
In timp optim
si de calitate! I

Central i

Duminică il aprilie 19656 PAGINI — 25 BANI

perioada

Muncitor

de lu

batnnidespre treburile ei zilnice, doctorița Florica Budaru e salutata 
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în total, s-au
6 350 hec-
5 000 hec-

n prima săptă- 
mînă a lunii 
aprilie, pe a- 
proape întreg 
cuprinsul țării 
lucrările agri
cole de primă

vară s-au desfășurat in
tens. Din ultimele date 
centralizate la Consiliul 
Superior al Agriculturii 
rezultă că pînă la 8 aprilie, 
în regiunile din sud, semă
natul culturilor din prima 
epocă este aproape termi
nat. iar în cele din nord se 
desfășoară pe măsură pe 
permite starea solului. 
Floarea-soarelui a fost în- 
sămînțată pe 68 la sută din 
terenurile prevăzute, iar 
sfecla de zahăr pe 65 la 
sută. însămînțarea acestor 
culturi se apropie de sfîrșit 
in regiunile Ploiești. Bucu
rești. Dobrogea. Galați 
Oltenia.

Suprafețe însemnate au 
fost cultivate cu legume și 
cartofi. Au crescut, de ase
menea. în ultima săptămî- 
nă, suprafețele plantate cu 
vii și pomi.
plantat pomi pe 
tare, iar vie pe 
tare.

Apropiindu-se 
optimă de semănat a po
rumbului, se fac ultimele 
pregătiri pentru executa
rea în bune condiții și a 
acestei lucrări. Pe aproape 
60 la sută din ogoarele de 
toamnă s-au făcut discuiri 
și grăpări. (în regiunile 
București Banat. Dobro
gea și Iași in proporție de 
65—90 la sută). Unitățile 
agricole socialiste s-au a- 
provizionat cu sămînță hi
bridă și acum definitivea
ză planurile operative de 
muncă pentru a însămînța 
în perioada optimă întrea
ga suprafață.

în săptămîna următoare, 
în atenția consiliilor agri
cole și conducerilor unită
ților agricole socialiste vor 
sta semănatul culturilor din 
prima epocă în regiunile 
din nord, intensificarea 
plantațiilor viti-pomicole, 
pregătirea terenului pentru 
semănatul porumbului și 
începerea însămînțării în
dată ce condițiile devin 
prielnice, efectuarea lucră
rilor la un nivel agrotehnic 
superior.

Se apropie timpul i
o a

Pentru porumb
pregătiri piuă ia amănunt poți tace astăzi.

îOCldlliLC 
hotăriti să oc 
biective ale lu 
turilor din epoca 
tare. întreține! 
ha. La ieșirea îi 
zvîntat. Cei 
președintele 
manoil Mire 
cetat tarlalele 
a evita depla 
amplasate de 
terenul se zvint. 
mina farurilor. c 
port cu suprafețele 
pregătirea pat: 
tele

inîr-un cor superb
absolvenți

institutelor

învățămînt

(Agerpres)

îndeplinesc

superior sarcinile

TELEGRAME
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN 
CONSILIULUI DE STAT 

AL REPUBLICII POPULARE ROMINE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII POPULARE ROMINE
București

Vă mulțumim cordial pentru felicitările calde și urările de 
bine transmise de dv. cu ocazia zborului cu succes al navei cos
mice „Voshod 2", în decursul căruia, pentru prima dată în is
torie, un om a ieșit direct în Cosmos.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE 

PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM AL 
U.R.S.S

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL U.R.S.S.

Cu prilejul celei de-a 5-a aniversări a proclamării independentei 
Republicii Senegal, tovarășul Chivu Stoica, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Romine, a trimis președintelui Republicii Senegal, 
Leopold Sedat Senghor, următoarea telegramă:

„în numele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, al guvernului și 
poporului romîn, precum și personal, am plăcerea să adresez 
Excelenței Voastre și poporului senegalez sincere felicitări și urări 
de prosperitate și progres cu prilejul celei de-a 5-a aniversări a pro
clamării independenței Republicii Senegal".

★
Excelenta Sa, Leopold Sedat Senghor o trimis tovarășului Chivu 

Stoica, o telegramă de răspuns, în care se spune ;
„Am fost mișcat de telegrama pe care în numele poporului romîn 

și în numele dumneavoastră personal. Excelența Voastră a binevoit 
să mi-o adreseze cu ocazia sărbătorii naționale a tării mele. în nu
mele guvernului, poporului senegalez și al meu personal vă mulțu
mesc pentru urările adresate, pentru prosperitatea Senegalului".

fel de lucrări sînt în curs de 
executare și la taberele inter
naționale pentru copii și stu
dent! de la Costinești, la ta
băra de copii de la Schitu. Se 
extind spațiile verzi, se ame- 
• ajează terenurile sportive și 
plajele. De asemenea, sînt 

■împrospătate bibliotecile, se 
procură noi materiale cultu
ra’-sportive pentru cluburile 
taberelor.

(Agerpres)

tehnologică

te cu circa 20 la sută. De ase
menea, se va putea obține în
ghețată cu proprietăți superi
oare și cu un conținut ridicat 
de substanțe nutritive.

(Agerpres)

A'□cm reia 
tinerelului
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Pregătiri pentru vacanță
în drum spre elino, la o oră de agricultură. Tînărul profesor de științe, naturale, și agricultură, 
bucureștean get-beget, le predă fiilor de țărani noțiuni științifice despre o profesie' seculară a 

sătenilor și iată unul din elementele care-1 leagă pe el de viata și aspirațiile satului
Foto : ION CUCU

încredințate

l

în stațiunile Năvodari, 
Costinești, Schitu și ,2 Maî- 
se pregătesc taberele de vâri 
pentru școlarii și studenții 
care își vor petrece vacanta 
pe litoral. în tabăra de la 
Năvodari, de exemplu, se lu
crează la repararea pavilioa
nelor pentru copii, la revizui
rea instalațiilor de apă și ca
nalizare, amenajarea unui 
parc și a unui nou peron pen
tru debarcarea din tren. Ast-

pe litoral

ASl

Nouă linie

La Fabrica de produse lac
tate București se lucrează la 
montarea unei noi linii tehno
logice de fabricare a îngheța
tei. Prin intrarea ei în func
țiune, capacitatea de produc
ție la acest sortiment va creș-

bținerea titlului de inginer, profesor, agronom, 
medic este un prilej de rnîndrie. Și graba cu 
care fiecare absolvent al unei facultăți adaugă 
înaintea numelui micile abreviații (inginer, pro 
fesor, doctor) ni se pare o expresie firească, deși 
încă adolescentină, a acestei mîndrii. E adevărat 
că ajuns lingă cuptorul în care clocotește într-o 

incandescență lichidă oțelul — tînărul absolvent nu se con
sideră dintr-o dată inginer... Și poate că și medicul are emo
ții cînd în cabinetul circumscripției medicale din comună 
intră primul său pacient... Și poate că și agronomul are gla
sul emoționat în prima adunare cu țăranii cooperatori cînd 
hotărăsc recoltarea miilor de tone de cereale... Dar ei au 
făcut cu entuziasm primii pași în exercitarea profesiunii, au 
trăit primele emoții ale maturității și, mai ales, în sufletul 
lor s-a născut sentimentul că în opera de construire a socia
lismului în patria noastră fiecare dintre ei își va aduce din 
plin contribuția, că în profesia pentru care s-au pregătit cu 
atîta dăruire vor înregistra de acum înainte roade zilnice și 
îmbucurătoare.

Sînt emoționante și încărcate de semnificații acele prime 
zile, acei primi pași în exercitarea profesiei, cînd descoperi 
că pregătirea ta e necesară și folositoare. Răspunderea se 
concretizează acum pe deplin, ea este egală cu tone de țiței 
peste plan, cu vieți omenești salvate, cu noi șarje de oțel. 
Răspunderea devine egală cu a fi necesar, a fi util, a munci 
cu abnegație, pricepere și pasiune. Și nu poate fi rnîndrie și 
nu pot fi satisfacții mai mari decît cele care izvorăsc din 
nobilul sentiment al răspunderii față de munca ta pusă total 
in slujba cauzei înalte a socialismului, a construirii unei 
vieți mai bune. în marele detașament al muncii, tinerii absol-

Proletan din toate țările, uniți-vă!

