoi I-a eliberat în atmosferă. 
Rezultatele obținute de savantul 
amintit concordă cu alte cercetări 
recente în acest domeniu.

Este o particularitate a organi
zării învățămîntului superior în 
Iugoslavia faptul că facultățile in
ginerești țin de Universitate. Ca
drele didactice care predau fizica 
la secțiile acestei facultăți ingine
rești au preocupări de cercetare 
științifică în probleme de ultrasu
nete, efect Hali, lasere etc. Alt cen
tru științific pe care l-am văzut a 
fost Institutul de cercetări nucleare 
„Boris Kidrici" situat la Vincia, lîn
gă Belgrad, care posedă un reac
tor nuclear de 10 MW, precum și 
un reactor experimental.

în timpul șederii la Belgrad am 
făcut o comunicare în fața mem
brilor Societății de fizică despre 
„Cercetări de rezonanță optică și 
magnetică în România", iar în 
fața profesorilor de fizică și chi
mie fizică ai Facultății de științe, 
o expunere despre dezvoltarea 
cercetării în fizică în România.

Următoarea etapă — Zagreb. Aci 
am vizitat întîi laboratoarele In
stitutului de cercetări nucleare, 
„Rudjer Boșkovici". în secția de fi
zica corpului solid am avut un inte
resant schimb de păreri cu prof, 
dr. Melania Varceak și cu cola
boratorii d-sale, în legătură cu 
cercetările noastre din laborato
rul de fizică al Politehnicii din 
București asupra efectului fotovol- 
taic la telur. Interlocutorii mei au 
vădit un viu interes în acest sens, 
întrucît ei se ocupă cu cercetări 
similare pe germaniu.

De un interes deosebit a fost 
vizita la Facultatea de Științe. Am 
găsit laboratoarele didactice, pen
tru lucrări cu studenții, bine orga
nizate și prevăzute cu aparatură 
modernă, în parte proiectată șl 
construită sub îndrumarea prof, 
dr. Paici.

Este greu de cuprins într-un ar
ticol diversitatea de impresii cu 
care te întorci din țara vecină și 
prietenă și care alcătuiesc imagi
nea unui popor deosebit de dotat, 
plin de viață, ce-și zidește un viitor 
mare.
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• Un nou element 
chimic

Ea sesiunea Consiliului științific al 
Institutului unificat de cercetări nu
cleare de la Dubna s-a adoptat hotă- 
rîrea ca elementul chimic 104, reali
zat în laboratorul de readtii nucleare 
al institutului, să poarte numele 
academicianului Igor Kurceatov. Cer
cetările lui Kurceatov și ale discipo
lilor săi au stat la baza lucrărilor 
care au dus la descoperirea acestui 
element, iar acceleratorul de ioni cu 
mai multe sarcini, cu ajutorul căruia 
a fost sintetizat elementul 104, a fost 
construit, de asemenea, cu sprijinul 
lui.

• Descoperirea 

unor tablouri 

de Durer

La New York au fost descoperite 
recent două tablouri de Albrecht 
Dilrer, dispărute din Germania în 
timpul celui de-al doilea război mon
dial. Este vorba de două tablouri 
datînd din 1499, pictate în ulei pe 
lemn, înfățișînd portretele lui Hans 
și Felicitas Tucher, membrii unei 
marcante familii din Weimar.

• La 100 de metri 
sub pămînt

La 1 iunie, francezul Jean Pierre 
Mairetet, în vîrstă de 25 de ani, a 
coborîl într-una din grotele munților 
Alpi, unde timp de șase luni va în
cerca să demonstreze posibilitatea de 
a trăi sub pămînt la o adîncime de 
100 de metri. Precedentul record, în
registrat tot de un francez, a fost de 
125 de zile. Mairetet, care este îm
brăcat într-un costum asemănător cu 
cel al cosmonautilor, păstrează legă
tura cu echipa care urmărește expe
riența sa prin intermediul unui tele
fon.
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REPUBLICA DOMINICANA

ALEGERI
SUB TUTELĂ
STRĂINĂ

Rezultatele oficiale globale ale 
alegerilor generale desfășurate 
miercuri în Republica Dominicană 
în vederea desemnării președin
telui republicii nu vor fi cunos
cute decît peste cîteva zile.

