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Deși tînăr, e un veteran al 
șantierului Combinatului si
derurgic Galați. Excavaloris- 
tui Gheorghe Geru lucrează 
aici de la începutul con
strucției. Cite mii de tone de 
pămînt a dizlocat pînă azi?... 
Mai sugestivă decît cifra, 
imaginea muncii sale ne-o 
dă insigna de fruntaș în în
trecerea socialistă, cucerită 
la sfîrșitul anului 1963. Anul 
acesta Gheorghe Geru s-a 
menținut evidențiat lună de 
lună. Și ca el sînt mulți...

Foto : N. STELOR1AN
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Cu oaspeți 
de peste hotare 
invitați la „Zilele 

Eminescu" 
despre 

Luceafărul 
poeziei romînești

★

• O alianță rodnica : 
Medicină - Electronică.

• Orizont științific.
• „Faust* în muzică (pa

gini din istoria artelor).

Lucrări

agricole

la ordinea

In toată țara continuă 
intens lucrările de îngriji
re a culturilor și pregătirile 
pentru recoltările de vară.

Din datele Consiliului Su
perior al Agriculturii reiese 
că pînă Ia 4 iunie prima 
prașilă a fost terminată la 
sfecla de zahăr și floarea- 
soarelui, la porumb a fost 
executată pe 80 la sută din 
suprafețele cultivate, iar la 
cartofi pe 70 la sută.

în toate regiunile se des
fășoară intens .prașila a 
Il-a, lucrare executată în 
proporție de 75 la sută la 
sfecla de zahăr, 60 la sută 
la floarea-soarelui și de 25 
la sută la porumb și cartofi.

Lucrările de îngrijire a

culturilor sînt în general 
mai avansate în acest an 
față de anii trecuți și se 
execută la un nivel agro
tehnic corespunzător, potri
vit indicațiilor specialiștilor 
de la stațiunile experiemen- 
tale și consiliile agricole, 
în regiunile din nordul ță
rii, unde însămînțările s-au 
făcut mai tîrziu și ploile au 
fost mai frecvente, prașilele 
sînt rămase mai în urmă, 
îndeosebi în aceste regiuni 
se recomandă grăbirea lu
crărilor de îngrijire pentru 
a se asigura condiții bune 
de dezvoltare a plantelor.

în ultima vreme au con
tinuat mai intens și lucră
rile de pregătire a mașini

lor ce vor fi folosite la re
coltările de vară. In gospo
dăriile agricole de stat au 
fost revizuite și reparate 85 
la sută din numărul combi
nelor, iar în stațiunile de 
mașini și tractoare 75 la 
sută.

Apropiindu-se timpul re
coltărilor, Consiliul Supe
rior al Agriculturii reco
mandă grăbirea revizuirii și 
reparării utilajelor necesa
re, efectuarea unor lucrări 
de calitate în vederea asi
gurării folosirii mașinilor la 
întreaga capacitate pe toa
tă perioada de strîngere a 
recoltei.

(Agerpres) mai mici școlari I
Proletari din toate țările, uniți-vă!

CTcînteia 
tinerelului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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TINERILOR CHIMIȘTI —

0 JEMEIWA PREliAJIRE PROFESIONALA
Ridicată pe ruinele unei rafinării, 

uzina noastră numără abia 10 ani de 
activitate. în anul 1958 am început să 
producem și detergenți cu 20 la sută 
substanță activă. De la an la an uzi
na s-a dezvoltat continuu. în anul 
1964 planul de producție la detergenți 
a ajuns să fie de peste 150 de ori mai 
mare decît acum 6 ani.

Continua transformare a uzinei 
noastre intr-o unitate chimică moder
nă a pus pe prim plan problema 

lor $: tehnicienilor, eoeunua kr spe-

Constantin Georgescu 
inginer-șef, Uzina de detergenți Plo

iești

letinele l.D.T. („Noutăți în petrol și 
chimie", „Noutăți în petrochimie" și 
„Noutăți în chimia organică") — pu
blică din ce în ce mai des materiale 
care ne interesează. în plus, un nu
măr de 18 publicații in limbile fran*
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dii. feste 20 de forma- 
srtzstzce de amator 

z-ziâ înai-Ae de cădere.' 
: si întoarcerea acasă c 
StMr iogeti progta- 
crtisi.:e, in repertori:! 
re s:nf cuprinse cinte-

ce și populare 
rrogrsme de bri-

scurte piese 
cite un act.

II h spune că are 45
1 im» dc ani și nu-1 crezi.

|M Te uiți bine-bine la
părul lui blond, la

Bg| mustața nisipie, la
I UsRsI obrajii netezi, la o-

chii de culoarea oțe
lului proaspăt despicat — apoi îi 
reduci, fără nici o strîngere de 
inimă, vreo 15 ani, față de vîrsta 
mărturisită de acte. în privința a- 
ceasta tovarășul Gheorghe Brato- 
sin nu are nimic de obiectat ; nu 
cochetează cu oglinda, are însă o 
explicație proprie pentru taina a- 
cestei prelungite tinereți :

— Ce vreți, dacă mă învîrtesc 
numai printre tineri...

Adevărul este că aici, la Uzina 
„Progresul" Brăila, în atelierul de 
mecanică grea, ori cel puțin la 
strungurile mici, cel mai vîrstnic 
muncitor are 27 de ani iar vîrsta 
medie este de 20 de ani. Nu sim
pla vecinătate l-a „contaminat" 
însă de tinerețe pe maistrul' prin
cipal Gheorghe Bratosin ; și mai 
ales nu este vorba numai de înfă
țișare : dincolo de aparențe,' exis
tă la el o tinerețe lăuntrică, de un

fel aparte, îmbinată cu maturitate 
și tărie de caracter. Toate la un 
loc amintesc, iarăși, oțelul sclipi
tor.

Intr-ana din ultimele zile ale 
lunii mai, dimineața la 10,30 mă 
aflam în cabina lui, despărțită 
printr-un hagii perete de sticlă de 
restul halei. Pe masă, dosare ba
nale, dar , într-un pahar, dțiva 
boboci de trandafir. Omul era o- 
cupat, treburile secției îl solicitau 
continuu, peretele acela își dove
dea transparența și la figurat. In 
plus, la ora 11, maistrul era aș
teptat Ia o ședință. Totuși...

— Dacă se poate, ceva despre 
tinerii care „v-au trecut prin mi
nă", cum s-ar zice.

Privirea lui Gheorghe Bratosin 
îmbrățișează circular uriașa hală. 
Trebuie să aleagă dintre atît de 
mulți, scrutînd și în timp,. în 

..urmă, îneît treaba nu e deloc 
ușoară. într-o jumătate de oră !

— Uite, îmi-amintesc de Mihai 
Roșu. Nu era un băiat rău, în 
fond ; la- meserie „îi lăsa" -pe 
mulți. Dar ce, parcă te puteai în
țelege cu el ! Habar n-avea de

responsabilitatea celui ce munceș
te. Dormea în schimb, de maiștri 
nu asculta, pe tovarășii de gene
rație îi lua peste picior. Urma, 
pur și simplu „să i se dea dru- 
mul“, prea ne exasperase pe toți.

— Și pe dumneata ?
— Și. Dar să vezi ce s-a mai 

petrecut.
Secretarul comitetului de partid 

— azi președinte al Sfatului popu
lar orășenesc — a dovedit altă în
țelegere, mai adîncă, a lucrurilor, 
a văzut mai departe : — „Stați, 
zice, ce vreți să faceți ? Asta e 
om de aruncat ? Vedeți-vă de 
treabă ! Adică, ocupați-vă de el. 
Și uite cum...".

Pauză. Bobocii de trandafir în
miresmează discret cabina.

— Ei, și ne-am ocupat... Asta e
Aflu că Mihai Roșu, după ce 

s-a dezbărat de vechi năravuri, 
după ce a ajuns fruntaș, după ce 
a fost primit în rîndurile candi- 
daților de partid, după ce a fost 
promovat, trimis la studii, a a- 
juns ofițer. A venit acum 3—4 
ani aici, să mulțumească organi
zației de partid și maistrului.

I septembrie, anul trecut, in 
noastră s-au deschis einci 
de ridicare a calificării și 
specializare la care participă 
350 de muncitori.
deosebire de ceilalți ar.i. s-a

Duca Cioculescu
secretarul comitetului U.T.M., Fabrica 

de mase plastice Buzău

cum trebuie să procedeze intr-un caz 
«t alta! — cum se îr.timpk înainte 
— r-.ew^n o temperatură medie tot 
UmpuL In acest caz. mzteriale'.e cu 
u artțxwa: mai bopa; de plastificnt 
trec fa stare de destrsctnrcre moie- 
ezlari crdxr-.:. Un «tare wa-
mir de leețu de chimie U se predă 
-vgiorîlor. sixz mnnciiori cx
o esîifictrt ss^eriBere. cere cunosc 
bene nt&etniLe, castrează merițaie 

Gi/eriîele sortimente de pro- 
âue. Ei trebnie ri cunoască bine și 
proctsnl tehnologic p proprietățile 
fiecărui Maîcrici care rittră ia pre- 
Incrm. sâ-i cunoască coeficienții de 
ecaSracrie ți si ia mâneri pentru re- 
Ticres tempemtxnlor șentru a evita 
nen^zmblările, barurile mari etc.

Cc^nsietnl U.T.M. c acordat încă de 
Ia faeepaz «:e«^s euremlâ bunei 
des^ăfurâri a cnmrdor de ridicare a 
calificării. In aces*, XV, a subi.it ca 
•a fiecare leepe sc parudpe cile un

(Coa&sMore tn peg. a II-«)

— Sau cum a fost cu altul, 
Gheorghe Bumbac. Pînă la un 
punct, aceeași poveste. Aceleași a- 
bateri ; ba nu, ăsta mai obișnuia 
să hoinărească, să dea fuga Ia 
prins pește în orele de lucru. Deși 
fusese calificat aici, la locul de 
muncă, chiar cei care-1 învățaseră 
meserie erau gata să se despartă 
de el fără regrete. Dar asta ar fi 
însemnat să-l facem vagabond de 
profesie... Ei nu, așa nu mergea ! 
Ne-am pus pe treabă. Mie mi-a 
revenit să văd mai îndeaproape 
ce-î cu băiatul .M-am dus la el 
acasă. Acolo m-am lămurit curînd. 
O familie destrămată, niște exem
ple părintești nu tocmai străluci
te, nici o supraveghere. Ia-1 sub 
aripă, sfătuiește-1, ocupă-te de 
timpul lui liber, arata-i cum tre
buie să se poarte un muncitor. 
Nu se putea să cadă toată sămîn- 
ța asta pe piatră. Gheorghe a 
fost primul muncitor care, în
tr-un moment greu, cînd la strun
guri mari producția sta sugruma
tă din lipsă de oameni, a cerut 
să fie trecut cu lucrul acolo. După 
aceea, toate au mers în direcția

firească : muncă, educație, con
știință, nivel politic. Pe scurt, azi, 
băiatul e un om de nădejde. Nu 
mai lucrează la noi în uzină, dar 
aud lucruri bune despre el.

între acestea munca maistrului 
continuă. Relatările lui sînt în
trerupte de un du-te-vino justificat 
de treburile secției. Ceea ce este 
însă cu totul remarcabil este că, 
de fapt, tot ce se întîmplă în pro
cesul activității diurne nu face 
notă aparte cu conținutul discu
ției noastre; ci, dimpotrivă, îl 
ilustrează.

Iată : a intrat un tînăr înalt, 
zvelt, cu ochi înguști și prelungi. 
Are în mînă o schiță. Vrea să se 
retragă. Dar din jumătatea de oră 
rezervată ziaristului, se mai jert
fesc cîteva minute.

— E gata, Fătule ? — întreabă 
maistrul.

Angheluță Fătu desfășoară pe 
masă schița dispozitorului de am- 
borare direct pe strung. E a doua 
sa inovație. Și la prima, ca și a- 
cum, a cerut concursul tovarășu
lui Bratosin. A primit atunci —

primește și acum — un sfat com
petent, dezinteresat, . de adevărat 
tovarăș. Săptămîna viitoare, cabi
netul tehnic va înregistra propu
nerea strungarului Angheluță Fătu.

— Mulțumesc, tovarășe maistru.
Peste alte cîteva minute, la ca

pătul unei povestiri rapide despre 
procesul educativ care a avut 
drept rezultat revenirea la lima de 
plutire a lui Nicolae Eugen (azi e 
șef de brigadă și om de bază 
în secție, dar pînă într-o vreme 
îl numărai printre stîlpii tuturor 
crîșmelor din Brăilița) hop, o nouă 
întrerupere ! La maistrul principal 
Gheorghe Bratosin a venit mai
strul Ion Enescu ; îi comunică o 
situație care cere intervenția lui 
la celălalt capăt al halei. Iar se 
ciuntește jumătatea mea de oră. 
Ce să-i faci 1 Cît timp lipsește 
Bratosin, tovarășul Enescu îi va 
ține locul în discuție.

— îl cunoști bine ?

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. a Il-a)

I 
I 
I ■ 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 1 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I
I 
s
I 
I
I
I
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I
I
I 
î 
I
I 
!

Așadar, au început 
serbările de sfirșit de 
an, intrate în tradi
ția vieții noastre 
școlpre. Ele confir
mă că și cei mai mici 
școlari — elevii clase
lor I—IV — au mai 
crescut cu un an. Cu 
ajutorul plin de gri
ji al tovarășilor in- 
vățători, au mai adău
gat, cu sirguință, noi 
cunoștințe la zestrea 
pe care și-o pregătesc 
pentru viață, zestre 
de care vor avea ne
voie ând vor fi mari.

Deocamdată, aceas
tă zestre este frumos 
orinduită in carnetele 
de elevi, în care as
tăzi, după 8 luni de 
școala, s-au aliniat 
note bune și foarte 
bune, spre bucuria

școlii, a părinților și, 
firește, a școlarilor.

Cîntecul, dansul 
voia bună, versu
rile spuse cu stîngă- 
cia celor care apar 
pentru prima oară în 
fața publicului, bucu
ria, felicitările, revăr
sarea de flori dăruite 
învățătorilor, sînt fi
rești în asemenea oca
zii. Așa se sărbăto
resc succesele la în
vățătură. Să le urăm 
pentru viitorul an 
școlar succese și mai 
mari.

în fotografie, un 
aspect de la serbarea 
de sfirșit de an a ele
vilor din clasele I-1V 
de la Școala medie nr. 
24< din Capitală.