£

*

venți ai facultăților devinvenți ai facultăților devin prezențe active și mobilizatoare. 
An de an, numărul lor sporește; an de an ținerii specialiști 
își fac un titlu de rnîndrie din a se prezenta acolo unde au 
fost repartizați, acolo unde este nevoie de ei.

Apar cu atît mai stridente, mai inexplicabile acele „absen
țe" ale unor absolvenți de Ia locurile de muncă încredințate. 
Prețul „renunțării" acestora la a-și exercita profesia pentru 
care s-au pregătit nu poate fi recompensat de mărunte, tre
cătoare și false satisfacții. Și nimic nu poate scuza dezertările 
de Ia datorie, goana după un loc călduț pentru care se sacri
fică — așa cum vom vedea — eforturile anilor de studenție 
și împlinirile adevărate ce-i așteaptă pe absolvenți în profe
sia căreia i s-au dedicat.

Cîte aprecieri frumoase, de prețuire sînt adresate de 
oameni tinerilor ingineri, profesori, doctori ele. Au devenit 
curente acele lapidare expresii: „profesorul nostru', „ingi
nerul nostru", „doctorul nostru". Ele conțin intr-o maximă 
concentrare atitudini de respect și prețuire.

Am poposit Ia cîțiva dintre cei ce și-au cîștigat această 
prețuire prin munca lor entuziastă și rodnică. Am poposit și 
la alții, care și-au uitat idealurile sau care preferă altele 
mai mici, din comoditate și superficiale concepții despre 
viață.

Din aceste popasuri publicăm azi 

in pagina a IÎI-a primele Sile
i
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La Institutul „Proiect București", prind viață Viitoarele cartiere 
ale Capitalei
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CEASURI ELECTRONICE
Ziarul elvețian 

„Tribune de LaitSaii- 
ne" a publicat o ști
re in care se arătă că 
o firmă a început să 
fabrice ceasuri elec
tronice. Achstc cea-

Silfi iitr VOr avea ară
tătoare, iar ora ta fi 
indicată pe cadran 
pe principiul televi
ziunii. Ceasurile ritt 
vor avea nici arcuri — 
die tot fi alimentate

cti hiiergle solară. 
ItentiU a „întoarce4 
tui asemellha ceas pe 
24 de ore este sufi
cient ea el să fie ex- 
ptis 22 de sec. la ac
țiunea razelor solare.

Stofă rezistenta la metalul topit

Cisternă 
autocamion

rezer
rah ai 
tru • 
in ct»

SESIUNEA ANUALA

i

O jabncâ

înțărcare

bile

xhunfr. 
fo

un camion care poate servi 
transportul lichidelor. Pe t 
a platformei re guesc patru rezervoare de cau
ciuc, fixate împăturite. Prin rftem mișcări, re
zervoarele nat rn măsuri să pnmewcă lichidul, 
iar la destinatre. după ce lichidul trie tnrruvazat, 

le âut dta nou împăturite, pereții late- 
■ânaafai ridtettft ji totul este gata pen
et fraașporta fie mărfan de cobim, fie

ENERGETICIENILOR La Moscova Și-a început activi lalea Centrul de tercblfiri științiiice pentru experimentarea 
onarateter de înalt voltaj de ființe capacitate. Aici se construiește o baterie cu condensa
tor a r8rei tensiuni va fi de circa 1 milion Volfi. La CteclUarea cercetărilor și probelor aici 

se poate prb\ octt O descStcare btectficS OftificiUta epOlâ ca putere cu lulgerul 
Foto : TASS

teilele
de comunicări a Institutului de energetică al Aca
demiei R.P.R., in care s-au prezentat rezatlatete 
celor mai importante cercetări efectuate in insti
tut in ultimul an, care privesc in principat ener
getica generală, electrotehnica și termotehnica.

Lucrările au arătat că Institutul și-a orientat 
de cercetare spre proolemele tundamentaie ale 
dd o dedstebită importanță și actualitate atit pe**.

.ionai. Constribufia Institutul-.
S-4

activitatea 
energeticii, 
tru țară, cit șl pe tărim inie 
la dezvoltarea știlhțbi energet. :.e p.^r. mtetnaiitma.

problemelor oe elect! 
problema schemelor e 

au condus la stat 
teona acestor reței< 
le circuite automate 
iiaui cu teona optu

mahiiestat, de exemplu, iu sector-, 
late prih cefcetări cum sini cele dm 
valențe ale rețetelor electric- cari 
utiot noi teoreme, ce au compit -.: 
tuni siht Cele din teoria unei c.a>t 
au condus la fusiunha leor.t. 
Irit, prin extragerea părții comune 
pozittvității clasei de circuite c . -

Paralel, Institutul a stuc.at pro: 
de dezvoltarea vertiginoasă a er- 
gospodărirea rațională a resui?-.-. 
t Ohdițiilor de ardere a comoucb . 
Sistemului nostru electroenerge:.: 
energetice mari și probleme ;• 
speciale

Printre principalele rezultate i.:.. 
ăU COnsfiiuit, in majoritatea ie: 
prezentat in sesiune, se relevă urm

Constituirea modelului materna-: 
nerai al unei țări, prin care s-aa or 
in privința extinderii modelului i 
considerare a necesităților ș: posin 
pldatârii resurselor prcpr.i de er.er 
import și export de energie : de a-: 
generale a optimizării s’.ructur.r și- 
care a condus la sistematizarea pr.: 
asemenea optimizări și la rezu..a.e 
cizarea condițiilor dexxoitării aces*. 
de optimizare a lor.

Prin tratarea matematică a unor 
plexe, aceste cercetări contribuie .= 
mai temeinică a activități de plai

ș* car’

rate mteresas** 
pein ,-area in 
e .orvape * ex-

cooa
:area țt.r»:-fxă 
de gospodărire

St POATE ÎNCEPE

Academician Remus Răduleț

. - c-.ală a resurselor energetice, problemă deosebit de impor- 
*.±rtâ in actualele condiții de dezvoltate vertiginoasă a eto- 
nomiei noastre naționale șl in special a sectorului energetic.

De asemenea se relevă elaborarea teoriei generale a opti- 
■izării regimurilor de funcționare ale sistemelor electrOener- 
geuce. analiza nodală* a acestor sisteme, cate ă fost 
rară arm trecuțr de Institut, fiind adusă anul precedent 
stadiu in care se pot pune în valoare aplicațiile ei în 
r.aue cu calculatoarele numerice, pentru rezolvarea 
meior privind comportarea sistemelor electroenergetice.

In domeniul sistemelor automate am remarcat de la în
ceput fuzionarea teoriei stabilității cu teoria optimității unor 

ase de astfel de sisteme, aceste cercetări asupra sistemelor 
cu optimizare automată 
retree necesare creării 
nehruare $1 fiind citate 
Sovieucă, Statele Unite

D:n comemul mașinilor speciale au trezit un interes deo- 
--:.*. cercetările referitoare la mașinile sonice cu aplicație 
.*. industrie aomeniu in care s-a realizat un important pro
gres in direcția valorificării oscilomotorului realizat în Insti
tut ca urmare a studiilor teoretice și experimentale inițiate 
de ei.

Printre lucrările de termoenergetică Ocupă un loc impor
tant cercetările privind teoria stabilității flăcărilor și a inten- 
>.:.cân: arderii combustibilor noștri, studiul proprietăților geo- 
c-e:.-.te si radiante ale flăcărilor dituzive în cuptoare, repre- 
; ectarea prin modele a proceselor de ardere și hidrodinamice 
.*. mismile rotative și motoare, ca și stabilirea condițiilor 
optime de funcționare a motoarelor.