Din rezultatele parțiale neofi
ciale, care nu se referă decît la 
300 000 din cele circa 1 200 000 
voturi exprimate — rezultă că 
Joaquin Balaguer, lider al așa- 
numitului partid reformist, și-a a- 
sigurat un avans de 20 000 de vo
turi asupra lui Juan Bosch, candi
datul Partidului Revoluționar Do
minican. Bosch a obținut cele mai 
multe voturi în capitală și în ge
neral în centrele urbane, dar Ba
laguer deține prioritatea în loca
litățile rurale. Al treilea candidat, 
Rafael Bonnelly, care reprezintă 
cercurile de extremă dreaptă, a 
obținut un număr redus de vo
turi față de ceilalți doi candidați.

Balaguer, care se consideră 
cîșfigăfor al alegerilor, deși 
Bosch nu a recunoscut încă vic
toria lui, a propus formarea unui 
„guvern de unitate națională” și 
a anunțat că va cere retragerea 
forțelor inferamericane din Re
publica Dominicană.

Partizanii candidaturii lui Bosch 
au denunțat în fața autorităților 
electorale încercări de fraudă, 
arătînd, între altele, că cernea
la roșie cu care alegătorii erau 
„marcați” pentru ca să nu poată 
repeta votarea se putea spăla 
foarte ușor cu apă.

După părerea multor observa
tori, principala caracteristică a 
alegerilor dominicane a fost 
desfășurarea lor în prezența a 
8 700 de militari aparținînd for
ței inferamericane de ocupație, 
care în realitate este alcătuită 
în cea mai mare parte din nord 
americani. Dar alegerile au avut 
loc nu numai sub fufela militară 
a trupelor de ocupație străine, 
ci și sub o tutelă politică, 
printr-un vast aparat de funcțio
nari și specialiști trimiși de 
O.S.A. ca să acorde dominicani
lor „asistența electorală”.

Prin sine însăși împrejurarea 
atestă limitele impuse scrutinului 
și posibilitățile de manevră 
oferite de această situație.

V. OROS

Tinerii budiști din Saigon se abat, în ultimele zile, de la tactica „i 
lenței" : un jeep american răsturnat și dat pradă flăcărilor în fața 

Vien Hoa Dao

VIETNAMUL DE SUD

non vio- 
pagodei

Criza politică e mai
ascuțită ca oriclnd

SAIGON 2 (Agerpres). — Neliniștit de evoluția 
mul ministru sud-vietnamez încearcă din nou să 
politică prin măsuri represive împotriva populației.

situației, pri- 
rezolve criza

EXPOZIȚIE
ROMÂNEASCĂ

LA TEHERAN
TEHERAN 2 

gerpres). — La 
versitatea din Tehe
ran s-a deschis Ex
poziția românească 
„Natura și oamenii", 
conținînd numeroase 
fotografii și produse 
de artizanat — care

(A- 
Uni-

înfățișează vizitatori
lor realizările obți
nute de poporul ro
mân în domeniul e- 
conomiei, culturii și 
artei. Expoziția a fost 
inaugurată de primul 
ministru al Iranului, 
Amir Abbâs Hoveida.

în memoria
lui Hristo

SOFIA 2 (Ager
pres). — La 2 iunie 
poporul bulgar cins
tește memoria poetu
lui revoluționar Hris
to Botev, căzut în 
luptă în această zi a 
anului 1876, și a tu
turor eroilor care 
și-au dat viața pen
tru independența țării 
și în anii celui de-al 
doilea război mon
dial. Cu acest prilej,

Botev
în fața mausoleului 
lui Gheorghi Dimi
trov din Sofia a avut 
loc un miting, la care 
au participat Todor 
Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniș
tri al R. P. Bulgaria, 
și alți conducători ai 
partidului și guver
nului.