Foto : I. CUCUDiafilm despre Eminescu
„Alexandru Sa-Studioul cinematografic 

hia" a realizat recent un diafilm despre 
viața și opera genialului nostru poet Mihail 
Eminescu, cu prilejul comemorării a 75 de 
ani de la moartea sa.

Textul diaiilmului este realizat de cont, 
univ. Alexandru Piru, în colaborare cu re
dactorul Corneliu Popescu, iar desenele sînt 
semnate de Georgeta Țențulescu. In acest 
scop s-au folosit facsimile, manuscrise și 
fotografii originale, lucrări de artă și alte 
mărturii ce redau" locurile, și atmosfera în 
care a trăit și a creat neîntrecutul artist al 
versului și al cuvîntului. Diafilmul mai pre
zintă un grafic al peregrinărilor poetului, 
edițiile operelor sale apărute de-a lungul 
anilor în țara noastră, care numai în ulti
mele decenii totalizează 1 500 000 de exem
plare, precum și traduceri din opera poetu
lui tipărite în străinătate.

Noi tipuri de mobilă |
fabricile de mobilă 

aparținind Ministe
rului Economiei Fo
restiere au introdus 
în acest an îtt pro
ducția de mică serie 
17 noi tipuri de mo
bilă : camere-dormi- 
tor, camere de zi, 
garnituri de hol, bu
cătării și diverse 
piese.

Noile tipuri de mo
bilă au o linie moder
nă, gabarite reduse și 
funcțiuni complexe. 
La mobila de bucătă
rie — atît la tipurile 
noi, cît și la cele exis
tente — s-a trecut la 
folosirea pe scară

largă a plăcilor fibro- 
lemnoase melaminate. 
Ele sînt ușoare, au o 
gamă foarte variată 
de desene și culori și 
sînt deosebit de rezis
tente la intemperii.

In prezent, unită
țile aparținînd aces
tui minister produc 
peste 100 de tipuri 
de mobilă. Totodată, 
construcția de noi fa
brici și înzestrarea 
celor existente cu uti
laje moderne de înal
tă productivitate a 
dus la creșterea pro
ducției de mobilă de 
aproape 3,7 ori fată 
de 1959.

Stație de televiziune 
la Baia Mare

La Baia Mare a fost dată în exploatare 
o stație de retransmisie pentru televiziu
ne. Ea recepționează programele de la sta
ția de televiziune din Cluj și le transmite 
pe canalul 7 pentru locuitorii orașului 
Baia Mare și cei din împrejurimi.

Noua stație construită de către specialiș
tii de la Institutul de cercetări pentru 
transporturi și telecomunicații funcționea
ză prin telecomandă.

(Agerpres)
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PENTRU PERIOADA VERII

Bogat program
de excursii și drumeții

Vizitele ministrului Comerțului 
și Reconstrucției al Austriei

1 urismul este o veche 
!. și frumoasă tradiție 
i a locuitorilor orașu- 
; lui de sub Tîmpa — 
i Brașov. In ultimii 
' ani, datorită condi

țiilor minunate puse 
la tndemînă maselor largi de oa
meni ai muncii, turismul a căpă
tat caracter de masă și un conți
nut nou. Comitetul orășenesc 
U.T.M. Brașov, organizațiile 
U.T.M. și unitățile de pionieri au 
dobîndit, în acest sens, o bogată 
experiență.

Acum, la începutul verii, a ma
relui sezon turistic, în orașul 
Brașov aproape că nu există orga
nizație U.T.M. sau unitate de 
pionieri care să nu-și fi înscris 
în centrul preocupărilor sale or
ganizarea de excursii și drumeții.

Venind în întîmpinarea do
rințelor tinerilor și a preocupări
lor organizațiilor U.T.M., de cu- 
rînd. Biroul Comitetului orășenesc 
U.T.M. Brașov a luat în discuție 
problema organizării drumețiilor 
și excursiilor tineretului, stabi
lind cîteva măsuri menite în pri
mul rînd să sporească rolul lor 
educativ.

Din analiza făcută $-a desprins 
în. primul rînd, necesitatea stimu
lării inițiativelor tinerilor, a or
ganizațiilor U.T.M. în organizarea 
excursiilor. Analiza a scos, de a- 
semenea, în evidență că, preocu
pați de organizarea unor excursii 
și drumeții pentru cunoașterea 
orașelor și regiunilor mai înde
părtate, a fost neglijată cunoaște
rea regiunii Brașov. Așa s-a năs
cut ideea unei largi consultări a 
tinerilor, acum la începutul nou
lui sezon turistic, cu privire la 
excursiile $i drumețiile pe care 
vor să le facă. Pe baza propune
rilor tinerilor, a organizațiilor 
U.T.M., biroul comitetului orășe
nesc U.T.M. a stabilit cu Filiala 
O.N.T. z-} principale trasee turis
tice pentru excursii de o zi.

Pe lîngă acestea, așa cum am 
mai spus, fiecare organizație 
U.T.M. și-a stabilit traseele unor 
excursii de mai multe zile. Tinerii 
de la „Tractorul", ca și cei de la 
„Steagul roșu", vor pleca să vi
ziteze Bueureștiul, Moldova, al
ții Ardealul. La sfîrșitul lunii 
iunie, de exemplu, comitetul 
U.T.M. de la Fabrica „Parti

zanul" organizează cu 300 de 
tineri un tur al R.P.R. In 
iulie, un grup de textiliste vor 
pleca la Ada Kaleh, iar alte două 
grupuri, în iulie și august, vor 
pleca in Deltă. Comitetul U.T.M. 
de aid, împreună ai colectivul 
asociației sportive și-a propus să 
antreneze în acest sezon în ex
cursii și drumeții peste 3000 de 
tineri.

Pentru a veni în ajutorul tine
rilor care vor pleca să facă turul 
R.P.R., un colectiv de pasionați 
turiști au pregătit un ghid de 
peste 100 de pagini, cu date din 
cele mai importante, referitoare la 
istoria unor așezări. In acest ghid, 
care va fi citit la microfoane în 
autocare, găsești, de exemplu, ală
turi de interesante date despre 
Ciprian Porumbescu și Ștefan cel 
Mare, date cu privire la marile 
obiective industriale din Valea 
Trotușului.

în prezent. Comitetul orășenesc 
U.T.M. Brașov se străduiește să 
generalizeze această bună

Cinematografe
MADAME SANS GENE film pe 

ecran panoramic rulează la Patria 
(B-dul Magheru 14, tel. 11 86 26) 
orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15. 
ANOTIMPURI rulează la Buzești 
(str. Buzești nr. 9—11, tel. 15 62 79) 
orele 16; 18,15, Lira (Calea 13 Sep
tembrie nr. 196, iei. 15 66 66) orele 
15,30; 18. DRAGOSTE LUNGĂ
DE-O SEARĂ rulează Ia Union 
(str. 13 Decembrie nr. 5—7. tel.
13 49 04) orele 16; 18,15; 20,30. CEI 
TREI MUȘCHETARI — cinemascop 
(ambele serii) rulează la Republica 
(B-dul Magheru nr. 2, tel. 11 03 72) 
orele 9; 12,45; 16,30; 20,30, Bucu
rești (Bd. 6 Martie nr. 6, tel.
15 64 54) orele 8,45; 12,30; 16,30;
20.15. CEI PATRU CĂLUGĂRI ru
lează la Capitol (B-dul 6 Martie nr. 
16, tel.16 29 17) orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21, grădină ora 20, 
Excelsior (B-dul 1 Mai nr. 174, 
tel. 18 49 04) orele 9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21, Flamura
(Șos. Giurgiului nr. 155, tel. 
23 07 40) orele 10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30. GOLFUL ELENA rulează la 
Carpați (B-dul Magheru nr. 29, 
tel. 13 92 72) orele 10; 12; 14: 16; 
19 — Seara prietenilor filmu
lui, Feroviar (Calea Griviței 
nr. 80, telefon 16 22 73) orele 10; 
12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30. LU
MEA COMICA A LUI HAROLD 
LLOYD rulează la Festival (B-dul 
6 Martie nr. 14 tel. 15 63 84) orele 
9; 11: 13; 15; 17; 19; 21, grădină
ora 20, Stadionul Dinamo ora
20.15, Grivița (Calea Griviței —
podul Basarab, tel. 17 08 58) orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Melodia 
(Șos. Ștefan cel Mare colt cu stra
da Lizeanu, tel. 12 06 88) orele 10; 
12; 15; 17; 19; 21, Doina (str.
Doamnei nr. 9, tel. 16 35 38) grădi
nă CEI TREI MUȘCHETARI (ambe
le serii) ora 21. UN SURÎS IN PLINĂ 
VARĂ rulează la Crîngasi (Șos. 
Crîngași nr. 42, tel. 17 38 81) ore
le 16; 18; 20; grădina Arta (Calea 
Călărași nr. 153, tel. 21 33 87) ora 
20. CAUZE DREPTE — cinemascop 
rulează la Floreasca (str. J. S. 
Bach nr. 2, tel. 12 28 30) orele 
10,30; 16; 18,30; 21, Modem (Piața 
G. Coșbuc nr. 1, tel. 23 71 01) ore
le 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,30, 
Arenele Libertății (toi. 23 71 01) ora
20,30. Grădina Progresul (str. Ion 
Vidu nr. 5, tel. 15 61 54) ora 20,15. 
CĂPITANUL rulează la Victoria 
(B-dul 6 Martie nr. 7 tel. 16 28 79) 
orele 10; 12. înfrățirea între popoa
re (B-dul Bucureștii Noi, tel. 
17 31 64) orele 14; 16; 18; 20, Volga 
(Șos. Ilie Pintilie nr. 61, tel. 
11 91 26) orele 10; 12; la orele 15; 
17; 19; 21 filmul DIVORȚ ITA
LIAN. AVENTURILE UNUI TÎNĂR 
— cinemascop rulează la Giulești 
(Calea Giulești nr. 56, tel. 17 55 46) 
orele 9; 12; 15; 18; 21, Drumul Să
rii (str. Drumul Sării nr. 30, tel.
14 10 37) orele 15; 18; 20,45, Pacea 
(B-dul Libertății nr. 70—72, tel.
16 21 02) orele 11 ; 16; 19. GENE
RALUL rulează la Colentina orele
16; 18,15; 20,30; (grădină) 20,15. 

riență a tcxtiliștilor de la „Parti
zanul', ca și pe cea a tinerilor 
constructori de tractoare care or
ganizează eu multă regularitate 
drumeții la sfîrșit de săptămînă, 
excursii pe biciclete și motociclete.

In cinstea celei de a XX-a a- 
niversări a Eliberării, Comitetul 
orășenesc U.T.M. Brașov organi
zează o expoziție de fotografii cu 
tema: „înflorirea regiunii noas
tre în cei 20 de ani de la Elibe
rare", care în cea mai mare parte 
va cuprinde fotografiile făcute de 
tineri în excursiile și drumețiile 
organizate în această perioadă.

Concomitent, au fost luate mă
suri de selecționare a 20 de tineri 
din rîndul cadrelor didactice care 

vor fi instruiți de O.N.T. ca ghizi 
ai excursiilor și drumețiilor tine
rilor brașoveni.

Elevii, care intră acum în va
canța mare, încep și ei ma
rele sezon de excursii și dru
meții. Cele g cluburi orășe
nești ale elevilor, care se or
ganizează acum la Bacele, Pre
deal, Codlea, Râșnov și Zir- 
nești, își vor axa cea mai mare 
parte a programului lor pe orga
nizarea de excursii și âumeții 
pentru cunoașterea regiu-.ii. a 
orașului, vor face vizite «1 ntfe- 
prinderi și în unitățile sodzLste 
ale agriculturii, var organiza te 
poienele din munți focuri de ta
bără. Peste 200 de elevi vor pe
trece clipe de neuitat in cele trei 
serii de 6—10 zile ale taberei tu
ristice organizată în regiune. Îm
preună cu Casa pionierului, comi
tetul orășenesc U.T.M. defmiîi- 
vează acum măsurile cu privire h 
organizarea pe Litoral sau pe Va
lea Oltului a unei tabere in cor
turi, cu trei serii, pentru circa 20c 
de pionieri. Elevii din cele 5 du-

In timpul liber pe aeroportul Clinceni din apropierea Carte
lei tinerii învață să se perfecționeze în arta zborului cu pla
norul, avionul de turism și sport. Tot aici iac antrenamente 
maeștrii zborului cu planorul — Mircea Finescu, Iliescu Exvi 
și alții. In fotografie: ing. Mircea Finescu maestru al sportu
lui, împărtășește colegilor săi impresiile din timpul unui zbor 

cu planorul
Foto: AGERPRES

o temeinică pregătire profesională
(Urmare din pag. I)

C-tin Georgescu
tiv de referenți dintre cei 
mai buni ingineri și tehnicieni, 
care cunosc cel puțin o limbă 
străină. Fiecărui referent i se 
repartizează cite o revistă și 
acesta, împreună cu unul-doi 
ingineri sau tehnicieni, care 
cunosc limba respectivă, stu
diază materialul și extrag 
problemele noi legate de spe
cificul uzinei.

Aceste studii sînt prezenta
te lunar în ședințe de informa
re tehnică — de fapt forma 
principală preconizată de noi 
în perfecționarea cunoștințelor 
cadrelor tehnice. Această ini
țiativă a fost apreciată pe plan 
local și s-a propus de către 
consiliul local al sindicatelor 
și de către comitetul orășe
nesc U.T.M. extinderea ei și în 
alte unități industriale.

Ce scop au aceste ședințe de 
informare tehnică? Aici, pro
blemele extrase din documen
tația tehnică sînt prezentate 
detaliat colectivului nostru de 
ingineri și tehnicieni, care 
discută materialul și stabilesc 
dacă metodele sau procesele 
tehnologice expuse sînt sau nu 
utile pentru noi. Cunoscînd 
din ce în ce mai multe reali
zări în domeniul detergenți
lor, la care se adaugă și expe
riența acumulată zi de zi, ca
drele tehnice au devenit mult 
mai competente în însușirea 
tehnologiei de fabricație, în 

buri orășenești vor participa 
începutul lunii iulie la o întîlnire 
„în stea° în Poiana Brașov. Cu 
plecarea la aceeași oră (fiecare 
grup din orașul lui) elevii care 
vor participa pe drum la con
cursul de orientare turistica, se 
vor întîlni apoi în însorita Poiană 
a Brașovului. Aci, cluburile își 
vor disputa întîietatea în con
cursuri pentru cel mai bun sări
tor, cel mai bun alergător, în 
jocuri de volei, handbal, etc.