Se relevă cercetări privind arderea intensificată a combus- 
t....lcr souzi in focare ciclon, domeniu in care, pe bază de 

zeremunăr. experimentale pe modele, s-au stabilit relațiile 
t-r.ue tegtmui de curgere și arhitectura interioară a acestor 
: cere se s-au pregătit incercările la cald, prin studiul teore- 

;. experimental al unor aspecte privind influența factori- 
ce-t>a»etr;t; asupra vitezei de ardere a particulelor de com- 

i-strbil solid.
treres tot atit de general prezintă procesele de ardere

elabo- 
intr-un 
combi- 
probie-

urmărind stabilirea principiilor teo- 
unor noi tipuri de sisteme automate 
in lucrări de specialitate in Uniunea 
și Franța.

ti combustibili)! lithizi gtbi, unde s-a reușit să se elaboreze o 
metodă dfe CalbUl a tftlțjiiiului de pulverizare, drept contribu
ție la elabotatea teoriei ihjectoarelor turbionare cu întoar
cere.

Cercetările ptiVltld ărdbfea combustibililor gazoși au fost 
Îndreptate in două direcții principale : posibilitățile de inten
sificare a 
teriilor de 
bustibili.

Cercetările, referitoare la îmbunătățirea condițiilor de ardere 
a combustibililor indigeni, prezintă o mare îrbportanță eco
nomică, prin contribuția lor atît la lărgirea bazei de com
bustibili proptii, cit și la economisirea unor cantități im
portante de energie.

Paralel cu cercetările prezentate în cadrul sesiuhii, Institutul 
a acordat asistență tehnico-științifică, în probleme energetice 
de mare importanță sau urgență, unor organe centrale, de
partamente său întreprinderi. Printre acestea se remarcă în 
mod deosebit asistența tehnică dată institutelor de proiectare 
de specialitate, pentru introducerea calcului electronic analo
gic în problema repartiției optime a puterilor în centralele 
sistemului nostru electrofenergetic, cu aplicație specială la pro
blemele de perspectivă ale centralei hidroelectrice de la Por
țile de Fier.

Din domeniul afirmării Institutului ca for de prestigiu in
ternațional în specialitate, s-a arătat încă din ședința de des
chidere a lucrărilor, participarea delegaților săi la principalele 
manifestări științifice energetice și electrotehnice internațio
nale. Se 
Mondiale 
nicări la 
Electrice, 
uniunea generală de la Aix-les-Bains a Comisiei Electroteh
nice Internaționale la care semnatarul acestor rînduri a fost 
ales președinte, pe viitoarea perioadă statutară de trei ani, a 
acestei vechi organizații științifice internaționale.

Sesiunea, ca și participarea la discuții a unui cerc larg de 
specialiști, ca academicieni, profesori, membri corespondenți 
ai Academiei R.P.R., cadre din institute de studii și proiectare 
sau din institute de învățămînt superior, ingineri din între
prinderi, au contribuit la creșterea eficienței lucrărilor Insti
tutului și au dat indicații de valoare privitoare Ia organizarea 
cercetării și a colaborărilor

arderii combustibililor gazoși și determinarea cri- 
apreciere a stabilizatorilor pentru asemenea com-

relevă raportul prezentat la sesiunea Conferinței 
a Energiei, ținută la Ladsanne, cele două comu- 

sesiunea Conferinței internaționale a Marilor Rețele 
ținută la Paris — și comunicarea prezentată la re-

viitoare.

Societatea engleză 
„Clough and Wood 
Ltd." fabrică un țe
sut insensibil 
temperatură de 
grade Celsius., 
se pretează la 
fecționarea unor com-

la o 
1 600 
Stofa 
con-

binezoune conforta
bile. destinate lucră
torilor din oțelării, în 
special acelora pen
tru care există peri
colul stropirii cu me
tal topit.

Este vorba de o

stofă 
lină, 
cială 
țesere asigură o 
prafață netedă care 
respinge metalul to
pit.

din nylon și 
O finisare spe- 

aplicată după 
su-

Magnet
salvator

Un mic magnet în buzunarul 
pantalonului sau cusut într-o anu
mită parte a costumului va putea 
contribui pe viitor la salvarea 
vieții schiorilor accidentați de a- 
valunșe. Magnetul declanșează 
mișcarea unui ac intr-un detector 
special.

La Zugspitze s-au făcut nu 
demult demonstrații cu acest dis
pozitiv. Cu el s-a descoperit în 
două minute un magnet care se 
scufundase la 2 m și jumătare 
în zăpadă. Un cline elvețian, pre
gătit special în acest scop, a des
coperit după 6 min. un om pră
bușit în zăpadă.

Experții apreciază favorabil a- 
cest procedeu. Elveția ar avea 
intenția să cumpere sonde elec
tromagnetice și să închirieze 
magneți schiorilor. Datorită mag
neților, persoanele căzute în ză
padă vor putea fi descoperite in
tr-un răstimp de 2 ore, perioadă 
in care majoritatea încă mai tră
iesc.

inlr-unul din laboratoarele In
stitutului de Igienă și protecția 

rnuncii din București

Foto : I. TEODORIAN

Tehnica construcțiilor evo
luează neîncetat. Știința și 
tehnica zilelor noastre au me
reu mai mult un cuvînt greu 
de spus in această privință.

Una din noutățile cele mai 
interesante pare, la prima ve
dere, să provină din pana unui 
umorist : este vorba despre 
construirea clădirilor... de sus 
în jos. Acest sistem nu repre
zintă doar proiectul avîntăt al 
unui scriitor de literatură știin- 
țifico-fantăstică. Ei a și fost 
aplicat de arhitecți englezi, 
care susțin că acest mod de 
construcție — începind cu po
dul și terminînd cu subsolul 
— este mai practic și mai ief
tin decit cel cunoscut pînă a- 
cum.

Iată cum se procedează. Mai 
intîi se confecționează un etaj: 
„Etajul" se pregătește la sol: 
el este complet, cuprinzînd 
toate instalațiile necesare pen
tru apă, gaz metan, electrici
tate, ba uneori chiar și mobi
la respectivă. După aceea, cî- 
teva cricuri hidraulice — a- 
semănătoare cu cele care saltă 
automobilul în pană, dar re- 
prezentînd niște Gulliveri în 
comparație cu modestele lor 
semene — înalță apartâfnentifl 
la înălțimea dorită. Dacă este 
vorba de rin bloe cu zece eta
je, apartamentul va fl ridicat 
de giganticul cric hidraulic la 
înălțimea de 30 de metri ! 
Evident, operația este foarte 
delicată și cricurile trebuie să

funcționeze toate simultM 
aceeași viteză p cu o prec- 
deosebită. După ce primul ei 
a ajuns sus, el este mer-.iir 
„in poziție* pină cind cel 
dedesubtul său a ajuns s 
el... și așa luai departe, pi 
cind noua clădire a f 
plet asamblată.

...Dar construirea 
pereților, a zidurilor 
ficiază oare de tehuii
Răspunsul este, firește, aur- 
mativ. In S.U.A. a fost con
struită, astfel, o mașină pen
tru zidirea pereților din cără
midă. In interiorul acestei ma-

iu bene

șini se introduc cantitățile ne
cesare de cărămizi, mortar ți 
armătură de oțel, 
du-se încet pe 
așează 
pune 
rește 
crînd rapid și 
crări

Deplasin- 
șine. mașina 

singură cărămizile, 
între ele mortarul, intă- 
totul cu armătura, lu- 

efectuind lu
de foarte bună calitate. 

Pe de altă parte, in Uniune î 
Sovietică s-a realizat o mașină 
care permite mecanizarea 
completă a construirii balcoa
nelor. Intr-un minut, o insta
lație — deservită de un singur 
om — prelucrează un balcon ! 