PEKIN CIU DE

foresc, împlinirea a 
decenii de 
Republicii, 
realizărilor 
cest răstimp în toate dome
niile de activitate. Intr-un 
mesaj adresat țării prin inter
mediul radioului și televiziu
nii, președintele republicii,

două
la proclamarea 

făcînd bilanftil 
dobîndite în a- ■

lui necunoscut, s-a desfășurat 
la Roma, pe Via dei Fori 
Imperiali, în decorul plin de 
pitoresc al vestigiilor antichi
tății, tradiționala paradă mi
litară, în prezența președin
telui, a primului ministru, a 
membrilor guvernului, parla
mentului și corpului diploma-

CORESPONDENȚĂ 

DIN ROMA

Saragat, după Ce 
semnificafia eve- 
aniversat ca o

Giuseppe 
a subliniat 
nimentului 
renaștere victorioasă a între
gului popor italian, ca rod al 
rezistenței împotriva djefatu- 
rii fasciste, a trasat cadrul 
transformărilor petrecute în 
domeniul economiei, științei, 
tehnicii și culturii. „După 20 
de ani, spune mesajul prezi
dențial, putem privi cu în
credere viitorul țării noastre, 
care are în ea energia ne
cesară pentru a avansa pe 
drumul progresului social și 
civil’.

Joi dimineață, după ce

le și a peste 50 000 de ce
tățeni. După-amiază președin
tele republicii a oferit, la 
palatul Quirinale, o recepție 
la care au participat, pe lin
gă personalități ale lumii po
litice și culturale, peste 1 000 
de muncitori din întreaga 
Italie, eveniment petrecut 
pentru prima oară. Mari ma
nifestații au fost găzduite de 
principalele orașe ale țării, 
care au prilejuit o reafirmare 
a idealurilor Rezistentei, a 
luptei pentru progres social. 
La Carrara a fost dezvelită 
o frescă evocativă, operă a 
pictorului Parfinini. La

ciației foștilor partizani, Bol- 
drini, decorat cu medalia de 
aur a Rezistenței, iar în ora
șele principale s-au desfășu
rat parăzi militare.

întreaga presă italiană pu
blică articole de fond și 
pagini speciale dedicate 
aniversării Republicii. în
tr-un document dat publici
tății, Direcțiunea Partidului 
Comunist Italian salută a- 
ceastă aniversare „de care 
poporul italian se poate simți 
în mod legitim mîndru, în- 
trucît lupta sa antifascistă a 
dus la instaurarea regimului 
republican, cucerire de sem
nificație istorică pentru țară, 
de mare valoare pentru 
democrație”. Un apel comun 
al Partidului Socialist Italian 
și al Partidului Social Demo
crat arată că „socialiștii re
înnoiesc lozinca de acum 
20 de ani : „Trăiască Re
publica".

La ora cînd transmit, în 
marile piețe ale Romei au 
loc serbări populare, la care 
participă zeci de mii de ce
tățeni.

CORESPONDENȚĂ DIN MOSCOVA

Va- I. MĂRGINEANU

Două companii guvernamentale, 
întărite de unități de pușcași ame
ricani, au fost trimise Ia Hue pen
tru „a restabili ordinea" tulburată 
de recentele manifestații antigu
vernamentale și antiamericane. Se 
pare, menționează agențiile de pre
să, că în noaptea de joi spre vineri, 
guvernul intenționează să declan
șeze atacul pentru ocuparea orașu
lui, deoarece împrejurul vechii ce
tăți imperiale au fost mobilizate 
mașini blindate și un număr im
presionant de trupe, aduse de la 
Saigon și Da Nang.

în acest timp, în capitală se a- 
dîncesc divergențele semnalate în
tre aripa „extremistă" a budiștilor 
și cea moderată, care pare dispusă 
să ajungă la un compromis cu gu
vernul. Nimic oficial nu s-a anun
țat la Saigon în legătură cu con
vorbirile care s-au desfășurat între 
reprezentanți ai Institutului budist 
și generalul Ky. Se pare însă, rela
tează corespondentul agenției Reu
ter, că între cele două părți ar fi 
intervenit un compromis, deoarece 
joi seara liderii Institutului budist 
au interzis orice manifestație îm
potriva guvernului. La Saigon s-a 
și anunțat joi seara că mulți dintre 
budiști nu recunosc nici o înțele
gere cu guvernul, declarînd că sînt 
hotărîți să nu urmeze indicațiile 
Institutului și să continue lupta 
antiguvernamentală și antiameri- 
cană. Nimeni nu poate prevedea e- 
voluția evenimentelor — scrie a- 
genția France Presse — iar criza 
politică, contrar aparențelor, e mai 
ascuțită ca orieînd.