Continuînd inițiativa din va
canța de iarnă a Casei pionieru
lui, vor fi organizate cu pionierii 
drumeții în orașul Brașov și in 
împrejurimi pentru a vedea am 
s-a dezvoltat orașul, ce uzine aci 
s-au construit, ce cartiere aoi ta 
apărut.

Ca și tinerii mxnciitm, ceea 
și-an înscris ic rl-iriJe kn de 
activitate dir. această veri și the 
numeroase drumeții si cxrursiL O 
inițiativă deosebit de

a Școlii ie 8 ani im Hfncv. ^r- 
găîind o adsrzz': ae tace: jCx 
plute oe Ketrifo" ei a scris șco
lilor di.’i 9ezre ce
Bistriți, pent--o o le t-br-ize Cas
trate si ouxxete ca T'.rvr Ii 
cezvc livrez aoer-i sataiaâ. co
munei lormtdooJeenidela 
Eliberare. Pirtărs a* primit peste 
So de veir-i șs sc^^sor^ pe bezz 
cărora rz irtocKst sb aUnai și 

oBsoeri^al la o adu
nare. Asam, te ei se
pregătesc si piese intr-o excursie 
pextra a vixda aceste ioori.

In vzcxrrz uaxre, devii desdor 
o IX-a și a Xl-e de Is Școala 
medie nr. 3 5 tv mer
ge Lt Sâăi. £s Valea
jfxlri, U C“ srre Trtzșri. Gscpu- 
IzKg. zLevă ie Ic Școala ie 8 ani 
dăn orze ver merge h Cartea &e 
Argeș, la izzdrocecorsda Fe- 
KkboT. te JKan V3ca. Tc. 
J:*, tiocț. Drra, Oriftt,

ie k $e*jf ie 8 aai 
r.iit Siseu w- pitea la Si- 
g'ășoan. b ftstrit. trei pe n 
£ț trorz. Are EteraL D&zi ai 
si xdxx k n fcc * traseele 
taoisEee țe zare și le-ta stabilit 
sâ k te czesstă vc-
zsnți ie rc-i. w ftra daci w 
rtene ax eraș dx țari prin ort 
să n trend â kixnâai caintci 

trieL dess-f

perfecționarea ei necontenită. 
In acest fel, ședințele de in
formare tehnică au căpătat un 
caracter practic, de lucru.

Mai buna organizare a do
cumentării tehnice are o deo
sebită eficiență în ceea ce pri
vește introducerea tehnicii 
noi în uzină. Se află în con
strucție în uzina noastră noi 
Unii tehnologice de fabricație 
care au fost concepute și pro
iectate la nivelul tehnicii 
mondiale. Nu au fost rare 
cazurile cînd’ specialiștii din 
uzină s-au consultat cu pro- 
iectanții și le-au propus ace
stora unele soluții interesante. 
Inginerii noștri, cunoscînd din 
timp noile instalații, parame
trii de funcționare, au devenit 
mai competenți, mai siguri, în 
punerea în funcțiune și în a- 
sigurarea unei funcționări 
normale a instalațiilor. Bună
oară, tînărul inginer Ilie Muja 
a reușit să asigure funcționa
rea normală a Instalației de 
purificare a soluției de deter
gent — instalație intermedi
ară a noii linii tehnologice —- 
cu toate că este un tip nou cu 
care el nu era obișnuit.

Un colectiv condus de tînă
rul inginer Paul Ionescu a 
rezolvat pe baza documenta
ției tehnice trecerea de la fa
bricația discontinuă la fabri
cația continuă a liniei de acizi 
nafteniei — care va aduce u- 
zinei importante economii,

• •

Foto: prof. V. ORZA

INFORMAȚII
latre 8 ri 10 iunie a.c. se vor 

desfășura la Belgrad lucrările ce
lei de-a IV-a Intilniri a reprezen
tanților Comitetelor de colaborare

Delegația Comitetului romîn 
pentru colaborare și înțelegere re
ciprocă intre popoarele din Bal
cani, condusă de prof. Mihail 
Gheîmegeanu, cere va participa 
la Întâlnire, a părăsit Capitala pie
rind spre Belgrad.

Din delegație fac parte : Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al 
LRJLC.S.. Sanda Rangheț, secre
tara Comitetului Național pentru 
epârarea păcii. Maria Groza, se
cretară a Consiliului Național al 
Femeilor din R.P.R. și Fejes Iuliu, 
vicepreședinte al U.A.S.R.

*
Simbătă dimineață au pără

sit Capitala dl. Patrick Gor
don Walker, purtătorul de 
cuvin: al Partidului laburist 
pentru problemele externe, cu 
soția, și dl. David Ennals, șe
ful secției de relații externe a 
Partidului laburist care ne-au 
vizitat țara, la invitația 
Grupului național romîn al 
Uniunii interparlamentare.

Pe aeroportul Băneasa, oas- 
Mtfi au fost conduși de acad. 
St- & Nicolau, vicepreședinte 
ai Marii Adunări Naționale si 
al Grupului național romîn al 

i interparlamentare. 
Solomon, membru în 
d de Conducere al 
b național romîn al 

interparlamentare, 
Grizore Benetato, pre- 
îele Grupului romîn pen

tru relații de prietenie Romî- 
nia—Marea Britanie. de func- 
țkmari superiori din Marea 
Adunare Națională și Minis
terul Afacerilor Externe.

JUs tat de față James Dal
ton Marray. ambasadorul Mă
rfi Britanii fa R. P. Romînă, 

i ai ambasadei.

JL >. lomlrâ. Jeno Knti. a oferit 
czzȘ-ers aii ira cocteil la 

sedați Aatesadei cu prilejul tur- 
aesiss tatreprias in țara noastră 
de Orehestra riarionicâ a Radiotele- 
riztexk din R. P. Ungară.

Au luat parte artistul poporului 
George Georgescu, președintele 
CccsfliGÎni muzicii din Comitetul 
ce Sta» pentru Cultură si Artă, 
Constanr- Prisr.ea. vicepreședinte 
a! Ccstitetaim de Radiodifuziune și
Teîerrirune, Ion Durătreseu, pre
ședintele Uniunii Compozitorilor, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, reprezentanți 
ai IJLR.C.S. muzicieni și alți oa
meni de artă și cultură.

Ia timpul cocteilului a fost pre
zentat un scurt program muzical.

(Agerpres) I

dind posibilitate, prin modul 
în care a fost concepută, să se 
recupereze sulfatul de sodiu, 
care pînă acum se pierdea în 
apele reziduuale.

Culegerile de traduceri efec
tuate de către colectivul 
de referenți au ajutat la în
tocmirea unor materiale pe a- 
numite probleme, iar aceste 
materiale au fost studiate și 
în bună parte aplicate. Rezul
tatele cercetărilor au fost pre
zentate și la conferințele sau 
simpozioanele organizate de 
Comisia orășenească a ingine
rilor și tehnicienilor din ra
mura petrol-chimie.

Fără o pregătire corespun
zătoare a muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor nu am fi 
reușit să asigurăm continuu o 
producție sporită și de calitate 
a detergenților, solicitați tot 
mai mult pe piața internă și 
externă. Calificarea tot mai 
înaltă a chimiștilor și a per
sonalului de întreținere din 
uzină a permis colectivului 
nostru ca, în condițiile unei 
creșteri a volumului produc
ției cu 14 la sută față de anul 
1963, să-și îndeplinească lună 
de lună angajamentele luate 
în întrecerea socialistă în cin
stea celei de a XX-a aniver
sări a Eliberării patriei, să 
realizeze planul producției 
globale pe primele patru luni 
în proporție de 103,4 la sută 
să sporească productivitatea 
muncii cu 4 la sută, și să re-

Boboci de
— Ce întrebare! Mi-a fost 

maistru — și nu numai mie. I-a 
fost maistru și lui Traian Cazan, 
cel care iese anul acesta inginer 
și a fost pe aid acum dteva 
zile, ca sâ-fi completeze niște date 
pentru proiectul de diplomă la 
examenul de stat — și ca să-i 
mulțumească maistrului Bratosin. 
Le-a fost maistru și lui Zimcenco 
Dumitru, Enuță Mihalache, Lungu 
Vasile și altora, aram toți elevi la 
școala de maiștri. Paisprezece pro
moții de lucrători tineri îl cunosc 
ca pe un părinte. Mulți veniseră 
insuficient căliți, greutățile în
ceputului îi speriau, la salariu so
coteala ieșea prost. Maistrul Bra
tosin i-a împărțit : a ales cîte 
2—3 și i-a dat în seama unui 
muncitor cu experiență. Colective
le acestea au dat imediat rezul
tate. Parcă se îndreptau spinările 
băieților, nu alta ! La cursul dc 
ridicare a calificării el asistă mai 
totdeauna. Predăm noi, Bănică Ni- 
colae, Arion Gheorghe, eu, cu toții 
maiștri formați de el. Vine, c a- 
tent să nu ne scape ceva impor
tant, să fie totul explidt, precis 
și pe înțelesul tuturor, intervine, 
cînd trebuie, cu completări. Are o 
vasta experiență. Și deși munca 
lui prindpală este planificarea 
mașinilor, îl găsești pretutindeni 
cu o îndrumare, cu o nună de a- 
jutor, cu o soluție, totul priete
nește. Păi să-1 vedeți cu noi toți 
în excursie, petrednd... ca. ; -i

— Știu. Despre asta nu-a spus 
si Dogaru, secretarul corni unii ui 
U.T.M. pe schimb. Mi-a spus ei. 
de altfel, mai multe: cum a mers 
maistrul împreună cu tinerii la 
strinsul porumbului la G.A.S. Bal- 
d ovin ești, astă toamnă, cum in a- 
dunarea generala le-a vorbit ute- 
miștilor despre sensurile discipli
nei în producție ; cum, după ex
presia lui Dogaru, se comportă ca 
un pedagog înnăscut...

— Așa e. confirmă maistrul E- 
nescu. Un pedagog cu deosebită 
pricepere, pentru toate vîrstele. 
Ieri, un băiat de la școala profe
sională, externi st, unul Ionică nu 
ma; știu cm a fost găsit că 
doarme în sala de ședințe a în
treprinderii- Fugise de acasă, după 
o poznă oarecare. li era frică de 
taicâ-su care obișnuiește să-1 sno
pească în bătaie. Maistrul Brato
sin a vorbit cu bâiatuL dar nu s-a 
lăsat pînă n-a discutat și cu pă
rintele lui. Acela se mta fioros Ia 
copil, se vedea că ii promite altă 
ciomăgeală. Omule, i-a spus mai
strul, noi cu frica nu creștem oa
meni. După o bună bucată de 
vreme, a obținut consimțămîntul: 
autoritatea unui tată nu stă în 

pumni...

ducă, în același timp, cheltu
ielile cu mai bine de 4 la sută 
la fiecare mie de lei producție 
marfă.

Duca Cioculatcu
membru din biroul organiza
ției de bază U.TM. Bine a lu. 
crat în aceosră privință Nico- 
lae Burlacu, secretarul orga
nizației U.T.M. din secția 
bachelită. El a întâmpinat 
mult timp greutăți din partea 
tinerilor Radu Beilici, Mihai 
Nițulescu ți Teodor Mărunțiș, 
care veneau la cursuri „cînd 
aveau timp'. A cerut atunci 
sprijinul responsabilului de 
curs, maistrului și chiar secre
tarului organizației de partid 
din secție, care au stat de 
vorbă cu acești tineri și le-au 
explicat de ce este bine să 
frecventeze regulat cursurile 
de ridicare a calificării.

Un ajutor prețios în desfă
șurarea activității organizați
ilor U.T.M. pentru mobiliza
rea tinerilor la cursuri l-au 
avut posturile utemiste de 
control. Invitând pe cei care, 
datorită perfecționării cuno
ștințelor profesionale, obțin 
rezultate bune in producție 
să scrie la gazeta postului să-și 
spună părerea la rubrica 
„Vorbește postul utemist de 
control" s-a putut realiza un 
util schimb de experiență. In 
ziua de 23 ini, bunăoară, i 
s-a dat cuvintul operatorului 
Stere Dobre de la secția de 
prelucrare a maselor plastice 
termorigide. Acesta a arătat 
cum îl ajută lecțiile predate 
în cunoașterea mai amănun
țită a proprietăților materiei 
prime și a mașinilor, în obți
nerea unor produse de calitate 
superioară. Tînărul Stere Do
bre a legat toți factorii dare 
l-au ajutat să obțină titlul de

trandafir
După cum nici prestigiul unui 

soț nu se apără cu cuțitul. Gnd 
se întoarse în cabină, cu citeva 
minute înainte de ora ii maistrul 
Bratosin îmi povesti o istorie. 
Una din acelea care, odinioară, cu 
alți oameni și într-un alt climat 
social ar fi furnizat material pen
tru rubrica senzaționalului ieftin. 
O dată un tînăr din secție era 
gata să comită o crimă ; poama 
de nevastă-sa îl înșela, lui i s-a 
adus asta la cunoștință într-o zi, 
putea să aibă dovada pe Ioc și, 
orbit de furie, incapabil să mai 
vadă urmările, voia să pecetlu
iască ruinele căsniciei lui cu o 
vărsare de sînge. A ști să simți 
turbarea în ochii unui om care în 
cămașă, iarna, fuge pe lîngă tine ; 
a reuși să-I reții, să-1 iei de o 
parte, să-1 faci să-ți spună între 
patru ochi, ca unui tată, despre 
ce e vorba ; a izbuti să dai su
rescitării lui nemaipomenite o 
altă direcție decît violența ; a-i 
vorbi convingător, de la suflet la 
suflet, a-i converti ura dezlănțui
tă în dispreț rece, și a obține ho- 
tărîrea rațională în consecință — 
iată ce înseamnă să fii un om în 
asemenea triste și izolate împre
jurări.

A trecut un timp, divorțul s-a 
pronunțat, a mai trecut un timp, 
tînărul și-a clădit un alt cămin. 
Maistrul Bratosin a reținut întîm- 
plarea nu pentru ca s-o poves
tească ziariștilor, ci pentru marea 
experiență a vieții.

Acum e ora zi. O ultimă 
trerupere. în cabină au intrat cîți- 
va băieți în salopeta. Sînt foarte 
tineri și emoționați. Unul din ei 
stringe mîna maistrului.

— Noi am terminat. Vrem să 
vâ reamintim, tovarășe maistru, 
că o să avem banchet Ia școală. 
Nu cumva să lipsiți. Vă rugăm 
din inimă. Toți vă rugăm. Veniți 
neapărat.