De altfel, folosirea tehnicii 
noi pornește chiar de la pro
iecte. Astfel, in S.U.A. s-a pus 
la punct o mașină electronică 
de desenat, care transformă 
cifrele și datele tehnologice ale 
inginerilor în... schițe de clă
dire. Cu alte cuvinte, este su
ficient ca mașina să primească

oți specialiștii sînt 
de acord, că, din 
punctul de vedere 
al acțiunii asupra 
organismului, nico
tină reprezintă cel 
mai important cons

tituant al tutunului. După sortul 
plantei de tutun, frunzele a- 
cesteia cuprind cantități mai 

mari sau mai mici de nico
tină, puțind coborî pînă la 0,5 
la sută, și urca pînă la 8 la 
sută. Dar această proporție ridi
cată se referă la planta verde. 
După ce frunzele trec prin toate 
operațiile care le transformă în 
firicelele fine din interiorul unei 
țigări, ele conțin în mijlociu 1,5 
la sută nicotină, cu variații între 
0,7 la sută și 3 la sută.

Ce înseamnă aceste cifre, în 
mod practic ? Din datele de mai 
sus, se poate calcula ușor că 
din fumul unei țigarete se ab
sorb 3 pînă la 4 miligrame de 
nicotină, iar fumînd o țigară de 
foi, sîntem siguri că am introdus 
în organism cel puțin 15 miligra
me de nicotină (mergind chiar 
pînă la 40 mg).

Cercetările de toxicologie expe
rimentală au arătat care este acți
unea nicotinei asupra organismu
lui. S-a constatat, cu surprindere, 
că acest alcaloid, extras din plan
tele de tutun, este printre cele 
mai otrăvitoare substanțe, acțio- 
nînd cu aceeași rapiditate ca și

In Editura 
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I. Berzelius"
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Să presupunea*, 
baza pianunwr ef 
mașina e.ectnwieă 
ru! marinilor de ridicat pereți, 
de făcut balcoane și poate și 
mergind de sus in jos. blocui 
a fost terminat. în 
locatarii care 
ceasta clădire 
sesc pereții ir.că 
de uscare a 
de obicei destui

Iată insă că 
propus in acest 
radiațiilor infrarosiL 
altă parte, recent.

t>e 
de

pătrund In ■- 
nou-nouț* gă- 
umKi. Timpul 
ziduri lor e?te

de rurind s-a 
scxjp fblosires

Fte de 
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(Cehoslovacia) s-a aplicat 
procedeu simplu si rapid 
uscare a pereților, care se 
plică și la clădirile vechi 
ziduri igrasioase Metoda 
prezintă o aplicare a cunoștin
țelor chimiei moderne in arta 
construcțiilor. Cu aiuturul cu
rentului electric, in peretele 
umed se introduc treptat sticlă 
solubilă (Wasserglas) și clo- 
rură de calciu. Ia naștere o

uri 
de

-
cu

substanță insolubilă, care cree
ază un strat impermeabil ce 
împiedică pătrunderea apei și 
ajută uscarea pereților.

în sfirșit, o problemă care 
preocupă actualmente ÎH fr.ate 
măsură pe arhitecți și con
structori este lupta împotrivă 
zgomotului. De curihd. la ?few 
York s-a experimentat uri 
nou sistem pentru împiedica
rea pătrunderii zgomotului și 
anume : producerea de zgo
mot. Paradoxal, dar eficace ! 
Intt-adevăr. in Unele case s-au 
montat panouri care produc 
un zgomot de anumite frec
vențe și care în felul acesta 
izolează zgomotele care ar pu
tea pătrunde din camerele În
vecinate. Cum s-ar spuhe : 
..cui pe cu: se scoate-. Teoria 
științifică era de mult cuno
scută. dar aplicarea practică 
nu fusese încă experimentată.

Prin această metodă liniștea 
nu este totală, dar important 
este că se creează o izolare 
perfectă față de zgomotele 
accidentale.

lug. F. VALENTIN

Lă iiinsa de Verificare a tubu
rilor fluorescente a întreprinde

rii „Eteeftdfbr" dirt Capitală 
Fdte: AGERpRER

Tractor 
cu o singură roată
Itigitivtii francați au realizat 

lin tractor, iiebiiișHUit, dfebutnit 
..Puivbtex“; cil 0 sitigiltă mată. 
Tractorul este dbsfibat peiitril 
Viticultori si el poate fi folosit și 
pentru culturi cit distante miei 
ititte rindiiii.

Roata conducătoare a noului 
tractor are tlii diametru de 102 
t-m. far lateral se află reazeme 
suplimentate speciale. Cadrul 
trâetoriilui este ridicat față de 
soi cu 1,5 m. .Vătut dmlr-b parte, 
tractorul „Pulvorex" seamănă cu 
un uriaș păianjen de oțel pe trei 
picioare.

Ce conține fumul unei țigări ?
cianura! Exemple bine cuno
scute în literatura științifică me
dicală silit acelea ale unor oa
meni care, luîndu-se după dife
rite sfaturi sau leacuri băbești, 
au făcut ceaiuri sau fierturi de 
frunze de tutun, pe care le-au 
băut pentru a scăpa de viermii 
intestinali. Cei mai mulți dintre 
ei au murit, scurtă vreme după 
înghițirea acestui „leac".

Nicotină cuprinsă de o singu
ră țigară de foi este egală cu a- 
proape două doze mortale pentru 
om. Cu toate acestea, cel care 
înghite o țigară poate să prezinte 
numai fenomene grave, dar nu și 
mortale, pentru că nicotină din 
tutun se absoarbe încetul cu în
cetul ; în acest fel, primele por
țiuni pătrunse în organism pro
voacă vărsături și împiedică restul 
nicotinei să mai fie absorbită.

Să ne înțelegem, însă : prin 
fumat, aceste cantități importan
te de nicotină nu ajung, după 
cum am văzut, în totalitate în 
plămâni. A înghiți țigara poate fi 
grav, înSă a o funia nu dă into
xicații acute. Aceasta pentru că. 
prin ardere, o parte din nicotină 
se pierde în aer și numai o par

te este inspirată. Pe de altă par
te, trebuie să știm că numeroși 
factori influențează cantitatea de 
nicotină care ajunge în plămâni.

Să dăm cîteva exemple — ba
zate tot pe cercetările efectuate 
de oamenii de știință. S-a remar
cat că, de pildă, cantitatea de 
nicotină pătrunsă odată cu fumul 
țigării în organismul nostru vari
ază după umiditatea tutunului. 
De asemenea, filtrele pot reține 
o parte din nicotină (niciodată 
însă totul). Rapiditatea fumatului 
are influentă mare asupra nico
tinei : cu cit fumezi mai repede, 
cu atît mai multă nicotină pă
trunde în corp. Cei care respiră 
fumul adine în plămîni rețin cam 
90 la sută din nicotină cuprinsă 
in fum, pe cind cei ce trag fu
mul în gură și apoi îl elimină, 
absorb numai 25 pînă la cel mult 
50 la sută din nicotină.

Să vedem acum, pe scurt, care 
sînt efectele nicotinei asupra or
ganismului. Ea stimulează siste
mul nervos central, mergind pină 
la tremurătun și convulsii. Asupra 
rinichilor, această substanță lu
crează scăzînd cantitatea de u- 
rină produsă; la unele persoane

sensibile, fumatul unei țigări îm
piedică producerea urinei pe 
timp de 2 sau trei ore. Efecttd 
asupra inimii este obținerea, cu 
timpul, a unei accelerări a bătă
ilor uneori cu producerea chia' 
a unei aritmii. Datorită contrac
ției vaselor mici de singe, nico
tină produce în același timp și o 
creștere a tensiunii arteriale.

Efectul nicotinei asupra apara
tului digestiv este bine cunoscut 
de oricine: greață și uneori chiar 
vărsături.

Toate aceste fenomene sînt mai 
clare, mai evidente, după filma
rea primelor țigări. Apoi, ele se 
atenuează, dispar. Ce s-a întîm- 
plat ? Organismul nostru s-a „o- 
bișnuit", cum se zice nu tocmai 
corect. In realitate, a crescut to
leranța față de nicotină, lucru 
care se întîinplă de foarte multe 
ori cu un măre număr de sub
stanțe otrăvitoare. Fumătorii de 
tutun „rezistă" la cantități mult 
mai mari de nicotină decît cei 
ce nu fumează.