— In raidurileHANOI 2 (Agerpres). _ ________
împotriva R. D. Vietnam, aviația ame
ricană primește o ripostă hotărîiă din 
partea unităților de apărare antiaeriană, 
sprijinite de populația civilă. In diferite 
provincii ale țării, acestea au doborît 
numai in ziua de 31 mai 10 avioane 
americane de bombardament. Cu aces
tea, numărul avioanelor americane dobo- 
rîte în R. D. Vietnam pînă la data de 
31 mai anul acesta se cifrează la 1 075.

A PRIMIT PE
AMBASADORUL 
ROMÂN

In pofida

atacurilor aeriene...

PEKIN 2 (Agerpres). — La 1 iu
nie, Ciu De, președintele Comite
tului Permanent al ' Adunării 
Reprezentanților Populari din în
treaga Chină, a primit pe ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia, Aurel Duma, în vizită de pre
zentare. Cu acest prilej, a avut loc 
o

Aselenizarea sondei
lunare „Surveyor7

DISCUȚII

HANOI 2 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția V.N.A., în 
ciuda atacurilor aeriene ale avia
ției americane, industria R. D. 
Vietnam continuă să se dezvolte, 
în regiunile expuse raidurilor 
aeriene, muncitorii au reușit să 
repare la timp întreprinderile 
avariate, în vederea asigurării 
unei producții neîntrerupte. Deși 
o parte din timpul lor 
afectată luptei antiaeriene, mun
citorii de la uzinele de 
strucții

este

con- 
mecanice „3 Februarie'1, 

uzina de fosfați și fabrica de ule
iuri din localitatea Vinh au reu
șit totuși să ridice productivitatea 
muncii și să îndeplinească planu
rile de producție. Cu toate că a 
fost atacată în mai multe rînduri 
și de două ori avariată de către 
avioanele inamice, termocentrala 
din aceeași localitate a reintrat în 
funcțiune mult mai repede decît 
era prevăzut.

în același timp, în regiunile 
care n-au fost bombardate, nume
roase fabrici au reușit nu numai 
să-și îndeplinească planurile zilni
ce, dar le-au și depășit, compensînd 
rămînerea în urmă a regiunilor 
expuse raidurilor aeriene.

convorbire prietenească.

LUNA 10“5!

și-a îndeplinit 
programul

MOSCOVA 2 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că stația 
automată sovietică „Luna-10“, 
primul satelit artificial al Lunii, 
și-a încheiat cu succes progra
mul de cercetări științifice. Ulti
ma legătură prin radio cu stația 
a fost efectuată la 30 mai, după 
care, din cauza epuizării rezerve
lor de energie electrică, legătura 
s-a întrerupt. In total cu stația 
s-au stabilit 219 legături prin ra
dio, în timpul cărora s-a obținut 
un mare volum de informații ști
ințifice. Pînă în momentul înche
ierii existenței sale active, stația 
a efectuat 460 rotații în jurul 
Lunii, străbătînd o distanță de 
peste 7 milioane km.