— Bine, Budur, o să încerc.
Budur Petru, absolvent al clasei 

a XI-a a Școlii medii „N. Băl- 
cesoT din Brăila, și colegii lui, îi 
string mîna maistrului. Azi a fost 
ultima lor zi de practică în uzină, 
îi așteaptă examenul de maturi
tate, apoi alte examene, multe. 
Peste 5 ani, unii se vor întoarce, 
poate, ingineri Ia „Progresul". 
Cine știe... Cuvintele lor de mul
țumire, multe, cam încurcate, 
spun mai puțin decît fizionomiile. 
Și mai puțin decît bobocii' de 
trandafir, de pe biroul maistrului 
Bratosin.

Căci ei i le-au adus comunistu
lui. flori dintr-o mare grădină a 
recunoștinței, acolo unde în toate 
cele patru anotimpuri grădinărește 
tinerețea.

fruntaș în întrecerea socia
listă pe anul 1963 și să se 
mențină acum lună de lună 
evidențiat, de îmbogățirea cu
noștințelor profesionale.

Comitetul U.T.M. a analizat 
de două ori felul în care ti
nerii participă la cursuri, iar 
în jurul datei de 10 aprilie 
comitetul de partid a analizat 
la rîndul său care este contri
buția organizației U.T.M. la 
buna desfășurare a cursurilor 
de ridicare a calificării.

La ședințele noastre de co
mitet am invitat și lectori, 
maiștri, responsabili de 
cursuri. Aceștia ne-au dat 
sugestii, au arătat ce ar mai 
trebui făcut pentru ca organi
zația U.T.M. să sprijine și mai 
mult acțiunea de ridicare a 
calificării muncitorilor.

Faptul că acțiunile privind 
ridicarea calificării dau roade 
din cele mai bune este ilustrat 
de ritmicitatea cu care se în
deplinește planul de produc
ție, la toți indicatorii. Pe pri
mele patru luni planul produc
ției globale a fost îndeplinit 
în proporție de 108,66 la siită, 
producția marfă — 104,32 la 
sută, iar sarcina de creștere a 
productivității muncii a fost 
depășită cu 6,5 la sută. La 1 
Mai, economiile suplimentare 
la prețul de cost atinseseră 
suma de 2 070 000 lei.

Am citit în „Scînteia tine, 
retului", la această rubrică, 
despre experiența unor comi
tete U.T.M. în organizarea 
concursurilor pe meserii. Pînă 
acum, noi nu am organizat 
nici un astfel de concurs, care 
să vină în sprijinul ridicării 
calificării tinerilor. De aceea, 
am inclus în planul de muncă 
această acțiune, și cu aju
torul comitetului sindicatu
lui, vom organiza în jurul 
datei de 20 iunie un prim con
curs „Cine știe meserie, cîș- 
tigă" cu tinerii de la laborator 
și controlul tehnic de calitate.

Ministrul Comerțului și Re
construcției al Austriei, dr. 
Fritz Bock, împreună cu pre
ședintele Uniunii industriași
lor austrieci, vicepreședintele 
Camerei federale pentru co
merț și industrie și alte per- 

■ soane oficiale austriece care 
îl însoțesc, a vizitat sîmbătă 
dimineața Uzinele „23 August* 
din Capitală. Petre Turcu, di
rectorul general al uzinelor, a 

• prezentat vizitatorilor diferi- 
Ite sectoare ale întreprinderii 

și a răspuns la întrebările 
puse.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Ion Cîmpeanu, secretar gene
ral în Ministerul Comerțului 
Exterior, de dr. Paul Wetzler, 
ambasadorul Austriei la Bucu

A z i
• Campionatul 

categoriei A de fot
bal se reia astăzi 
cu desfășurarea 

! jocurilor celei de a 
I 23-a etape. Pe sta

dionul ,J3 August" 
: din Capitală se vor 
, desfășura jocurile; 
I Progresul — Side- 

rrrgistul Galați (ora 
15,45) ți Rapid — 
Știința Timișoara 
(ora 17,30).

Programul jocu
rilor din țară : Fa

rul Constanța — 
Steaua; Crișul O- 
radea — Știința 
Cluj; Steagul Roșu

Brașov — C.S.M.S. 
Iași; Petrolul Plo
iești — Dinamo

Succese ale atleților noștri 
în Concursul internațional 

de la Sofia
Simbâtă a început la Sofia, Concursul internațio

nal de atletism pentru cupa ziarului „Narodna Mla
de;", la care participă sportivi din 10 țări.

Concnrenții romlni s-au prezentat remarcabil iu 
prima zi de întreceri și au obținut patru victorii. 
Confirmîud rezultatele de la începutul sezonului 
atletic, sprinterul Gheorgbe Zamfirescu a ciștigat 
proba de 100 m plat în 10 4/10 (record romin ega
lat). Zoltan Vamoș a ieșit învingător în proba de 
3 000 m obstacole cu timpul de 8 58'' în timp ce An
drei Barabaș s-a clasat primul la 5 000 m în 1419" 
Cea de-a 4-a victorie romînească a fost realizată 
de Gheorghe Popescu, victorios la aruncarea suliței 
cu rezultatul de 78,78 m. Clasîndu-se pe locul doi 
în proba de ștafetă 4x100 m, echipa R. P. Romine 
formată din Popescu, Zamfirescu, Jurcă și Tudo- 
rașcu, a stabilit un nou record național cu timpul 
40'5/10.

Alte rezultate maseulin : lungime ; Țonev (R.P.B.) 
7,70 m (nou record bulgar); prăjină: Buczer (R.P.P) 
4,60 m ; greutate : Gracz (R.D.G.) 16,48 m : 110 m 
garduri : Cistiakov (U.R.S.S.) 14"3/10 ; 800 m plat: 
Lurot (Franța) l'48”9/10; 400 m plat Speer (R.D.G) 
46''9/10.

Feminin : 100 m : Lehocka (R.Ș.C.). ll"6/10; greu- 
tate : Zîbina (U.R.S.S.) 16,75 m ; 400 m : Blanari- 
kova (R.S.C.) 55 ’1/10.

★

• Meciurile disputate în ziua a doua a turneului 
preolimpic de baschet de la Geneva s-au încheiat 

următoarele rezultate : R. P. Ungară —* Austria 
86-^72 ; Finlanda. —. Jzr^gl 6.Q—5Jj; Stoanih — Lu
xemburg 88—58 ; Belgia — Anglia 100—6^; Echipa 
caii reprezintă formația comună a Germaniei la 
J. O. — Elveția 78—50 ; Franța — Olanda »65—48. 
în cele două grupe conduc, neînvinse, echipele Fin
landei și Spaniei.

(Agerpres)

General de armata în retragere

VASILE ATANASIU

p
o
R

în ziua de 6 iunie 1964 s-a 
stins din viață generalul de 
armată în retragere Vasile A- 
tanasiu.

Născut la 25 aprilie 1886, în 
orașul Tîrgoviște, dintr-o fa
milie de mici funcționari, a 
urmat cursurile Liceului mili
tar la Iași pe care l-a absolvit 
în 1905. După terminarea, în 
1907 a Școlii de ofițeri artile- 
rie-geniu, și-a desăvîrșit pre
gătirea de artilerist în școala 
specială de artilerie pe care a 
promovat-o în 1910. In anul 
1920 a absolvit, cu rezultate 
excelente, Școala superioară 
de război.

In primul război mondial, 
în bătălia de la Mărășești, 
a luptat cu vitejie și e- 
roism săvîrșind fapte de arme 
deosebite. Pentru aceasta, a 
fost înaintat în mod excepțio
nal la gradul de maior și de
corat cu Ordinul „Steaua Ro- 

i mîniei*.
Patriotismul său fierbinte, 

devotamentul și abnegația cu 
care și-a pus cunoștințele și 
calitățile sale de talentat co
mandant în slujba patriei 
și-au găsit o puternică a- 
firmare în timpul războiului 
antihitlerist

In cursul luptelor duse de 
Armata romînă, umăr la u- 
măr cu Armata Sovietică, Ar
mata I-a romînă, sub comanda

♦
Sicriul cu corpul neînsufle

țit al generalului de armată în 
retragere Vasile Atanasiu, va 
fi depus in aula Academiei 
militare generale. Publicul va 
avea acces în ziua de luni în- 

rești, și de membri ai amba
sadei.

Conducătorii de întreprin
deri din Austria au avut tot
odată discuții la diverse între
prinderi de stat romînesti pen
tru comerțul exterior.

Alte persoane austriece, care 
îl însoțesc pe oaspete, au mers 
la Pitești pentru a cunoaște 
Combinatul de industrializare 
a lemnului din localitate.

în după-amiaza aceleiași 
zile, oaspeții au plecat cu un 
avion special spre Constanța, 
pentru a vizita stațiunile de 
pe litoralul Mării Negre. 
Seara, O.N.T.-Carpați a oferit 
un dineu în cinstea lor.

(Agerpres)

, la fotbal
București; U. T. 
Arad — Dinamo Pi
tești.

Stațiile noastre 
de radio vor trans
mite cu începere de 
la ora 18,25 pe pro
gramul I aspecte 
din repriza a doua 
de la meciurile Pe
trolul — Dinamo, 
Farul — Steaua și 
Rapid — Știința Ti
mișoara.

(Agerpres) 

generalului Vasile Atanasiu, 
s-a distins prin strălucite 
fapte de arme. Pentru vitejia 
și eroismul d’e care au dat do
vadă în luptele pe teritoriul 
Cehoslovaciei, ostașii Armatei 
I-a, pentru măiestria cu care 
au fost pregătite și conduse 
aceste lupte, Armata I-a ro
mînă și comandantul său, au 
fost citați prin ordin de zi al 
Armatei romîne și prin ordin 
de zi al Comandamentului su
prem sovietic.

Pentru bărbăția și abnegația 
cu care și-a îndeplinit misiu
nile ce i-au fost încredințate 
pe frontul antihilerist, genera
lul Vasile Atanasiu a fost dis
tins cu înalte ordine și meda
lii romînești, sovietice și ceho
slovace. în 1945, a fost înain
tat la gradul de general de 
armată.

După victoria asupra Ger
maniei hitleriste, generalul 
Atanasiu a continuat să ocupe 
în rîndurile Armatei romîne 
funcții de mare răspundere, 
bucurîndu-se de o înaltă apre
ciere pentru priceperea și de
votamentul cu care și-a înde
plinit misiunile primite.

în întreaga sa carieră mili
tară s-a distins prin excepțio
nale calități d'e comandant^ 
prin spirit organizatoric, ini
țiativă și pregătire multilate
rală, reușind să se facă iubit 
și apreciat de subordonați.

Din anul 1948, cînd a fost 
trecut în rezervă, a continuat 
să desfășoare o rodnică activi
tate pe tărim^obștesci El a 
fost membru îii comitatul Or
ganizatoric al Veteranilor din 
Războiul Antifescist.

La dorința sa fierbinte, ge
neralul Atanasiu a fost primit 
în rîndurile membrilor Parti
dului Muncitoresc Romîn, 
fără stagiul de candidat.

încetarea din viață a gene
ralului de armată în retragere 
Vasile Atanasiu constituie o 
grea și dureroasă pierdere. 
Amintirea sa, a faptelor de 
arme pe care le-a săvîrșit, va 
rămîne veșnic vie.

Ministerul Forțelor Armate ale R.P.B. 
Comitetul Organizatoric al Veteranilor 

din Războiul Antifascist

★

tre orele 10—13 și 17—20 și 
marți între orele 9—11.

Marți în jurul orei 12, cor
tegiul funerar se va îndrepta 
spre cimitirul Bellu unde va 
avea loc înhumarea.



V

Cu oaspeți de peste hotare invitați la „Zilele Eminescu" despre Luceafărul poeziei romînești
ronmziunea eminesciană in conștiința lumii a a .ins cel puțin meridia
nele Un tente U liriea poetului care, marcând Gantele sau Septen
trionul lui Odin. cuprinde și Ecipetul <i vechea Asirie, și țarina sacră 
a Romei antice. De pe aproape toate aceste meridiane, cuprinse de 
poet din altitudinea lui de Luceafăr ne-au venit soli, care s-au strins 
la București sub raza astrală a liricii sale.

Itinerariile sînt diferite ; ele au • cale pe cît de originală, pe atît
de inedită. Multi dintre oaspeți impresionați de faima Romîniei noi l-au desco
perit în inima ei de flacără pe Eminescu. Alții, vechi cărturari, filozofi, romaniști, 
umaniști prieteni mai de demult ai poetului, venind în Romînia lui Eminescu, 
an descoperit Rominia nouă.

Intîlnirea cu oaspeții, soli din țări apropiate și depărtate, s-a desfășurat sub 
auspiciile acestei rudenii spirituale întemeiate și înlesnite de versul eminescian, 
organic și pe buzele oaspeților, și ale gazdelor.

„Am venit să fac 
pelerinaj 

la teiul lui“
Doamna ROSA DEL CONTE e profesoa

ră la Universitatea din Roma. Monumen
talul ei studiu „Eminescu u l'assoluto* 
(„Eminescu sau despre absolut") apărut a- 
nul trecut la Roma, vast și academic tom 
de exegeză eminesciană, pune una dintre 
temeinicele trepte către edificiul lui Emi
nescu în țara lui Dante și Petrarca, invi- 
tînd să pășească spre universul emines
cian publicul Italiei contemporane. Doam
na Rosa del Conte cultivă studiile emines
ciene încă de multă vreme. Convorbirea 
ia ca premiză acest ultim studiu, apărut nu 
demult;

— Opera lui Eminescu — începe doam
na Rosa del Conte — mi-a devenit cunos
cută încă din anii ultimului război mon
dial. Este prilejul să aduc un omagiu eru
ditului profesor Borgese, renumitul anti
fascist, care în calitatea lui de umanist de 
prestigiu european, ne-a deschis nouă, stu
denților lui din Milano, prima fereastră 
spre valorile inedite ale romanisticei răsă
ritene, înbiindu-ne să le cercetam. Cînd 
mi-a căzut în mină primul volum Emines
cu, dincolo de dificultățile de limbă am 
simțit vibrația geniului și, deci, ceea ce 
am numit în studiul meu „prima tentație 
spre absolut",

— Deci, cînd s-a precizat tema studiului 
dumneavoastră ?

— La puțină vreme după „revelația emi
nesciană". Chiar și un scurt rond în lirica 
poetului m-a făcut să mă opresc intimi
dată la piedestalul unuia dintre cei mai 
mari lirici ai literaturii universale.

(Să nu uităm că doamna del Conte a ve
nit din patria lui Dante, Petrarca, Leo
pardi, Carducci, Ugo Foscolo, Quasimodo 
și Ungaretti și că posedă, deci, calitatea 
de cercetătoare a cel puțin un mileniu de 
poezie).