Dar ce alte substanțe mai con
ține fumul de tutun, în afara ni
cotinei ? Lista lor este impună
toare. Trebuie să reținem, astfel,

prezența piridinei și a altor sub
stanțe alcaline azotate, precum și 
a turturelului «i acroleinei, sub
stanțe puternic iritante. In afara 
lor, să intilnesc numeroși acizi 
volatili, precum ji substanțe fe- 
noiice și gudronuri.

Lista substanțelor prezente în 
fumul de țigară nu se încheie 
aici. Oxidul de carbon, un gaz 
toxic, este prezentat in cuntităfi 
ușor de măsurat. Astfel, cam 1 
la sută din volumul total al fu
mului de țigară e format din 
oxid de carbon. Fumul de pipă 
conține dublu iar cel de țigară 
de foi, cam 6 la sută oxid de 
carbon. Vi se pare că e vorba 
de cantități mici ? In realitate, 
ele reprezintă doze foarte ridi
cate, care pot duce la intoxicații. 
Intr-adevăr, să ne gindim că 
pînă la 10 la sută din hemoglo
bina conținută de globulele roșii 
din Singe poate fi blocată de 
oxidul de carbon din tumul tu
tunului. Oxidul de carbon for
mează cu hemoglobina un com
pus stabil, greu de aislocuit. im- 
piedieînd-o astfel să-și îndepli
nească rolul de a transporta oxi
genul de la plămîni la țesuturi

(i creind o stare de asfixiere a 
organismului.

Să continuăm insă cu alcătu
irea listei substanțelor prezente 
in fumul țigărilor, lată un com
pus care este întotdeauna pre
zent, din fericire în concentrație 
mică: acidul cianhidric. Alături 
de el, apar adeseori plumbul și 
arsenul — mai ales în țigările de 
foi. Tutunul de țigări — după 
cum arată cărțile de toxicologie 
— poate conține 50 părți la 1 
milion de trioxid de arsen (tin 
toxic foarte puternic). Vi se pare 
puțin, pentru că nu sinteți obiș- 
nuiți cu cifrele reprezentind do
zele maxiitie admisibile. S-a con
statat că conținutul de arsen în 
fumul respirat poate atinge pînă 
la 10 mg la metrul cub, depă
șind limitele admise ! Unii au
tori susțin că unele boli de piele 
pot fi datorite tocmai arsenului 
conținut de fumul de tutun.

In ce privește gudroanele cOh- 
ținute în diferite cantități de fu
mul de tutun, acestea au consti
tuit în ultimul timp obiectul unot 
vaste cercetări, pentru a se stabi
li dacă ele pot produce sau nu 
cancerul pulmonar. Răspunsul la

ora actuală este afirmativ. In
tr-un recent raport al Ministeru
lui Sănătății al Angliei, se arăta 
că în prezent mortalitatea de 
cancer pulmonar în Anglia re
prezintă 13 la sută din totalul 
de decese ale bărbaților în virstă 
de 50 de ani, și se făcea o legă
tură imediată cu fumatul, ară- 
tîndu-se că o asemenea creștere 
a mortalității va continua, dacă 
nu va scădea numărul de fumă
tori. în același raport se arăta 
că este probabil că în ultimul 
deceniu au murit, din cauza fu
matului, în fiecare an cîte 6 500 
de bărbați în virstă de sub 55 de 
ani șt un număr ceva mai scăzut 
de femei. Experiențele pe animale 
arată de altfel clar că gudroa
nele obținute din arderea tutu
nului produc rapid apariția de 
tumori canceroase in plămîni.

După cum se vede, odată cu 
insplrarea fumului unei țigări, un 
măre număr de substanțe toxice, 
vătămătoare, pătrund în organis
mul nostru. In general, este greu 
să separăm acțiunea lor: ele lu
crează concomitent, asupra corpu
lui.

In anul 1938, R. Pearl a făcut

//
racob Berzelius, unul din 
/ marii savanți de la înce

putul veacului XIX, se nu
mără printre fondatorii chimiei 
moderne. Prin descoperirile sale, 
teoria atomistă a fost pusă pe 
baze solide, iar imensul material 
experimental, acumulat în chimie 
spre sfîrșitul veacului al 18-lea a 
fost cuprins într-un sistem armo
nios. Editura Științifică a publicat 
recent o vastă monografie a lui 
I. Soloviev și V. Kurinnoi ce pune, 
la îndemîna tinerilor, într-un lim
baj accesibil, sirina de date ne
cesare înțelegerii aportului pe 
cate Berzelius l-a adus la dezvol
tarea științei, lupta curajoasă pe 
care a desfășurat-o timp de citera 
decenii pentru dezlegarea Unora 
din tainele naturii.

despre religie"
$iiiiițn a dovedit, fără pufirtfă 

de tăgadă, absiudităiea preju
decăților mistice despre liimea 
cealaltă, despre tliiniini și jnn- 
feții, absurditatea tuturor dogme
lor mistice despre fttcerea luinil, 
despre apariția vieții și a omultii, 
despre luinea de ăptli etc.

O recentă culegere de texte 
pune la îudeMîntt cititorilor 0 
vastă suită de meditații aparți- 
nind unora dintre marii gfndttori 
ai omenirii, cate demonstrează 
lipsa de temelii a oricăror con
cepții mistice despre univers.

De hi Francis Bacon și Nicolas 
Copemic, lu Victor Hrtbeș si 
Paul Laiigel Ui, ptilegerett cuprin
de gândurile despre religie a 
unor prestigioși reprezentanți ai 
științei universale și romînești.

TR. POTERAȘ

6g

o cercetare pe un număr foarte 
mare de oameni — aproape șapte 
mii de bărbați — pe . baza căreia 
a putut afirma fără nici o șovă
ială că fumatul intens scade mult 
durata vieții.

Toate aceste fapte arată că ac
țiunea fumului de tutun asupra 
organismului este foarte com
plexă și multilaterală. Unele din 
efectele sale sînt plăcute — mai 
ales în ceea ce privește starea de 
ușoară excitație a sistemului ner
vos. Dar aceasta este contraba- 
laiisată de numeroasele efecte 
negative despre care am vorbit. 
S-ar putea oare elimina, din 
fumul de țigară, tot ceeace-l face 
pe acesta nociv ? S-au făcut di
ferite încercări, fără a se ajunge, 
însă, la rezultate convingătoare. 
Utilizarea filtrelor nu reduce de
cit o mică parte din toxice. Așa 
numitele „țigări decotinizate" 
conțin în realitate cantități destul 
de mari din această otravă peri
culoasă.

Punând în balanță, așadar, păr
țile pozitive și cele negative, nu 
mai este necesar să arătăm in 
ce parte se inclină talerul.

dr. S. PALLADE 
dr. L. PETRESCU 

Cercetători, Institutul de Igiena 
și Protecția Muncii
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£ soră ee-rasâri cu ioa Mitra. Profesoara Șterania Mitra* ca i.*zj-Ete. tetră a 

iera iamitiară pe care o sîate ia /am! es este iacă

Cum iți 

îndeplinesc 

unii absolvenți 

ai institutelor 

de invătămint 

superior sarcinile 

încredințate

• Bucureșteni

de-ai... satului
Povestea lor nu are nimic aparte, afară doar de faptul că 

sînt frați gemeni, că au fost colegi de facultate. cotegi de 
grupă și că sînt acum colegi de catedră, amtedoi profeooci 
de științe naturale și agricultură la Școala de S «ri dta co
muna Țigănești, raionul Alexandria. Nu are nimîe aparte 
povestea lor pentru că e atit de obișnuit ca îhmlirnțn care 
s-aU- pregătit pentru profesiuni necesare satului să meargă 
Jupă absolvire în sat și să-și îndeplinească datoc
Ei sînt doi dintre acești absolvenți. S-au născut și au trăit 
la București și dintr-o dată mediu] lor de viață s-a schsnbet. 
au intrat în lumea satului și asta a în—■■■■* in viata Ier un 
eveniment deosebit.