La 12 iunie vor 
avea loc în Uniunea 
Sovietică alegeri de 
deputați în cele două 
camere ale Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. — 
Sovietul Uniunii și 
Sovietul Naționalită
ților. Printr-un decret 
al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. 
au fost modificate 
normele de reprezen
tare a republicilor u- 
nionale, autonome, 
regiunilor autonome 
și districtelor națio
nale în Sovietul Na
ționalităților în sen
sul sporirii numărului 
de deputați. Din par
tea fiecărei republici 
unionale vor fi aleși 
în Sovietul Naționali
tăților cite 32 de de- 
putați, din partea fie
cărei republici auto
nome cîte 11 deputați, 
din partea fiecărei re
giuni autonome cîte 5 
deputați și cîte un 
deputat din ] 
fiecărui district 
țional. După cum 
știe, la 7 mai a 
publicat apelul 
al P.C.U.S. către 
gători. în acest docu
ment care, împreună 
cu documentele Con
gresului al XXIII.Iea 
al P.C.U.S., se află la

cîte 
partea 

na
șe 

fost 
C.C. 
ale-

baza campaniei elec
torale, se arată 
Partidul Comunist 
Uniunii Sovietice 
prezintă la alegerile

că 
al 
se despre...

profesiuni, 
locul lor 

bucurîn- 
încrederea

discuții

DE ALEGERI

pentru Sovietul Su
prem, ca întotdeauna, 
într-un bloc unit cu 
cei fără de partid.

Conform prevederi

lor legii electorale, 
la 12 mai s-a încheiat 
în întreaga țară etapa 
desemnării candida- 
ților. Au fost propuși 
candidați de deputați 
în Sovietul Suprem 
oameni din toate re
publicile, regiunile, 
ținuturile, de cele mai 
diverse 
fruntași la 
de muncă, 
du-se de
și prețuirea colective
lor din care fac par
te, conducători și ac
tiviști de partid și de 
stat, oameni de știin
ță și cultură, repre
zentanți ai tineretului, 
ai armatei și flotei 
maritime militare.

în prezent se des
fășoară popularizarea 
largă a candidaților, 
au loc întîlniri ale a- 
cestora cu alegătorii.

Campania în vede
rea alegerilor se des
fășoară sub semnul 
activității creatoare a 
oamenilor sovietici 
pentru transpunerea 
în viață a prevederi
lor planului cincinal, 
pentru obținerea unor 
noi victorii pe calea 
construcției comu
niste.

După o primă rundă de 
convorbiri la Londra și după 
o pauză folosită ca „timp de 
reflectare", dialogul anglo— 
sud-rhodesian a fost reluat 
joi, de data aceasta la Salis
bury. Delegația britanică este 
condusă de Oliver Wright, re
cent numit în postul de am
basador în Danemarca. Obiec
tivul oficial al acestui con
tact este de „a discuta despre 
discuții", adică de a sonda 
dacă există sau nu perspecti
ve pentru începerea unor ne
gocieri cu Rhodesia asupra 
fondului problemei.

CORESPONDENȚĂ 

DIN LONDRA

S. PODINA

EXECUȚII
ÎN PIAȚA PUBLICĂ
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PASADENA 2 (A- 
gerpres). — Sonda 
lunară americană 
„Surveyor" a asele- 
nizat lin joi diminea
ța la ora 6,17 (GMT) 
într-o regiune plată 
din „Marea furtuni
lor", la 16 kilometri 
de punctul stabilit 
inițial. Lansată luni 
de la Cape Kennedy, 
această sondă a par
curs distanța de 
Pămînt la Lună 
63 de ore.

Imediat după ase
lenizare, „Surveyor" 
a început să tran
smită fotografii de 
bună calitate, care 
au fost recepționate 
de aparatele „Labo
ratorului de propul
sie cu reacție" de la 
Pasadena (Califor
nia). Prima fotogra-

la 
în

fie înfățișează, în 
prim-plan, o întrea
gă secțiune a sondei 
așezată pe trepiedul 
ei pe suprafața Lunii.

Sonda lunară „Sur
veyor" este prevăzută 
cu două camere de 
televiziune. Ele ur
mează să transmită 
fără încetare timp 
de 14 zile, cît durea
ză „ziua lunară".