— Presupunem că lirica eminesciană, 
inclusă capitolului cel mai prestigios al 
liricii universale, a favorizat ispititoare 
alinieri, disocieri și determinări intere
sante...

— Nul — ne oprește interlocutoarea. — 
Eminescu este, ca și Dante, o sinteză a 
propriului Bău popor, (Aceasta mi se pare 
a fi, de altfel, și cea mai strălucitoare tră
sătură de unire între cei doi). Nu, Emi
nescu se refuză oricăror includeri și deter
minări la îndemînă. V-aș împărtăși un se
cret : am scris de trei ori studiul despre 
Eminescu, acest volum de 500 de pagini 
căruia i-am consacrat mulți, foarte mulți 
ani. Mi s-a comunicat, poate, întrucîtva, 
însăși neliniștea febrilă a poetului, autor 
a innumerabile variante, persecutat de 
zeul perfecțiunii — Eminescu u l'assoluto! 
—, de aflarea cuvîntului care exprimă a- 
devărul.

— Studiul dumneavoastră s-a bucurat 
în țara noastră de un cald ecou. Atît 
cercurile universitare, specialiștii, cît și 
presa culturală au văzut în el expresia 
unui veritabil flux spre incandescența li
ricii eminesciene, și, mai mult decît atît, 
interesul contemporan pentru cultura noa
stră al oamenilor de știință de peste ho
tare.

— Este și semnificația ecoului pe care 
studiul meu despre Eminescu l-a deșteptat 
în cercurile intelectuale europene. Recen
ziile, scrisorile, notele, colocviile pe mar
ginea acestui volum, provocate atît în 
Italia cît și în Germania, Elveția, Franța 
etc., dovedesc atît interesul față de cultu
ra romînă, cît și un cîmp inedit pentru 
cercetare în lirica bătrînului nostru con
tinent.

— Ce semnificație acordați comemorării 
de acum ?

„Zilele Eminescu0, la care sini ferici

tă că iau parte, sînt un eveniment grav și 
de conținut. Un eveniment al conștiinței 
culturale europene, o sărbătoare nu numai 
a Romîniei, ci a liricii in genere, a lirei 
pe care mîinile romînului Mihai Eminescu 
au atins-o deșteptînd un ecou veșnic. Am 
venit să fac pelerinaj la teiul lui.

„Astru 

a! germinărilor 

cosmice"
Ca și Rosa del Conte, poetul belgian 

KAREL JONCKHEERE — oaspete al țării 
noastre în cîteva rînduri — s-a apropiat 
de Eminescu încă demult. Aceasta l-a și 
determinat să primească, după propria-i 
afirmație, „cu multă bucurie" invitația la 
zilele eminesciene, făcîndu-se ambasado
rul unui interes cultural mai larg al cercu
rilor intelectuale din Belgia. Ne-o declară 
dintr-un început:

— Cel puțin cîteva paralele între cultu
rile noastre fac apropiat șl familiar feno
menul eminescian spiritului belgie. Con
temporan cu Eminescu a fost marele nos
tru poet Guido Gezelle (1830—1899). A- 
mîndoi, ridieîndu-se la prestigiul de poeți 
naționali, au înălțat la o desăvîrșită stră
lucire sinteza între geniul liric popular și 
cuceririle liricii universale, impunînd, în 
corul popoarelor, originalitatea țărilor pe 
care le reprezentau. Victoria lor, victoria 
unui Eminescu, este mult mai impunătoare 
decît o putem aprecia chiar si acum. Emi
nescu a izbucnit ca un meteor de-a drep
tul de pe solul creației folclorice, ureînd 
în cîmpul gravitațional al liricii univer
sale alături de aștrii zămisliți prin înde
lungii© germinări cosmice ale popoarelor 
cu veche cultură. Acest Mihai din Ipotești, 
răsărit din țarina Moldovei lui Ștefan cel 
Mare, a irumpt, practic, dintr-un pămînt 
mai tînăf decît Florența lui Dante ori Pa
risul lui Villon sau Ronsard...

— Ronsard, după unele mărturii (prin
tre care și a sa I), s-ar trage tot din spița 
dunăreano-carpatică a lui Eminescu...

— O dovadă în plus că romînii sînt apți 
(chiar și fără a-1 anexa pe Ronsard) să 
ridice pe harta lirică a continentului 
piscuri de primă dimensiune. Probă — în
suși faptul că în mai puțin de un secol 
ați dat lumii pe Eminescu și pe Arghezi.

— Știm că despre Arghezi ați scris, în 
ultimii ani, cîteva interesante pagini, 
uvertură a poeziei romînești către publi
cul din țara dumneavoastră.

—- Peste zece milioane de oameni vor
besc limba pe care o servesc (valonă-ir- 
iandeză), și acestor oameni intenționez să 
le aduc, cît mai curînd, darul armoniilor 
eminesciene. încă din anul acesta voi tra
duce în limba lui Gezelle poezia confra
telui său din Carpații romînești, iar ca 
prim act al acestui omagiu este prezența 
mea în Romînia, în acest frumos Bucu* 
rești, și momentul de reculegere pentru 
care mă pregătesc pășind spre Ipotești.

„Revedere 

cu patria 
poetului"

Poetul ceh VILGM ZAVADA, laureat al 
Premiului de Stat „Klement Gottvald“, este 
o cunoștință veche. Teiul eminescian îl va 
primi pentru a doua oară sub creanga lui 
îmbălsămată ; de astă dată, Vilem Zavada 
aduce sub braț o cuprinzătoare antologie 
din lirica eminesciană, publicată recent, în 
tălmăcirea lui, la Editura de Stat pentru 
literatură și artă la Praga.

Amintirea primei sărbători eminesciene 
la care a participat (București 1950, cen
tenarul nașterii lui Eminescu) stăruie si 
astăzi în emoția oaspetelui:

— A fost mai curînd o cunoștință cu 
familia spirituală a poetului, cu conațio
nalii care-1 sărbătoreau — ne mărturisește 
el. Aiîta dragoste, atîta respect și admi
rație la un popor de prestigiul poporului 
romîn impuneau unui om de cultură venit 
din afară, iar această cheie indirectă a 
fost prima cheie către Eminescu. L-am 
cunoscut inițial în traduceri germane, cul
tura germană fiindu-mi iamiliară; iar eta
pa Viena — Berlin fiind una dintre eta
pele matrice ale poetului, am găsit încă 
un drum spre el, prin simpatia mea față 
de romanticii germani. Dar abia de aici, 
înlăturînd această efemeră aparență, Emi
nescu se degajă ca un poet original, stră
lucit reprezentant al poporului său.

— Ce aspect v-a atras cu precădere în 
creația eminesciană ?

— In primul rînd, lirica de idei a poe
tului, Eminescu ca poet-iilozof de o uimi

toare și neatinsă înălțime. Gustul poeziei 
de idei este gustul timpului nostru, iar 
marele dumneavoastră poet este prin a- 
ceasta un mare liric contemporan. în 
plus, încerc, în lirica proprie, aceeași ten
tație a cunoașterii, aceeași sondare gno
seologică.

— Și prin aceasta, după cîte ne dăm 
seama, Eminescu a devenit pentru dum
neavoastră o pasiune stabilă.

— Este exact. Aceasta explică și nerăb
darea cu care am dorit să vin la „Zilele 
Eminescu". M-am pregătit pentru această 
întîlnire cu țara lui. Volumul meu în lim
ba cehă din lirica eminesciană a apărut 
în chiar acest „an Eminescu", constituind 
omagiul limbii noastre către limba lui. Se 
mai adaugă o îneîntare de oaspete. Re
văd Bucureștii după 14 ani, într-o splen
didă și modernă înfățișare arhitectonică. 
Sînt într-o continuă admirație față de în- 
cîntătoarea dv. Capitală.

„Dialog cu lirica 

romînească"
...Distinsul poet francez ANDRE FRE- 

NAUD, una dintre marcantele personali
tăți ale Franței culturale contemporane, 
ne-a declarat, explicînd semnificația aces
tei prezențe la București:

— Eminescu e tradus în Franța de mult, 
încă de la siîrșitul secolului trecut, la pu
țin timp după tragica stingere pe care-o 
comemorăm acum. Foarte recent însă, 
după această îndelungată prezență a lui 
Eminescu în limba franceză, compatriotul 
meu, poetul Eugen Guilleric (prezent și el 
la manifestările Eminescu de la București) 
ni l-a dat pe Eminescu într-o nouă ver
siune.

— Deci dialogul cu Eminescu, prilejuit 
recent...

— Ijste pentru mine un dialog cu lirica 
Romîniei. Venind pentru Eminescu, vin 
pentru poezia din țara dumneavoastră. Fi
indcă țara care l-a dat De Eminescu oferă, 
desigur, omului de cultură un interesant 
itinerar, pe care am tentația să-1 Străbat.

— Vă interesează deci, pornind de la 
Eminescu. un itinerariu liric contemporan.

— Un itinerar în înțelesul complex. Sînt 
îneîntat de programul manifestărilor din

..Zilele Eminescu' — Constanța lui Ovi- 
diu, străvechiul pămînt cultural al Moldo
vei, Bucureșțiul atît de apropiat sensibili
tății iranceze... Și intenționez să mă aplec 
cu minuție asupra acestui itinerar.

— Care credeți că va fi rodul lui ?
— Un fruct cultural. Vom colabora la 

el prin însuși dialogul colegial în care ne 
angajăm, fiindcă sărbătoarea eminesciană 
este o sărbătoare a liricii.

„0 sărbătoare 

a liricii mondiale"
ELISABETA BAGRIANA este un nume 

cunoscut și apreciat de cititorii poeziei 
bulgare contemporane de la noi. Ne-a a- 
cordat nu numai cîteva cuvinte, ci însuși 
rodul unor anotimpuri fertile de poezie — 
traducerea în limba bulgară a „Luceafă
rului" :

— Este o trudă care mi-a dat intense 
și durabile satisfacții intelectuale, obligîn- 
du-mă să mă apropii de rigoarea ideii emi
nesciene cu toate mijloacele limbii și sen
sibilității noastre. Prin aceasta, Eminescu 
mi-a devenit apropiat și drag.

— Este, de altfel, un sentiment unanim 
— intervine în discuție poetul bulgar Mla- 
den Issaev. Lirica lui Mihai Eminescu este 
una din coordonatele de temelie ale lite
raturii mondiale. Adăpîndu-ne la lirica Iui, 
noi, vecinii de peste Dunăre, nu vom uita 
că patria lui Eminescu a fost gazdă mare
lui nostru Hristo Botev, care, ca și Emi
nescu, a ridicat simțămintele poporului la 
prestigiul de stindard național. în 1950, 
venind la București pentru centenarul naș
terii lui Eminescu, am ascultat cu recule
gere mișcătoaiea limbă a poeziei lui, ghi- 
cindu-i sensul după armoniile suave, in
tuind adîncul ideii după strălucirea ste
lară a cuvîntului, unic și impunător în 
frumusețea lui nerepetabilă. Ca și Elisa- 
beta Bagriana, ca și ceilalți colegi, sînt 
fericit că mi s-a dat prilejul de a parti
cipa la „Zilele Eminescu". Este o sărbă
toare nu numai a romînilor, ci a iubito
rilor de poezie dîn lumea întreagă, fiindcă 
Eminescu este nu numai al unui anume 
pămînt, ci al universului.

Interviuri luate de
ILIE PURCARU

Astfizi, electronica a pă- 
•’ truns attt de’adine în medici

nă, ittCît e greu de închipuit 
ce s-ar întîmpla dacă, din- 
tr-odată, întreg ajutorul său 
ar fi retras.

Să amintim pe scurt doar 
cîteva din cele mai recente 
aplicații ale sale.

Există unele boli ale inimii 
care se datorează, ca să spu
nem așa, unei „revolte" a sis
temului nervos ce-i conduce 
mișcările. în loc să bată „cu
minte", — cordul o ia razna. 
Se contractează mult mai des, 
foarte neregulat sau foarte 
rar.

în multe din aceste tulbu
rări, electronica poate aduce 
un ajutor decisiv. Tehnica 
modernă a pus la îndemînă 
„stimulatoare cardiace" spe
ciale.

în S.U.A. s-a construit un 
„pace-maker" cardiac, adică 
un astfel de aparat care „co
mandă „pulsul" inimii, îi de
termină numărul contracțiilor.

înghiți o „pilulă". Și iată că

„Promoția" 1964

■FI zvorlnd din vechi
I legende populare

(după unii cercetă
tori Faust a trăi! in 
realitate în Germa
nia Ia întretăierea

1 veacurilor 15 «i 16 
— născut Ia Knittlingen și mort 
Ia Stauien), găsind o largă circu
lație în literatură (in 1594 în An
glia prezintă tragedia .Jstoria 
tragică a vieții și tnorții doctoru
lui Faustus" aparțini nd lui C. Mar
lowe, unul din cei mai remarcc- 
bili contemporani ai lui Shakes
peare, iar în a doua jumetae a 
veacului 18, Lessing incecrcă sa 
dramatizeze legende) motivai fans- 
tian a găsit cea mai depună înfru- 
dupare artistică in poeaazl dra- 
mclic al lui Goethe, — rod a! unei 
munci de decenii, una dintre cele 
mai reprezentative creolii artistice 
ale omenirii.

Patetica năzuință a eroului goe- 
thian spre cunoaștere a găsit în 
compozitorii romantici largi e- 
couri, iecundind unele din cele 
mai mari lucrări din istoria muzi
cii. (In paranteză He spus de la 
începutul secolului XIX. „Faust" a 
inspirat și foarte multe lucrări 
plastice. în 1810, au apărut cele 
12 gravuri ale lui Cornelius, în

0 alianță 
Medicină —

rodnică: 
Electronică

medicul recepționează, la a- 
paraluȚ-săta ’ efectrqhlc, datele 
pe care acest „detectiv* intro
dus înăuntrul corpului nostru, 
le transmite fidel: tempera
tura din interiorul aparatului 
digestiv, presiunea, aciditatea 
sau alcalinitatea sucurilor. A- 
cest sistem ingenios a fost pus 
la punct de o echipă de cer
cetători sovietici.

De curînd, la un congres 
științific, oamenii de știință 
japonezi au descris o altă „ra- 
dio-pilulă", folosită pentru a 
căuta emoragiile foarte mici 
din aparatul digestiv. Chiar 
dacă la prima vedere o astfel 
de emoragie poate părea ne
însemnată, semnificația sa are 
o mare importanță, reprezen- 
tînd primele semne în ulcer, 
unele forme de colită și alte 
boli. „Pilula" are un volum 
de vreo doi centimetri eubi 
și se înghite ca o bucățică de 
pîine.