Stăm cu ei de vorbă despre aceste lucruri undeva 
curtea mare a școlii. In .

Ștefania Mitroi își privește cu un zîmbet delirat școiarii:
„Acum îmi vine să rid de emoțiile pe care le aveam cind 

am venit aici — spunea ea. — Știți, pe drum îmi făr»—■» feî 
defel de gînduri— Vă spun arept. nu prea es m ț ră 
îmi închipuiam că aici o să găsesc o școală miră niște 
copii obraznici pe care eu. care după cum vedeți nu sînt o 
persoană impunătoare, n-am să pot să-i stăpioesc. Pe urată 
îmi ziceam că pentru lecțiile meie de naturale pe care le 
vroiam frumoase, captivante n-o să găsesc aici material di
dactic și eram hotărîtâ si s*.șj si "-ar:- p.
numai ca totul să fie bine. (Tovarăși de la Institut, de ee 
nu-i duceți pe student! fu sate, să m»—i «J viitoruî 
lor loc de muncă Dar cind am ajuns aici am gfc 
scoală mare, niște copii ascultători si intviiy nți și o amă- 
țime de planșe și fel de fel de materiale <fidac4 ire A» cț 
daca am stat cu fratele meu câteodată să lucrăm seara, 
acasă la gazda noastră — niște hătrtei rare nr mi indrăg 
am făcut-o pentru noi. pentru examenul la univers.* 
Sîntem în anul III la biologie" .

Cei doi frați gemeni Mitroi Stefaria și *.' *: I și- u 
început munca în mijlocul unui col*
și unit în efortul de a le da școlarilor. Jii . :. o pre
gătire și o educație temeinică

Ștefania a primit de h ’' ir..* r* .- a -■ :'-*
rior de pionieri, apoi a devenit și diriginta clasei a VII-a A. 
Și-a asociat în munca de educare a colectivului clasei, fa
miliile școlarilor ei. A mers din casă în casă, seri tetrevile-a 
petrecut discutînd cu părinții

Și astfel, bucureșteanca get-beget. i.ntrind i
nilor, simțind căldura și omenescul *r a ritr--*
adine în lumea satului Incit între ea și oamenii de aici s-a 
statornicit acea unitate sufletească prin care ea se poate 
simți ca aparținînd dintotdeaura acestor l-.c*

Și dacă din nerăbdare uneori s-a neeă
care întîrziau. a avut mai apoi și multe, foarte mutte sutit- 
facții.

Ion Mitroi, fratele eî geamăn, profesor de științe naturale 
și agricultură, a fost solicitat orei- 
legumicultura din cadru) învățămîntului agrozootehnic de 
masă... Țăranii l-au îndrăgit și el se dăruie și acestor eteri 
— părinții elevilor lui de la școală — cu aceeași pasiune de 
pedagog. Oamenii î-au mulțumit pentru asta. El cu cunoș
tințele lui științifice, țăranii cu experiența și practica lor. 
au învățat unii de la alții, s-au ■ ■?. A :* * . *
din faptele care i-au întărit mult convingerea utilității 
lui în viața satului.

într-o zi a fost solicitat să ajute echipa :■? păpușari - •:!- 
minului cultural și deși nu se știa artist și-a descoperit atei 
calități și pasiuni noi. A devenit unul dintre cei r.s: buri 
mînuitori ai echipei micului lor teatru de păpuși .=: as*?, 
poate pentru că simțea că și din culisele minuscui:: st?"? 
le vorbește copiilor.

Satul cu universul lui de preocupări și aspirații i-a ” ~:t 
pe cei doi profesori tineri, pe cei doi bucureșteni. cu afertiu- 
ne, Ie-a dat aerul proaspăt, căldura și simplitatea '.ui.

• Unu ’pe tată... 
lece pe dos! 

a merge să lucrezi acolo unde este ne-t.e de Cne. Ca ce se 
ocupă acum ? Cu gospodărea. Foarte tot o fată trebuoe să 
fie și o bună gospodină. Dar an nu pe eospodmă are. cău
tat-o. Am căutat-o pe profesoara Lrita Vxfacire Ș» am gă- 
st-o împletind. -Unu’ pe față, ubc* pe dos. uoc’ pe față*— s 
tot așa.

Dar dincolo de imptertură. dzocote de aadrese? Panfrz- 
zindu-i, ca să zicem așa. .orogopa*. r m - eă lccru- 
rile învățate in facultate canape față 3 nu se potrivesc «fe- 
tec, <ter absolut deloc, cu *—- ei ia r—tc—-r»-y ca—

argumentele* Caere. pe dos t—secției de i-.ă-,-;—— 
Un singur lucru i-am sțwzs si anume că aenfa. te sac la 
Cerbăi. copiii încă o așteaptă—

frumusețea

A •

(re-.r.» Ptap_ Sua-i-xegL e aSa a • de cr os în» 
Magsreăe. De acesta a fi-»: ;.:.-c=rs. x a-țp» rw »■
de o Petei dartcetU cate «eraa cuc tetf z-»— -a o»— 
ăcoto 3 ac—

An iatetes—
Tocai a pars.: de ia adecăcw. că ne e oe-ajQQs XTT

Secare casa, fiecare ent
orarii a preprr^*. --a- riait-v wwru comuna, te

raaoca! și in Vrad T»»is- aicreoaoe- Tteăn deeaoctță rare 
a risoâvtt acum paar- ara fard* an a st a ptecac să-s» tacă

oele sasitefi J» 0= de arțxa-r. saerezirer te toC ce tstre- 
prinde și Uă doeeșae ran’

Este preocupată de creșterea — a redacerz tsor-
tahtăță -nfartfte ca și de efeeatfiezrea inwi o preocupă 
crearea uaai ~w iateraxr ai «fcspeestrfite a și e-xatrejeta 
unui nou răaten mTural—

Ii place să teseoese n ctejsurite. frrorxmnje celor de care 
s-a apropiat atit. «ie oameteărr ±3 sat. fi stet mcoeie—

Este interesată de tot ee acare acts te ’..teratur* reă- 
cală și primește prin postă eărtrie care-i trebtrie. JDacă na 
citești, dacă no ursăreșri toC ce e nou tn profesia ta — 
spunea ea — râmii tare ’n trrzrâ T

Exemplu! acesta r-ri—arit de mult părerile eronate, 
potrivit cărora inteJecttelul dm sat este sortit ta*K _obt- 
gatorii* rămineri te urmă * Viata de intetectua.’ are si aci un 
cîmp larg de afirmare, de costteuîtete—

La marginea sătulei. îisgă o pădurice, erau mcite flori.
S-a oprit parcă involuntar. Sî-a lăsat halatul și a început 

să Ie culeagă. S-a întors cu un zimbet și cu acea lumină 
care se naște ori de cite ori se află in strictă vecinătate flori 
și chipuri feminine.

Cind a ajuns la dispensar era așteptată. Un sugar trebuia 
cîntărit Din grabă și-a lăsat florile pe cintar. Copilul a cîn- 
tărit astfel cu citeva grame mai mult. E un plus simbolic 
pe care-1 primesc copiii satului din frumusețea dăruirii cu 
care se apleacă asupra muncii și menirii sale, tînăra doc
toriță.

Bar pentru 
care mreaie ?