In cadrul unei con
ferințe de presă ținu
te la Pasadena au 
fost comentate cele 
peste 140 de fotogra
fii transmise joi spre 
Pămînt de sonda lu
nară. Leonard Jaffee, 
specialist al Admi
nistrației 
pentru 
aeronauticii și cerce
tarea spațiului cos
mic (N.A.S.A.), a co-

naționale 
problemele

municat că fotogra
fiile indică existen
ța în locul aseleniză
rii a unui teren plat 
și dur. In același 
timp, a arătat el, este 
admisă posibilitatea 
ca solul lunar să fie 
acoperit cu un strat 
de pulbere, strat ce 
pare să fie însă des
tul de solid pentru a 
suporta greutatea u- 
nui vehicul spațial. 
Specialiștii, scrie a- 
genția Associated 
Press, sînt unanimi 
în aprecierea că pri
mele fotografii au o- 
ferit puține surprize 
față de imaginile ob
ținute prin stația lu
nară sovietică „Luna- 
9“ și navele cosmice 
americane „Ranger".

BELGRAD 2 (Agerpres). — La 
Belgrad a fost dat publicității co
municatul cu privire la convorbi
rile dintre Iosip Broz Tito, preșe
dintele R.S.F. Iugoslavia, secretar 
general al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia și Janos Kadar, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, care a făcut o vizită

prietenească neoficială în R.S.F. 
Iugoslavia între 30 mai și 2 iunie, 
în timpul acestei vizite — se arată 
în comunicat — tovarășii Tito și 
Kadar au avut un schimb de pă
reri privind construcția socialistă 
din țările lor, dezvoltarea relațiilor 
dintre R. P. Ungară și R.S.F. Iugo
slavia, situația internațională, pre
cum și unele probleme actuale ale 
mișcării muncitorești internațio
nale.

KINSHASA 2 (Agerpres). — Au
toritățile din Congo au executat 
sentința de condamnare la moarte 
prin spînzurătoare, pronunțată de 
tribunalul militar special, împotri
va lui Evariste Kimba, Jerome 
Anany, Emmanuel Bamba și Ale
xandre Mahamba, învinuiți de ten
tativă de lovitură de stat. Execu
ția a avut loc joi dimineața în pia
ța publică, în prezența a 80 009 de 
locuitori ai capitalei. Piața pu
blică, unde a avut loc execu
ția, a fost înconjurată de un cor
don de trupe ale armatei și poliției 
congoleze. „O uriașă panică, care 
a provocat răniți dacă nu și morți, 
a marcat momentul cînd cel de-al 
patrulea condamnat, Alexandre

Mahamba, a fost executat, rela
tează agenția France Presse. Popu
lația a rupt cordoanele de pază. 
Bărbați, femei și copii îmbrînciți, 
loviți, aruncați pe jos și căleați în 
picioare, au rupt-o la fugă îngro
ziți. Un număr de militari și poli
țiști care asigurau paza au fugit, 
de asemenea, strigînd că se aud 
focuri de arme".

★
La Kinshasa s-a confirmat 

miercuri moartea lui Hugh von 
Open, comandant adjunct al mer
cenarilor sud-africani aflați în 
Congo. Hugh von Open a fost găsit 
împușcat la reședința sa de pe lin
gă cartierul general al mercenari
lor din Albertville.

Constituirea
Secretariatului executiv

I VARȘOVIA. Cea de-a 16-a Conferință internațio- 
“ nală Pugwash va avea loc între 10 și 16 septem
brie a.c. în localitatea Sopot din Polonia.

solidaritate
Asia, Africa

Una din primele imagini transmise de sonda lunară prin camera de tele
viziune. Aria întunecată reprezintă o depresiune ; camera T. V. este pla

sată la aproximativ șase picioare deasupra suprafeței lunare

HAVANA 2 (Agerpres). — în ca
pitala Cubei a avut loc adunarea 
de constituire a Secretariatului 
executiv al Organizației de solida
ritate a popoarelor din Asia, Africa 
și America Latină. Din secretariat 
fac parte reprezentanți din 12 țări 
— cite 4 din fiecare continent. Se
cretar general al Secretariatului 
executiv a fost desemnat în conti
nuare reprezentantul Cubei, Os
mani Cienfuegos, ales la prima 
conferință de solidaritate a popoa
relor din Asia, Africa și America 
Latină, ținută la începutul anului 
la Havana. Adunarea a aprobat o 
declarație a Secretariatului execu
tiv în care se adresează un apel că
tre popoarele de pe cele trei conti
nente și din întreaga lume în vede
rea intensificării luptei pentru li
bertate și independență, împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru, pace și 
progres social.