La al 12-lea congres inter
național de dermatologie de 
la Washington, de acum un

„FAUST^ in muzică
1S28 celebre litografi ale Iui Dela
croix și tablourile lui Ary Schafer).

Beethoven a vrui să-i dedice 
erourui a 10-a simfonie. Moartea 

împlinească 
proiecîul. în primele decenii ale 
veccv.'ui trecui apar nenumărate 
eanlflle, ncene dramatice, balade, 

inspirate din iragmenle 
ele poemului iui Goethe.

Berhoz în legenda dramatică 
JbamnatrJtea lui Faust", Schu- 
mann in oratoriul „Scene din

PACINI mN ISTORIA ARTELOR
Faust". Gounod In lucrarea desti
nată teatruhii Uric, Liszt în Simfo
nia ,Janst" Boi to în opera ,Me
fistofeles", V.’agner, Mahler, au 
zămislit pe baza motivului faustian 
mari capodopere muzicale (Intere
sant este desigur și faptul că în 
1814 la Timișoara a avut loc pre
miera mondială a unei opere ins
pirate din prima parte a tragediei 
lui Goethe — „Viața și faptele lui 
Faust» — Autor — dirijorul de 
atunci al teatrului t Joseph 
Strauss).

Iată acum cîteva detalii infor

an, specialiștii au avut prile
jul să vadă o emisiune dfe1 te
leviziune transmisă de; 'Tel- 
star.

Despre ce era vorba ? Un 
grup de dermatologi englezi 
au prezentat o comunicare în 
legătură cu o boală foarte su
părătoare a pielii, psoriasis, 
ce se poate manifesta în cele 
mai variate chipuri. Imaginile 
în culori ale bolnavilor au 
fost transmise în condiții ex
celente congresiștilor, din An
glia în America. Emisia, care 
a durat 17 minute, (retrans
misă în culori) a fost pre
cedată și urmată de o discu
ție prin telefon cu medicii en
glezi. Peste 1800 medici au 
asistat la această „premieră 
mondială".

După cum vă amintiți, pri
mele experiențe, făcute pe 
celebrii cîini Laika, Strelka, 
etc. s-au bazat tot pe înregis
trări și transmiteri ale coor
donatelor fiziologice.

Iată însă că acum, datele și 
realizările tehnice respective 
sînt utilizate... pe Pămînt. La 
centrul medical Stanford, din 
California, instrumentele fo
losite pentru a-i cerceta pe 
cosmonauți în spațiu sînt as
tăzi întrebuințate pentru a 
veni în ajutorul copiilor pre
maturi. Se știe că prematurii 
sînt introduși în mici „incuba
toare" în care se creează — 
la fel ca într-o cabină de 
navă cosmică — o atmosferă 
bogata în oxigen și condiții de 
temperatură și umiditate con
stantă.

Ce se întîmpla însă cu or
ganismul copiilor în acest 
timp? Cum reacționează el? 
Care sînt cele mai bune mă
suri de luat, cel mai potrivit 
tratament medical ? Apa
ratele folosite pentru cercetă
rile cosmice sînt introduse în 
incubatoare pentru copiii pre

motive cu privire la trei lucrări 
muzicale inspirate din „Faust", pe 
care le putem adeseori asculta la 
radio sau în sălile de concert.

Prima mare lucrare în ordine ar
tistică inspirate din motivul laus- 
tian este legenda dramatică a lui 
Berlioz. In cele patru părți ale lu
crării, (care amintesc de părțile 
unui libret de operă), Berlioz desă- 
vîrșește genul de legendă drama
tică, alături nd unei simfonii cîteva 
personaje, conturînd o acțiune dra-

matică numai muzical, fără ele
mente de mișcare scenică.

„Trebuie să menționez — scrie 
Berlioz în „Memorii", ca pe unul 
din evenimentele culminante ale 
vieții mele" impresia profundă pe 
care a lăsat-o prima lectură a lui 
Faust... Minunata carte m-a fer
mecat de Ia primele rînduri..." 
Așa apar în 1829 primele opt 
scene din „Faust". Peste două de
cenii compozitorul completează 
lucrarea sub forma „Damnațiunii0 
pe care o cîntă la prima audiție

maturi. Ele transmit cu fide* 
* litate modul cum funcționea
ză inima, plămînii, alte orga
ne importante și astfel ne a- 
jută să găsim răspuns la toate 
aceste întrebări

Este bine cunoscut faptul 
că, la fel ca orice corp viu, și 
trupul omului emite împreju
rul său căldură, sub forma de 
radiații infraroșii. De curînd, 
o firmă britanică a realizat o 
cameră electronică — denu
mită „Piroxan" — care, apli
ci nd aceste date aj-ută la pu
nerea rapidă a diagnosticului 
unor boli.

Ce se întîmplă ? Cu ajuto
rul unor emulsii speciale, ca
mera electronică redă imagi
nea radiațiilor infraroșii emi
se de suprafața corpului bol
navului. Medicul care face un 
control pacientului poate să-și 
dea seama, dintr-o singură 
privire, dacă într-un anumit 
punct al suprafeței corpului 
acestuia există o emisiune a- 
normală de radiații infraroșii. 
De pildă, o cantitate de radia
ții mai mare decît cea obiș
nuită înseamnă o producere 
neobișnuită de căldură, o 
„zonă caldă" care de obicei 
este caracteristică inflamații- 
lor. Și o scădere a producerii 
de radiații infraroșii are sem
nificații medicale.

Imaginea care ajută pe me
dic să detecteze anumite îm
bolnăviri, se obține în timp 
de numai 20—30 de secunde.

în rîndurile noastre am 
descris doar cîteva din dome
niile în care electronica inter
vine azi cu succes pentru a 
lupta cu boala. Putem nădăj
dui că alianța mereu mai 
strînsă dintre medicină și 
științele tehnice va da roade 
mereu mai bogate.

Dr. LEONID PETRESCU

200 de execulanți în fața a... 180 
de spectatori („Nimic în cariera 
mea de tirtist — scria atunci Ber
lioz — nu m-a. rănit mai adînc").

Peste un deceniu, la Paris va a- 
vea loc premiera unei noi lucrări 
muzicale inspirate din poemul lui 
Goethe: opera „Faust" de Gounod. 
Compozitorul francez nu încearcă 
să scruteze profunzimile filozofice 
ale poemului. Libretiștii săi (Bar
bier și Carre) au pornit doar de 
la cîteva elemente exterioare axîn- 

du-și întreaga lucrare pe episodul 
Margaretei (germanii intitulează 
de altfel opera lui Gounod „Mar
gareta» și nu „Faust"). De Ia pre
mieră opera lui Gounod a cucerit 
însă prin melodismul ei, o largă 
popularitate înfruntînd veacurile 
(Din 1880 cînd a avut loc la Bucu
rești premiera operei cu G. Ga- 
brielescu și D. Popovici — Bay
reuth, „Faust"-ui lui Gounod s-a 
înscris în repertoriul permanent al 
operei noastre, bucurîndu-se di 
cele mal strălucite distribuții).

ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC

• Inimă 
pentru cardiacii 
nevindecabili

!

Unii bolnavi cu defecte car
diace ajung în situații dis
perate : ei își petrec viața 

! fără să se miște, zăcînd în pat. 
; Inima lor a slăbit cu totul și cu 
i cele 30 bătăi pe minut nu pot 

menține nici circulația normală a 
sîngelui, nici să alimenteze orga
nismul cu oxigen. Cum pot fi aju- 

‘ tați asemenea oameni ?

hi siîrșil, cîteva cuvinte despre 
Simfonia „Faust" de Liszt. Lucra
rea datează din perioada maturiză
rii creației lui Liszt, din epoca în 
care au mai fost scrise Simfonia 
„Danie" și „Mesa de la Grana. 
Spre deosebire de Berlioz, care 
construiește legenda sa dramatică 
dintr-o înșiruire de scene și ta
blouri, cele trei mișcări ale Sim
foniei sînt dedicate fiecăruia din
tre marile personaje ale dramei: 
Faust, Margareta și Mefistofel — 
strădaniile creatorului îndreptîn- 
du-se spre conturarea psihologică 
a eroilor.

Problematica faustiană îl va 
preocupa pe Liszt și peste ani. 
Inspirîndu-se dintr-un alt opus li
terar, „Faust" al lui N. Lenau, 
Liszt scrie celebre piese pianistice 
printre care „Mephisto — valse".

Găsind o supremă întruchipare 
în creația romanticilor, motivul 
iauslian — sublimă sintetizare a 
zbuciumului omului spre cunoaș
tere — va găsi ecouri largi în 
creația compozitorilor fecundind 
unele din cele mai de seamă ca
podopere artistice.

IOSIF SAVA 

La această întrebare a răspuns 
cu succes inginerul polonez Ri
chard Paradovski din Poznan, care 
a construit un aparat special pen
tru stimularea activității inimii. 
Ideea stimulării inimii cu ajutorul 
impulsurilor electrice nu este 
nouă. Asemenea aparate sînt cu
noscute deja și fabricate în mai 
multe țări.

Totuși, aparatul construit de 
inginerul polonez este nou și unic 
în felul lui. Aceasta în primul rînd 
pentru că a fost construit dintr-un 
astfel de material și cu dimen
siuni atît de mici îneît bolnavul îl 
poate purta în corpul său fără nici 
o piedică sau greutate, fără ca ci
neva să observe acest lucru. „Mo
torul" pune Inima în funcțiune în 
mod artificial și o obligă să func
ționeze normal. Aceste operații 
chirurgicale sînt foarte ușoare și 
nu prezintă nici un pericol pentru 
pacienți. La 1—2 cm de inimă se 
implantează doi electrozi legați 
cu niște fire foarte subțiri de un 
stimulator minuscul, care, la rîn- 
dul său, este așezat sub pielea ab
domenului.

Procesul de funcționare a apara
tului este simplu. Bateriile minia
turale așezate sub pielea abdome
nului emit impulsuri electrice cu 
frecvențe și tensiune stabilite, care 
provoacă contractarea mușchiului 
inimii și îl obligă să funcționeze 
normal. Aceste baterii pot produce 
curent timp de doi ani și jumătate. 
Apoi, cu ajutorul chirurgului, sînt 
înlocuite cu altele noi, care func
ționează iarăși timp de 30 de luni.

• Ceas de mină
radiometrîe

/n UJLS.S. a fost eliberat 
brevetul nr. 160 988 pen
tru un instrument su- 

perminiatural destinat celor 
care lucrează in locuri cu ni
vel ridicat de radiații gama 
unde este extrem de impor
tant să se cunoască nu numai 
doza de radiații gama ci și 
gradul de contaminare și du
rata aflării persoanei respec
tive in mediul contaminat.

♦
Ștrandurile au tost „redes

coperite" cu vădii interes

Săptămina viitoare pe ecrane

Comedia cehoslova
că „Am ajuns și rege" 
este realizată de re
gizorul Martin Fric, 
după scenariul semnat 
de Jiri Weiss, J. 
Mucha și J. Brdecka.

Fric a mai fost pre

„Cerul și mocirla"
Șapte exploratori 

francezi au străbătut 
peste 2 000 km de 
junglă în insula Noua 
Guinee.

zent pe ecranele noa
stre cu numeroase 
filme dintre care ci
tăm : „împăratul bru
tarului", „Brutarul îm
păratului", „Agrafa 
albă".

în roluri principale

Cele văzute în pe
regrinările lor aventu
roase sînt redate pe 
peliculă în filmul „Ce
rul și mocirla".

Manifestări 
închinate 

lui Eminescu
ORADEA (de la corespondentul 

nostru). — Comemorarea a 75 de 
ani de la moartea Iui Eminescu 
prilejuiește și în regiunea Crișana 
interesante manifestări cultural-ar- 
tistice închinate vieții și activftă- 
ții poetului.

Șirul manifestărilor prevede t un 
simpozion ia care își vor aduce 
contribuția criticii literari Victor 
Felea, Virgil Ardeleanu și Mircea 
Tomuș, redactori ai revistei „Stea
ua" de la Cluj, ce vor susține ex
puneri cu privire Ia diferite aspec
te ale creației marelui poet.

Instituțiile culturale din oraș, 
! Teatrul de Stat, Filarmonica și di-
■ verse formații artistice de amatori 
• sînt antrenate în pregătirea unui 
| spectacol omagial pe tema „Lucea- 
j fărul poeziei romînești" la care își 
I va aduce contribuția istoriograful

literar Augustin Z. N. Pop, unul 
din cercetătorii de seamă ai bio- 

' grafiei eminesciene și Gheorghe 
I Eminescu, nepotul poetului.

Sînt programate apoi conferințe,
■ expuneri, recitaluri, seri literare 

închinate operei poetului, menite 
să fixeze în conștiința publicului 
larg complexa personalitate a scrii
torului.

Tot în această perioadă se va 
deschide muzeul memorial Iosii 
Vulcan, care va cuprinde și docu
mente privind legăturile lui M. 
Eminescu cu mișcarea culturală a 
Ardealului și cu revista „Familia" 

i condusă de Iosif Vulcan. Nume- 
I roase manifestări cu caracter simi- 
I Iar se vor desfășura și în centrele 
1 de raioane și localitățile mai im- 
! portante din regiune.

Ciclul acestor manifestări se va 
încheia la 15 iunie prin expunerea 

I prof. Iosif Pervain, rectorul Insti- 
I tutului pedagogic din Oradea, care
■ va vorbi despre „Mihail Eminescu 
J și însemnătatea creației Iui în 
1 dezvoltarea literaturii romîne\ 

apar actorii Jirina 
Bohdalova (a mai ju
cat în „Cînd vine pi
sica" și „Anika merge 
la școală") și Jiri So- 
vac (cunoscut din 
„Cînd vine pisica").

Regia este Semnată 
de Pierre-Dominiqu» 
Gaisseau, iar imaginea 
de Gilbert Sarthre, 
membri ai expediției



Iți Declarațiile prof. dr. Jean Verne

Conferința O.N.U, pentru comerț 
și dezvoltare

VIZITA
PARLAMENTARILOR x.

Intervenția reprezentantului
R. P Romîne

ROMÎNI IN R. P. UNGARA Ol

GENEVA 6 (Agerpres). — 
Ultima fază a Conferinței Na
țiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare de la Geneva a în
ceput sîmbătă o dată cu re
luarea lucrărilor în ședințe 
plenare.