_a nou »

*-nră « sport Dor ctunsr— a fost fie <curtă durată. A 
ăaa^ra «mar — iar pcafesarui nicăieri

t- se aCa -t—-uz «partwv-nt ronfortabil din București, 
lat tarte sarten ca radto. telefon p pendul pe perete, mama

— X« am fi de părere să pleci, totuși, unde ai fost re-

— Ce să fac acoâo ? Eu na sint făcut pentru noroaiele din 
'> orie— Am sâ tnă descurc, te orice caz—

T . t cupă aceea, tuiărui Veroiu Mircea, absolvent al 
Lnsmnsteău: pedagogic din București, a început operația de 
.■- '■care* A înaintat o cerere la secția de învățămînt 
t- ■ care sssccsta un ai: post, eventual în București, arătînd 
<ă de fapt ei este și suferind, că are niște suspecte oscilații 
: e tecstenh arsenale. Deși acest motiv invocat de un pro- 
tflK.- de ed-ccație fizică și sport pare cel puțin hilar, secția 

ascultat rugămintea și l-a repartizat in altă comună, în 
. «tersșt- unde te cele d:n urmă s-a hotărit să rămînă. S-a 
pcraeBSrt coc.h.ir. și a început munca, așa că treaba părea 
rcruriă pe făgaș normat Numai că zilele frumoase ale 
fe—A deși s-au prelungit mult, n-au durat o veșnicie. 
Căra e s firesc, au început ploile. După citeva zile de ab- 
•eugi. xBe în care Veroiu Mircea cerceta inutil cerul privit 
dta apartamentul părinților săi — și-a înaintat demisia. Mo- 
Șrate pentru care demisiona nefiind fondate, cererea i-a fost, 
drsigur, respinsă. Totuși, proaspătul profesor de educație 
fizică a rezistat pe poziții. Și nu s-a mai prezentat la jdato- 
“•e. Oare ce l-a îndennat să procedeze astfel ? Doar singur,

; nesilit de nimeni, s-a înscris la Institutul pedago
gic. secția educație fizică. Deci de la bun început a știut că 
ra pregătește pentru cariera de profesor și că va trebui să 

ia tară, să-i învețe pe copii gimnastică, jocuri spor-
■ -- s--*- deprindă cu gustul sublim al performanțelor, să 

descopere atleți. gimnaști. fotbaliști talentați, să devină astfel 
-2 factor activ al mișcării de cultură fizică și sport care se 
desfășoară în țara noastră.

Pentru Veroiu Mircea, anul acesta este pierdut, în viața sa 
a rămîne pentru totdeauna ca o pată incoloră, care nu spu- 

r.e absolut nimic, nici lui, nici altcuiva. El s-a plimbat, a to- 
: *. pe asfaltul Bucureștiului pantofii cumpărați de părinți, 
« dat o raită chiar pe la Sinaia și prin alte locuri, s-a dis- 
trat puțin. După atîta muncă chiar era și necesar I Dar lăsînd 
gluma la o parte, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. 
Este cel puțin jenant pentru un tînăr de 20—21 de ani să 
■•dtă acasă noaptea tîrziu și să ridice capacele de pe crati- 
tele de la bucătărie... E un tînăr robust, un adevărat bărbat, 
a învățat la școală, a terminat un institut, s-a bucurat de

re care o are ->*.rj pentru tine-
srerecrip: _Nu sir.: făcut pentru no-
Dacâ s-ar ginii mai serios Ia această 

• reTu^ă eoc^wriarea din ifitteml an 
xs Za 'Lririe srat adevăratele noroaie. 
E: des: an,spus Pecrru a ieși

’.să Veroru TLrrea nu-i rămtee deci: o 
te amur-a Bacte. te comuna 

să--. învețe jacuri spot five, gira-

.Aa Eîsri teri ccp:: teorie dezetețați. Sînt nai respectuoși și 
E-i deci cei pe care »-ora cwxscut în orele de prac-
• 1 Sotu’ mei i-a ^cucerit" pe ai hri cin primele
r-ie- Pe Itesă «ec 5 f^raaile t-a învățat S> fel de fel de dansuri, 
re care le «tie de ta c dat comuna lui de pe Araej. Eu stet bacu- 

*;azel s n-atn avut avantajnl acesta. D’r am devenit testruc- 
e sur-:- oară de pionieri și fiind mereu in mijlocul lor ne-am 

împrietenit*.
Am tntiebat-o despre greutățile întîmpinate și mi-a răspuns 

candxîâ că n-au avut greutăți. De fapt greutăți au fost, dar pen- 
tm că sint tineri, pentru că au o mare putere de muncă $i mai 
' - pentru că profesiunea lor îi pasionează, aproape că n-au

. ■. t de seamă greutățile.
. .. rz-..--.torul de chimie și fizică era destul de sărăcuț. Dar ea 

a cerut ajutorai tovarășului director Petre Dinu C,Un om sări- 
’.--- amabil ;■ bun !“ l-a caracterizat scurt și precis) și, după citeva

.-.uri la secția raională de învățămînt, laboratorul s-a îmbogă- 
S astfel lecțiile au devenit mai interesante și mai captivante.

< -;-■.'i, cînd el este plecat, mai ales cind are ore după-amiaza, 
iiutele trec destul de greu. Nici aparatul de radio, nici cărțile, 

vechi, nu pot înlocui lipsa lui. O privire aruncată hainelor 
ote dplap învie ușoare nostalgii. Bulevardele orașului sint acum

: feeric. In holurile teatrelor se aud soneriile care anunță
ata ridicare a cortinei... S-ar părea că aici, în sat, domnește 

monotonia. Dar nu_e adevărat. Sînt atîtea probleme interesante 
de rezolvat îneît, pînă acum, nici o piesă de teatru nu le-a redat 
.1: adevărata lor dimensiune. In atitudinea lor nu este o renunțare 
la confort. Este o îndeplinire a datoriei care merită stima. Se 
aude țîriîtul cunoscut al soneriei de la bicicletă. S-au dus nostal
giile I Au reînceput discuțiile pline de vioiciune, dezbaterea pro- 
blemelor zilei („Azi iar i-am pus un zece lui Profir", „Am întîrziat 
cu cei dintr-a opta. M-au rugat să le vorbesc despre rachete !“) 
și ziua de muncă se încheie. în fața televizorului de Ia căminul 
cultural.

Am discutat cu tînăra profesoară despre foștii ei colegi. Cu unii 
corespondează, altora le face vizite. Tar unora le-a pierdut urma... 
Cînd i-ant spus că unii dintre aceștia nu s-au prezentat la locul 
de muncă, a replicat tăios : „Au să regrete. Au ce să regrete". I-am 
spus că unii-s-au prezentat și au dat bir cu fugiții (mă gîndeam 
la \ eroiu Mircea și la alți cîțiva). A ridicat surprinsă sprîncenele 
subțiri. Nu-i venea să creadă și totodată era și puțin amantă. „Si 
au lăsat copiii ? Eu nu i-aș lăsa pe ai mei pentru nimic în lume. 
Poate nu are nici o legătură cu asta, dar cineva m-a întrebat dacă 
ou mă plictisesc aici. N-am timp să mă plictisesc. Munca noastră 
e meticuloasă, cere răbdare și pasiune. Dar, zău, ce satisfacție să 
vezi cum copiii devin tot mai inteligenți, că discută cu familia
ritate despre lucruri pe care pînă mai ieri nu le auziseră, că vor
besc o limbă romînească frumoasă, corectă, tot mai bogată în 
expresii noi... Sînt tot mai mulțumită că am venit aici. Și pe zi ce 
trece parcă mă simt și mai mîndră de elevii mei. Profir Bătrînu, 
Grigore Tumelia, Dinu Gheorghe sînt iuți la minte ca argintul viu. 
Și toți ceilalți... Și elevii lui Constantin la fel... Cum să plecăm 
de aici

Iată o întrebare care ascunde în ea și un răspuns. Sau mai de
grabă un adevăr frumos, simplu, emoționant: cum să plecăm di» 
aici cînd noi sîntem profesorii lot, cînd trebuie să-i învățăm 
atîtea lucruri, să-i ajutăm să devină oameni adevărați, oameni care 
să-și iubească tara, oameni care vor duce mai departe opera 
începută de noi și de cei dinaintea noastră...

Acesta a fost, pe scurt, începutul drumului lor în viață. Un 
drum asemănător acelora pe care an pășit mii de absolvenți. 
Firesc, simplu și tocmai de aceea frumos...