M HAVANA. Ministrul afacerilor interne al Repu- 
" blicii Cuba a comunicat că colaboratori ai Departa
mentului pentru securitatea statului au arestat un 
agent al Agenției Centrale de investigații (C.I.A.), care 
a pătruns pe teritoriul Cubei în localitatea Punta 
Louis, provincia Pinar del Rio. După cum s-a stabilit 
ulterior, agentul a sosit pe litoralul cuban pe vasul pi
rat „Leda", venind din Miami. La percheziția făcută 
au fost găsite arme și un puternic radioemițător.

M NICOSIA. In cursul nopții de miercuri spre joi în 
cartierul ciprioților greci au explodat două bombe 

care au produs serioase avarii unor imobile. La 2 
iunie guvernul cipriot a dat publicității un co
municat în care se arată că datorită repetatelor ex
plozii care au avut loc în sectorul ciprioților greci din 
Nicosia în ultimele două săptămîni, guvernul a luat 
hotărîrea de a închide sectorul ciprioților turci din ca
pitala Ciprului.,

H SOFIA. La 1 iunie a fost inaugurat noul traseu 
aerian Sofia-Istanbul, care este parcurs în aproxi

mativ 70 minute.

M PARIS. Incepînd de la 1 iunie, în Franța a fost 
“ constituit un nou partid politic — „Federația 
republicanilor independenți", al cărui lider este fos
tul ministru al finanțelor, Giscard d'Estaing.

I BANGKOK. Au luat sfîrșit convorbirile dintre 
ministrul de externe al Indoneziei, Adam Malik, 

și vicepremierul Malayeziei, Tun Abdul Razak. In-

tr-un comunicat comun, cele două părți arată că au 
căzut de acord cu privire la principiile care trebuie să 
stea la baza restabilirii relațiilor dintre cele două țări. 
Rezultatele convorbirilor urmează să fie aprobate de 
guvernele de la Djakarta și Kuala Lumpur și ratificate 
de parlamentele celor ‘doiiă state.

.pi# ț i
| WASHINGTON. La poligonul de Experiențe nu- 

cleare"din Nevada (S.U.A.) a fost efectuată joi o 
nouă explozie atomică subterană cu o putere echiva
lentă cu 20 000 tone trinitrotoluen.

%

In cadrul pregătirii noii run
de a dialogului, un ministru de 
stat de la departamentul Com- 
monwealthului, doamna Judith 
Hart, a făcut o vizită în Zam
bia, unde, după cum relatea
ză presa, a avut misiunea de 
a da președintelui Kaunda a- 
sigurărl în ce privește inten
țiile guvernului britanic. De 
altfel, în comunicatul comun 
anglo—zambian se vorbește 
despre „intensificarea sanc
țiunilor împotriva regimului 
rebel din Rhodesia". Potrivit 
unor păreri, aceasta ar în
semna un fel de avertisment 
adresat lui Ian Smith că, în 
cazul unui eșec al actualelor 
discuții, Marea Britanie ar pu
tea aplica noi sancțiuni econo
mice. Alții susțin că, dimpotri
vă, „Harold Wilson l-a instruit 
pe Oliver Wright să arate 
clar că nu se intenționează să 
se recurgă la o asemenea ame
nințare" (Daily Express). De 
unde rezultă că afirmațiile din 
comunicatul de la Lusaka au 
fost oferite mai mult ca un 
fel de calmant pentru starea 
de spirit din unele capitale 
africane și în primul rînd pen
tru guvernul Zambiei.

In toate acestea mulți 
comentatori văd o tentativă a 
Londrei de a cîștiga timp și a 
ajunge treptat la o înțelegere 
cu guvernul Ian Smith.

»

Pe cheiurile portu
lui Londra, în aces
te zile : mărfuri 
destinate exportu
lui care nu pot fi 
încărcate datorită 
grevei marinarilor
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