în cadrul dezbaterilor care au 
avut loc pe marginea raportu
lui Comisiei de verificare a 
împuternicirilor au luat cuvîn
tul delegați din partea mai 
multor țări, care au exprimat 
rezerve față de prezența la 
lucrările conferinței a delega
țiilor Taiwanului, Portugaliei 
și Africii de sud. Delegatul 

t că „locul 
Conferință 
dezvoltare

francez a declarat 
Chinei la actuala 
pentru comerț și 
trebuie să fie ocupat de un re
prezentant al R. R. Chineze". 
Reprezentantul Algeriei a decla
rat că R.P. Chineză este sin
gura țară care reprezintă po
porul chinez. El a protestat îm
potriva prezenței Portugaliei și 
Africii de sud, care practică o 
politică de apartheid, condam
nată de O.N.U. Puncte de ve
dere asemănătoare au fost ex
primate și, de delegații R.S.S. 
Ucrainene și Cubei.

Luînd cuvîntui, reprezentan-

tul R.P. Romîne, N. Ecobescu, 
a declarat că singurul guvern 
în drept să reprezinte China și 
să asume obligațiile internațio
nale în numele acestei țări, 
este guvernul central al R.P. 
Chineze. în ce privește partici
parea Republicii Sud-Africane 
și Portugaliei la această confe
rință, a continuat el, vreau să 
reamintesc că, de la începutul 
lucrărilor, delegația romînă a 
acordat tot sprijinul poziției a- 
doptate în această privință de 
țările afro-asiatice.

Cu aceste rezerve, raportul 
Comisiei de verificare a împu
ternicirilor a fost adoptat în 
unanimitate.

Fără vot și fără dezbateri, a- 
dunarea plenară a conferinței 
a luat act de raportul Comisiei 
pentru ameliorarea comerțului 
invizibil al. țărilor în curs de 
dezvoltare. și finanțarea comer
țului internațional și al Comi
siei pentru comerțul cu produ
sele manufacturate și semifi
nite.

Președintele conferinței, Ab
del Moneim Kaissuny, a pre
zentat, apoi, ordinea lucrărilor 
ultimei săptămîni.

BUDAPESTA 6 (Agerpres). 
— Corespondentul Agerpres, 
A. Pop transmite :

Vineri dimineață, delegația 
Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, condusă de to
varășul Anton Moisescu, a vi
zitat Sfatul popular al orașu
lui Dunaujvaros, unde a fost 
primită de Tapelcai Jeno, pre
ședintele Sfatului. Membrii 
delegației au vizitat apoi com
binatul metalurgic și orașul.

După-amiază delegația a 
vizitat cooperativa agricolă de 
producție din Besnyd.în sprijinul păciiși dezarmării
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Interviul vicepreședintelui

Comisiei Pieței comune

BEIRUT. — Partizanii păcii 
din Liban sprijină propunerea 
Comitetului algerian al parti
zanilor păcii cu privire la con
vocarea la Alger a unui con
gres de luptă pentru transfor
marea bazinului mediteranian 
într-o zonă denuclearizată. 
Partizanii păcii din Liban, se 
arată în declarația publicată 
de ziarul „An-Nida", sînt so
lidari cu popoarele țărilor a- 
rabe și ale tuturor celorlalte 
țări din bazinul mediteranian 
care cer îndepărtarea armei 
nucleare din zona Mării Medi- 
terane.

Situația din Cipru
• Instituirea stării de urgență

Trupe daneze din cadrul 
forțelor internaționale ale 
O.N.U. din Cipru, înlâturînd 
fortificațiile din preajma 
hotelului internațional „Le- 

dra Palace"

BRUXELLES. — într-un 
interviu acordat postului de 
radio belgian, vicepreședinte
le Comisiei Pieței comune, 
Sicco Mansholt, a apreciat ca 
„nerealistă“ data de 15 decem
brie fixată pentru o nouă dez
batere asupra unificării prețu
lui cerealelor în Piața comu
nă. Mansholt și-a exprimat 
nemulțumirea față de data atît 
de îndepărtată a acestei întîl- 
niri, argumentînd că înainte 
de această dată reprezentanții 
Pieței comune vor înfrunta la 
Geneva pe reprezentanții 
S.U.A. în cadrul „rundei Ken
nedy". Vicepreședintele Pieței 
comune consideră necesară o 
devansare a întîlnirii din 15

„Cosmos-31
l’n nou satelit artificial 

al Pârâtului 
lansat in U.R.S.S.

decembrie, dacă se urmărește 
cu adevărat scoaterea din im
pas a negocierilor din cadrul 
„rundei Kennedy".

BONN 6 (Agerpres). — Lo
cuitorii Republicii Federale 
Germane, scrie buletinul eco
nomic al agenției France 
Presse, se arată astăzi mai 
sceptici față de colaborarea 
dintre țările membre ale Pie
ței comune decît acum un an. 
Această constatare a făcut-o 
Institutul pentru sondarea 0- 
piniei publice din Bielefeld. 
Potrivit rezultatelor anchetei 
întreprinse de acest institut, 
în aprilie anul curent 79 la 
sută din persoanele întrebate 
(față de 69 la sută în noiem
brie anul trecut) au răspuns 
că această colaborare a R.F.G. 
cu Piața comună s-a înrăută-

NEW YORK. — Misiunea de 
bunăvoință a unor reprezen
tanți ai orașelor Hiroșima și 
Nagasaki, care întreprind o 
vizită în mai multe țări, se 
află în prezent la New York. 
După cum au declarat solii ce
lor două orașe, țelul vizitei 
lor este să înfățișeze oa
menilor de pretutindeni urmă
rile catastrofale ale bombar
damentului atomic la care au 
fost supuse aceste orașe, să 
facă schimb de idei în efortul 
de a găsi căi spre dezarmare 
și spre preîntîmpinarea războ
iului.

Conducătorul acestei misi
uni, dr. Takuo Masumoto, a 
declarat că in timpul prezen
ței sale la New York el și co
legii săi urmează să viziteze o 
serie de reprezentanțe acredi
tate la Organizația Națiunilor 
Unite.

NICOSIA 6 (Agerpres). — Cri
za din Cipru a determinat agen
țiile de presă să-i acorde o aten- 

1 ție deosebită în ultimele 48 de 
1 ore>
I ale autorităților turce 

care ___  „.i_.LL.L_2
terne F. C. Erkin, care a subliniat 
potrivit agenției France Presse, că 
dacă va fi creată garda națională 
în Cipru, Turcia „va debarca în 
insulă". La rîndul său primul 
ministru Inonii a relevat că „va 
trebui să asigure securitatea co
munității turce, căreia Turcia i-a 
garantat drepturile. Pentru aceasta, 
ă spus el sîntem ferm hotărîți 
să apărăm interesele cipnoților 
turci". Aceste declarații, făcute 
vineri seara, au fost atenuate 
sîmbătă de președintele Republicii 
Turcia, Cemal Giirsel care a sub
liniat că „Turcia se abține totuși 
de la o intervenție în Cipru".

Cuvîntarea lui Giirsel, arată co
respondentul din Ankara al a- 
genției France Presse, a fost de
terminată de comunicatul Casei 
Albe prin care președintele Jo
hnson a sugerat premierului 
Inonii, să vină la Washington 
pentru a se consulta în problema 
cipriotă. Surse guvernamentale 
turcești, bine informate, au de-

ca urmare a unor declarații 
lor turce printre 

cea a ministrului de ex-

clarat sîmbătă că Inonii înclină 
să accepte această invitație.

Cu toată această schimbare de 
poziție a guvernului turc, arată 
France Presse, la Atena autorită
țile rămîn, vigilente. Măsurile 
militare luate în cursul nopții de 
vineri spre sîmbătă continuă să 
fie menținute. Un purtător de 
cuvînt al forțelor armate grecești 
a declarat că Grecia „este gata să 
respingă orice forțe care ar în
cerca să violeze integritatea teri
torială a Ciprului".

In Cipru, începînd de sîmbătă, 
ora 4 dimineața, a fost instituită 
„starea de urgență". 30000 de 
ciprioți greci au fost chemați sub 
arme, fiind încadrați în garda na
țională.

Spyros Kyprianu, ministrul a- 
facerilor externe al Ciprului, a 
sosit sîmbătă la Atena, unde va 
rămîne două zile, după care va 
pleca spre New York, pentru a 
lua parte la sesiunea Consiliului 
de Securitate din 15 iunie privind 
situația din Cipru.

Intr-o declarație făcută cores
pondenților de presă la sosirea sa 
pe aeroportul din Atena, mini
strul de externe al Ciprului, a 
relevat că guvernul cipriot este 
de acord ca mandatul forței 
O.N.U. să fie prelungit, însă tu 
anumite condiții. In legătură cu 
amenințările la adresa integrită
ții teritoriale a Ciprului, Kypri
anu a menționat că „Poporul ci
priot este ferm hotărît să lupte 
dacă va fi atacat".

Foto : U.P.I.

SchimD (ic mesaje
johnson-inonu

WASHINGTON 6 (Agerpres). 
In cursul serii de 5 iunie. Casa 
Albă a dat publicității un comu
nicat în care se spune : „Ca ur
mare. a preocupărilor crescînde 
ale Turciei în legătură cu situația 
din Cipru, președintele Johnson 
a intrat din nou în contact cu pri
mul ministru Inonii. Președintele 
a sugerat primului ministru Inonii 
posibilitatea efectuării unei vizite 
la Washington, dacă aceasta îi 
convine. Această posibilitate for
mează încă obiectul discuțiilor".

Comunicatul adaugă că schim
bul de mesaje între președintele 
Johnson și primul ministru 
Inonii se încadrează în consultă- 
rilP^car'e aii' Foc între S.U.A. și 
aliații lor și că „în aceste con
sultări Statele Unite au acționat 
recunoscînd pe deplin că rolul 
menținerii păcii și medierii în 
chestiunea Ciprului aparține Na
țiunilor Unite".

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 6 iunie 
1964, în Uniunea Sovietică 
a fost lansat un nou satelit ar
tificial al Pămîntului „Cosmos- 
31".

La bordul satelitului este 
instalată aparatură științifică 
pentru continuarea cercetări
lor asupra spațiului cosmic, în 
conformitate cu programul a- 
nunțat de agenția TASS, la 
16 martie 1962.

Satelitul a fost plasat pe o 
orbită cu următorii parametri: 
— perioada inițială de revolu
ție — 91,6 minute.; — distan
ța maximă de la suprafața 
Pămîntului (la apogeu) — 
508 km>; — distanța minimă 
(la perigeu) *— 228 km ; — un
ghiul de înclinație al orbitei 
față de planul Ecuatorului — 
49 grade.

în afara aparaturii științifi
ce, pe satelit sînt instalate : — 
un sistem radiotehnic pentru 
determinarea exactă a ele
mentelor orbitei ; — un sistem 
radiotelemetric pentru trans
miterea pe Pămînt a datelor 
în legătură cu funcționarea 
dispozitivelor și a aparaturii 
științifice ; — un radioemiță- 
tor „Maiak“, care funcționea
ză pe frecvențele de 20004,87 
kHz, 30007,30 kHz și 90021,91 
kHz.

în ultimul timp, țara noastră a 
fost vizitată de numeroase perso
nalități de peste hotare din lumea 
medicală. Actualmente se află în 
Romînia prof. dr. Jean Verne de 
la Facultatea de medicină din Pa
ris, membru al Academiei națio
nale de medicină din Franța, pre
ședintele Comitetului internațio
nal de histochimie.

într-o convorbire cu redactorul 
Agenției romîne de presa „Ager
pres" Sanda Ionescu, oaspetele 
francez a declarat printre altele :

Dată fiind specialitatea mea, ani 
vizitat, cum era și firesc, cu mult 
interes, instituțiile care, au legătu
ră cu problemele de histologic. 
Am avut astfel . prilejul să con
stat că în țara dv. au fost create 
în această direcție organisme de 
prim ordin, că cercetările pe care 
le întreprindeți în domeniul histo- 
chimiei sînt deosebit de valoroase. 
Am apreciat strădaniile prof, dr. 
Hie Diculescu, șeful catedrei de 
histologie de la Facultatea de me
dicină din București, cu care am 
lucrat mulți ani la Paris, pentru . 
crear'ea unui centru de cercetare 
în aceasta' specialitate după direc
tivele cele mai moderne. Rezulta
tele obținute în acest domeniu 
sînt minunate.

La Institutul de endocrinologie, 
creat de remarcabilul prof. dr. 
C, I. Parhon, am admirat mult 
concepția care stă la baza lucră
rilor ce se fac aici, unice în Eu
ropa, sub conducerea acad. Ște
fan Milcu. Problemele de endocri
nologie sînt studiate atît din 
punct de vedere al cercetării în 
sine, cit și al aplicabilității rezul
tatelor lor.

O impresie excelentă păstrez și 
despre vizita la Institutul de in- 
framicrobiologie și Institutul de 
anatomie patologică „dr. Victor 
Babeș“, — o instituție cu veche 
tradiție, care perpetuează amin
tirea unei mari personalități știin
țifice. Cercetătorii acestui institut, 
în frunte cu prof. dr. Emil Cră
ciun, pe care-l cunosc de 30 de 
ani, au continuat și dezvoltat stu
diile predecesorilor lor, transfor- 
mîndu-l într-o veritabilă școală.

Intr-adevăr, tot ceea ce am vă
zut în timpul scurtei mele vizite 
mi-a lăsat o impresie excelentă. 
Am remarcat totodată marele in
teres pe care statul romîn îl poar-f 
tă dezvoltării științelor meaicaîe. 
în Franța sînt cunoscute realiză
rile școlii medicale romînești și 
constatările mele de acum vin să 
îmbogățească aceste vechi apre
cieri.

Vreau să adaug și citeva cuvin
te despre utilajul medical cu care 
sînt dotate instituțiile de specia
litate. Pretutindeni pentru cerce
tări' se folosesc utilaje dintre-cele 
mai moderne. Și un amănunt în 
acest sens : pentru lucrările fac
tice de histologie studenții au la 
dispoziție microscoape binoculare, 
încă un fapt care atestă condițiile 
deosebite de studiu care le sînt 
create.

Am întîlnit în institutele me
dicale de învățămînt din Romînia 
și studenți străini, dovadă a înal
tului nivel de pregătire a cadrelor 
dv. didactice și a prestigiului de 
care se bucură știința medicală 
romînească și dincolo de hotarele 
țării. De altfel, Facultatea de me
dicină din București are de mult 
timp o frumoasă reputație. Nu
meroși oameni de știință francezi, 
ca Langevin, Boivin și mulți alții, 
au profesat în Romînia. întot
deauna au existat relații cordiale 
între medicii romîni și cei fran
cezi iar această călătorie mi-a 
permis să constat că ele sînt pe 
zi ce trece tot mai strînse, mai 
profunde.

De mult timp am nutrit dorința 
de a veni în Romînia doar îm
prejurările nu mi-au îngăduit 
să-mi realizez această veche in
tenție. Acum sînt bucuros că am 
avut prilejul să fac această că
lătorie, care a fost pentru mine 
revelatoare, să cunosc Romînia și 
Bucureștiul, acest oraș înfloritor, 
unde la tot pasul ești întîmpinat 
cu căldură și prietenie. Voi păs
tra din această vizită în țara dv. 
o amintire de neuitat — a de
clarat în încheiere dr. Jean Verne.

(Agerpres)

Congresul Partidului
Uniunea germană a păcii

In încheierea, cuvîntării sale, 
el a chemat la unificarea tu
turor forțelor din R.F.G. care 
se pronunță pentru destinde
rea încordării internaționale, 
pentru dezarmare, pentru o 
politică rațională.

A luat apoi cuvîntul Hen
rich Werner, fruntaș al Parti
dului Uniunea germană a 
păcii, care a relevat necesita
tea unității si colaborării tu
turor forțelor ain Germania 
occidentală care cer în prezent 
promovarea unei noi politici, 
realizarea unității germane pe 
calea înțelegerii reciproce in- 
tergermane, asigurarea păcii 
în Europa pe calea tratative
lor.

FRANKFURT PE MAIN 6 
(Agerpres). — La Frankfurt 
pe Main și-a deschis lucrările 
Congresul extraordinar al 
Partidului Uniunea germană a 
păcii, consacrat problemelor 
legate de lupta pentru destin
derea încordării internaționa
le, de realizarea înțelegerii re
ciproce intergermane.

Luînd cuvîntul la Congres, 
Lorenz .Knorr^membvu. al di
rectoratului Uniunii germane 
a păcii, a subliniat că in pre
zent în Germania occidentală 
se aud tot mai multe voci care 
se pronunță împotriva primej
diei pe care o reprezintă cursa 
înarmărilor, în sprijinul unei 
politici raționale menite să 
ducă la destinderea încordării.

• Hipnotizatorul-candidat..,
la bere

• Măsuri de precauție

...xJf
• Intervenție diplomatică

de noapte

congolezi

DE TOATE

• Recordman mondial.,

Vedere din Karlovy Vary

Foto : C.T.K.

a «atacat o demonstrație pașnică, 
țăranilor, rănind 15 persoane.

țiar al Republicii Populare Chi
neze în Franța și-a prezentat scri
sorile de acreditare președintelui 
Franței, Charles de Gaulle.20 de ani 

de la debarcarea 
trupelor aliate în Franța

specție în: regiunile din nor
dul țării, locuite de kurzi, 
unde a avut convorbiri cu li
derul mișcării kurde. Mustața 
Barzani.

jinul retrocedării păminturilor care 
lc-au fost acaparate de latifun
diari. doi țărani au fost uciși, iar 
cîtiva răniți. In această regiune 
mii de țărani au, ocupat pămînturi-
Ie de care au fost frustați de că
tre latifundiari...............................

Intr-o altă localitate — Inoca- 
que, — un detașament do jandarmi 

a
Acțiuni ale răsculaților

PARIS. — La 5 iunie, Con
siliul executiv al U.N.E.S.C.O 
a ales în unanimitate pe acad. 
Atanase Joja ca membru în 
Consiliul executiv în locul 
acad. Tudor Vianu, decedat.

Americanul Ernest Boom pre
tinde că ar fi deținătorul 
titlului dc recordman al lu

mii la consumul berei. Luînd 
„startul" cu prilejul unui „con
curs" desfășurat la San Francisco 
el a băut, într-o oră, 24 de li
tri de bere. Apoi, s-a ridicat și a 
spus că dorește să meargă la be
răria lui favorită pentru a bea în 
liniște... o halbă !

ricii de Sud. Solano Lopez, care 
sub uniformă purta cămașa de 
noapte, a murit cu sabia în mină 
în războiul dus împotriva arma
telor combinate ale Braziliei, Ar
gentinei și Uruguayului. Trupele 
braziliene victorioase, care l-au 
urmărit pe Lopez, l-au despuiat de 
cămașa de noapte pe care au

Unul dintre candidații cei 
mai zeloși la alegerile mu
nicipale care s-au desfășu

rat nu de mult în comitatul 
Gloucester din Marea Britanic nu 
este prea satisfăcut dc rezultatele 
pe care le-a obținut. Este vorba

mise numai 124 de voturi față de 
994 cu care a fost ales candidatul 
laburist. Acest rezultat nu l-a îm
piedicat însă să anunțe că inten
ționează să intensifice campania 
pentru viitoarele alegeri munici
pale.

^-^uvernul Paraguayan a inter- 
f jr venit pe cale diplomatică 

pe lingă guvernul brazilian 
pentru recuperarea unei... cămăși 
de noapte. Acest vestmint istoric 
aparținea eroului național Para
guayan din secolul XIX, mareșalul 
Francisco Solano Lopez, care do
rea să fie un Napoleon al Ame-

luat-o ca trofeu de război. Astăzi 
ea ocupă un loc important în mu
zeul de istorie națională din Rio 
de Janeiro.

Intervenția guvernului Paragua
yan a fost anunțată de deputatul 
Undot Andrade în comisia pentru 
afaceri externe a Camerei Deputa- 
ților din Brasilia. Andrade a spus 
că paraguayenii consideră expune
rea unei cămăși de noapte Ca tro
feu de război drept „umilitoare".

de un... hipnotizator, Henry Bly
the, care a făcut tot posibilul, în 
cursul campaniei electorale, pentru 
a influența pe alegători să-l vo
teze. Metoda aleasă este ce-i drept 
destul de originală : Blythe pri
vea pe alegători drept în ochi re- 
zumîndu-se să repete auditoriului 
său : „Votați-1 pe Henry Blythe... 
votați-1 pe Henry Blythe".

La despuierea scrutinului s-a 
constatat că hipnotizatorul

Organizatorii Jocurilor Olim
pice, ce vor începe la 10 
octombrie în capitala Japo

niei, au luat o serie de măsuri de 
securitate pentru a preveni, după 
cum arată agenția Reuter, reedita
rea la Tokio a incidentelor de pe 
stadionul din Lima (Peru) care 
s-au soldat cu 301 morți. Astfel, 
poliția și serviciul de pompieri din 
Tokio au trecut la întocmirea li
nei serii de studii în vederea luă
rii unor măsuri organizatorice 
pentru a preîntîmpina pe cit posi
bil accidentele. în acest scop, la 
stadionul olimpic central, care are 
o capacitate de 75 000 de locuri, 
s-au făcut 40 de intrări care vor 
ușura intrarea spectatorilor și res
pectiv evacuarea ravidă a stadio-

de sud, in condițiile existenței la 
putere a actualului guvern tasisl, 
primul ministru al guvernului sud- 
rhodesian, lan Smith, a declarat 
că guvernul său va declara singur> 
independenta tării.

Întrebat în legătură cu _ data. la 
care intenționează să proclame — 
de unul singur — independența 
tării, el a afirmat că aceasta se 
poate întîmpla, chiar peste cîteva 
săptămîni.

LEOPOLDVILLE 6 (Ager
pres). — Corespondentul din 
Leopoldville al agenției U.P.I. 
relatează că răsculații din pro
vincia congoleză Kivu au ob
ținut noi victorii în cursul 
luptelor din ultimele zile. Ci
tind surse militare, corespon
dentul menționează că forțele 
guvernamentale au trebuit să 
evacueze un mare număr de 
răniți ca urmare a luptelor 
din apropierea capitalei pro
vinciei — Bukavu.

Referindu-se la activitățile 
unităților răsculate din pro
vincia Kivu, agenția Reuter a 
transmis țin comențar în care 
scrie, printre , altele : ' „Can> 
pania care durează de șase 
săptămîni a insurgenților din 
provincia Kivu a devenit în 
ultimele zile o problemă ma
joră pentru guvernul central 
congolez. Cel mai mare succes 
de pînă acum al răsculaților 
l-a constituit ocuparea portu-

lui Uvira pe malul lacului 
Tanganika, care constituie ca
lea întregului comerț dintre 
provincia Kivu și Africa de 
Răsărit. După aceea, săptămî- 
na trecută, insurgenții au în
ceput un marș spre nord, țin
tind capitala provinciei — 
Bukavu".

Potrivit agenției, guvernul 
central congolez a trimis în
tăriri militare la Bukavu, în 
întreaga provincie a fost de
cretată „stare de urgență".

Citind’ surse bine informate 
agenția apreciază numărul 
răsculaților la cîteva mii dar, 
după cum s-a arătat, acesta 
crește neîncetat. Deși, la în
ceput răsculații erau slab în
armați, cu arcuri, suliți și 
puști de fabricație rudimenta
ră, știri neconfirmate au 
anunțat că ei beneficiază în 
prezent de arme -moderne și 
mortiere capturate de la tru
pele congoleze.

PARIS. — La Hermanville sur 
Mer, Douvres la Delivrande și 

. în alte localități din Norman- 
dia au avut loc ceremonii con
sacrate comemorării a 20 de ani 
de la debarcarea la 6 iunie 1944 
a trupelor aliate în Franța, Cu 
acest prilej au avut loc parăzi 
militare și au fost depuse co
roane de flori la mormintele 
soldaților britanici, americani, 
canadieni și francezi, căzuți în 
zilele debarcării.

La ceremonie au parliăipat 
oficialități franceze, invitați 
din partea S.U.A., Marii Brita
nii, precum și ambasadorii la 
Paris ai Canadei, Belgiei, Olan
dei și Norvegiei.

NEW YORK. — Președinte
le Consiliului de Securitate al 
O.N.U. a anunțat că reprezen
tanți ai Braziliei, Marocului și 
Coastei de Fildeș au fost de
semnați să facă parte din mi
siunea O.N.U. ce urmează să 
plece în Vietnamul de sud și 
Cambodgia pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate în 
legătură cu încălcarea terito
riului Cambodgiei la granița 
cu Vietnamul de sud.

După întrevederea lui 
G. Ball cu președintele 

de Gaulle

Peru : Represiuni 
polițienești

PARIS. — într-un comen
tariu al agenției France Presse 
consacrat întrevederii subse
cretarului de stat al S.U.A., 
George Ball, cu președintele 
de Gaulle se arată că nu s-a 
căzut de acord asupra politi
cii S.U.A. de a ajuta guvernul 
sud-vietnamez, Franța preci- 
zînd că o asemenea politică nu 
va putea fi prelungită la in
finit. în același timp, partea 
americană apreciază că politi
ca franceză privitoare la Viet
namul de Sud nu este realiza
bilă într-un viitor previzibil.

SALISBURY. — In ciuda protes
telor din ce în ce mai numeroase, 
alît din țară cit și din partea opi
niei publice mondiale, împotriva 
acordării independentei Rhodesiei

LIMA. — In urma atacului în
treprins de poliție asupra unei de
monstrații a țăranilor organizată 
în regiunea orașului Cusco în spri-

BAGDAD. — Postul de ra
dio Bagdad anunță că primul 
ministru, irakian, generalul 
Taher Yehia, a efectuat o in-

PRAQA — La 6 iunie, s-a 
înapoiat la Prdga venind de 
la Paris Frantisek Hamouz, 
ministrul comerțului exterior 
al R. S. Cehoslovace. Ft. Ha
mouz a vizitat Franța, unde 
s-a întîlhit cu directorul ge
neral al firmei de automobile 
Renault. El a fost primit, de 
asemenea, de Giscard d’Es- 
taing, ministrul de finanțe $i 
afaceri economice și de Mau
rice Bokanowski, ministrul 
industriei, cu care a avut un 
schimb de păreri în legătură 
cu posibilitățile extinderii 
continue a relațiilor comerci
ale. reciproce dintre Franța și 
Cehoslovacia. Ministrul ceho
slovac a vizitat, de asemenea, 
Tîrgul internațional de la Pa
ris și expoziția de mașini.

nedy a încheiat audierea mar
torilor. La 5 iunie Comisia a 
audiat pe Jaqueline Kennedy, 
văduva defunctului președinte, 
care la 22 noiembrie se afla în 
aceeași mașină.

Membrii comisiei nu au dez
văluit conținutul depoziției ei.

Naționalizarea rețelei 
electrice din Zanzibar

Ancheta Comisiei Warren

NEW YORK. — Comisia 
Warr.en însărcinată cu cerce
tarea împrejurărilor. asasinării 
fostului președinte John Ken-

DAR-ES-SALAAM. — Potrivit 
unui ordin guvernamental, militari 
ai Armatei Populare de Eliberare 
au ocupat birourile Companiei 
electrice și centrala electrică din 
Zanzibar, expulzîndu-i pe tehnicie
nii britanici 
trală.

Ministrul 
Moyo, care a __ _______ __
tărîrea guvernului de naționaliza
re a rețelei electrice din țară, a 
anunțat că în viitor compania elec
trică va purta denumirea de „Coo
perativa de stat pentru energie 
electrică".

Imediat după naționalizare, bi
rourile și centrala electrică au con
tinuat să funcționeze normal.

VARȘOVIA — După cum a- 
nunță agenția P.A.P., la Varșovia 
au luat sfîrșit lucrările conferinței 
Organizației de partid din capi
tala Poloniei. Conferința a discu
tat probleme în legătură cu apro
piatul congres al-. Partidului Mun
citoresc Unit Polonez , și a ales 
delegații la congres.

care lucrau Ia cen-

lucrărilor publice, 
făcut cunoscută ho-

PAR1S — Agențiile France 
Presse și China Nouă, anunță că 
la 6 iunie, Huang Chen, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten-

LA PAZ. — Comitetul executiv 
al partidului de guvernămînt din 
Bolivia, Mișcarea națională revo
luționară, (M.N.R.) a hotărît să | 
excludă pe fostul . președinte al 
M.N.R., Hernan Sites Suazo, din 
cadrele partidului, întrucît s-a 0- 
pus realegerii lui Victor Paz Es- 
tenssoro ca președinte al țării și 
s-a alăturat opoziției în campania 
de boicot desfășurată împotriva 
alegerilor de duminica trecută, w 
Motivîndu-și hotărîrea, Comitetul | 
executiv al M.N.R. a arătat că pre- K 
zența lui Sites în cadrele partidu- | 
lui „poate servi numai pentru H 
crearea de confuzie". i
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