Livia Vidican este profesoară de limba romînă. în cărțile 
pe care ar trebui să le recomande elevilor scrie : „în socie
tatea noastră fiecare om este chemat să muncească acolo 
unde este nevoie de el". Livia Vidican a citit această frază 
de zeci de ori, ea doar s-a pregătit să fie profesoară, s-a 
pregătit să-i învețe pe copii să descifreze sensul profund, 
înțelesul adînc al unor asemenea adevăruri. Asta pînă în ziua 
cînd a avut loc repartizarea ei în producție, cînd i s-a spus 
că este chemată să îndeplinească sarcina de profesor de 
limba romînă la Școala din satul Cerbăi, regiunea Hune
doara. Satul acesta se află undeva în munți, la vreo patru
zeci kilometri de Hunedoara. Cam departe 1 Și ea a fost 
cîndva bolnavă... Dacă se întoarce boaja ? Ș-apoi ce va mîn- 
ca acolo ? Doar nu sînt magazine ca la oraș I Nu ? Atunci 
a făcut o cerere la seeția de învătămînt în care a caligrafiat 
toate aceste motive și a cerut să fie transferată în oraș, sau 
undeva foarte aproape. însă i s-a răspuns la fiecare „argu
ment" în parte. Și i s-a amintit că mai presus de orice ar 
trebui să mediteze ia faptul că acolo. în Cerbăi, sint elevii 
care au nevoie de învățătura ei, de cunoștințele și pregăti
rea pe care le-a cîștigat în institut anume pentru a le trans
mite copiilor...

Totuși Livia a botărît să stea acasă, Iîngă părinți, uitînd 
cît de mult vorbise în anii studenției despre necesitatea de

® Un autoportret 
nereușit

->

Și drumurile lui ar fi fost ca și ale celorlalți, pline de satisfac
țiile pe care i le dă întotdeauna, omului, munca... Și pe el îl 
aștepta o școală a cărei ușă stă de ahul trecut deschisă anume 
pentru el, iar dincolo de prag — un singur pas era deajuns 1 — 
zeci de elevi care, la intrarea lui, s-ar fi ridicat cu totii și ar fi 
strigat în cor : „Bine-ați venit, tovarășe profesor 1“

...Dar ușa clasei în care urma să intre pentru prima dată în 
toamna trecută, a rămas deschisă... Gabriel Constantinescu, proas
pătul profesor, absolvent al Institutului pedagogic din București, 
facultatea de arte-plastice, n-a venit. Omul cu culorile, omul cu 
picturile și frumusețile, cel pe care-1 credeau întruchiparea ro
mantismului (învățase foarte bine în facultate, terminase ca șef 
de promoție) s-a prezentat în fața comisiei de repartizare cu o 
tiguiă de-a dreptul plîngăreață :

„Vreau în București..." a spus el rugător. „Nu mă trimiteți din 
București...".

Primii care s-au uitat mirați la el au fost chiar membrii comi-

La sfirșitul fiecărei primă
veri. absolvenții institutelor 
de învățămînt superior tră
iesc momentul emoționant al 
intrării în viață. Tonurile gra
ve ale vechiului imn studen
țesc „Gaudeamus igitur" mai 
stăruie în sufletele lor. Din 
centrele universitare pornesc 
spre toate colțurile țării mii 
de tineri absolvenți : ingineri, 
profesori, medici...

Ei devin acolo specialiștii de 
care viața economică, socială 
si culturală a țării are nevo
ie ; intră în uriașul colectiv 
al constructorilor socialismu
lui, devin cetățeni demni și 
prețuiți ai patriei.

Cu cît sînt mai mulți acești 
tineri intelectuali care-și îm
plinesc menirea, cu atît par 
mai ciudate, mai izolate in 
lipsa lor de logică rarele ca
zuri — asemenea celor eîte- 
va prezentate în reportajul de 
față — ale celor care refuză 
să-și ia în primire munca 
pentru care s-au pregătit.

★

pentru care au consumat e- 
nergie și ani din viață, pentru 
care statul nostru le-a pus la 
dispoziție condiții ideale de 
studiu.

Firește, e greu de explicat 
cum poate un absolvent de fa
cultate — care a venit la in
stitut. conștient de faptul că 
aici se pregătesc viitori pro
fesori, sau ingineri — să re
nunțe după absolvire la pro
fesia pe care și-a însușit-o. 
Grave semne de întrebare tre
buiesc puse în dreptul nume
lor celor care înlocuiesc dato
ria de onoare a muncii, acolo 
unde este nevoie de cunoștin
țele lor, cu mulțumirile mă
runte ale unei vieți anonime, 
ale unor munci oarecare. A 
renunța Ia munca nobilă de 
profesor sau de inginer și a-ți 
irosi anii cei mai tineri, anii 
maximei , capacități creatoare, 
în îndeletnicirea de a croșeta 
sau a te plimba pe bulevard, 
înseamnă a renunța la pro- 
pria-ți personalitate si dem

nitate. Lipsa de răspun
dere și superficialitatea pe 
care unii absolvenți (aseme
nea celor prezenți în cu
prinsul reportajului nostru) 
le afișează prin atitudinea lor, 
concepția lor față de muncă, 
îndreptățesc o poziție catego
rică, fermă din partea tutu
ror. A-i cere unui asemenea 
tînăr, pentru a cărui pregăti
re s-au cheltuit bani și efor
turi omenești, să muncească în 
meseria pentru care s-a pre
gătit este un lucru normal. Și 
trebuie făcu» totul pentru ca 
ei să răspundă prin faptele 
lor viitoare afirmativ unei ase
menea cerințe. Dar dacă se mai 
află asemenea „excepții" în 
rindririle absolvenților, în
seamnă că organizațiile 
U.T.M., asociațiile studențești 
din facultățile lor nu au fă
cut totul pentru educarea lor. 
că munca politico-educativă 
pentru cultivarea răspunderii 
'ață de viitoarea profesie va

trebui să ocupe în viitor un 
loc mai important.

Și față de practica in nro 
ducție a studenților va trebui 
reflectat, pentru că nu este 
deloc normai ca studentf ai 
unui institut pedagogie, care 
se pregătesc pentru a fi pro
fesori, să nu cunoască satul, 
specificul muncii lor viitoare 
(sînt absolvenți care declară 
că n-au fost în vigta lor la 
țară).

Facultatea trebuie nu numai 
să-i dea absolventului pregăti
rea necesară. Ea este datoare
să-i sădească în suflet înalte
le însușiri morale ale omului 
societăți: socialiste.

Astfel îneît, să nu existe
voci stinse 
miilor de 
pornesc în

in uriașul cor al 
absolvenți care 
viață cu ideea

..Mergem să slujim poporal și 
natria".

PAVEL AIOANL 
MIHAI CARANFIL 
EUGEN FLORESCU



PERSPECTIVELE

ndustria chimică
— ramură impor
tantă a economiei 
noastre naționale
— cunoaște un 
ritm deosebit de 
rapid de dezvol

tare. Datorită posibilităților 
pe care aceasta le are de a 
valorifica cit mai eficient re
sursele naturale, încă din pri
mii ani ai construcției socia
liste în țara noastră, industria 
chimică s-a situat în centrul 
preocupării conducerii parti
dului și a statului. Răspunzînd 
necesității dezvoltării armoni
oase și multilaterale a între
gii economii a țării, în lumina 
Directivelor elaborate de 
partid, industria chimică 
și-a orientat eforturile prin- 
cipaje spre dezvoltarea cu 
precădere a șubramurilor 
pentru care solul și subsolul 
nostru dispune de importante 
rezerve de materii prime. Pe
trolul, gazele naturale, lemnul, 
stuful, minereurile și alte în
semnate bogății naturale sînt 
valorificate astăzi complex în 
mari și moderne combinate 
chimice. Intr-un ritm vertigi
nos s-a dezvoltat petrochimia, 
care, valorificînd la un înalt 
nivel tehnic și calitativ gazele 
naturale și derivatele petroli
ere, produce o gamă largă de 
produse chimice necesare in
dustriei și agriculturii. Produ
cem astăzi mase plastice cu 
întrebuințări multiple în indu
stria constructoare de mașini, 
îngrășăminte chimice și pro
duse fito-farmaceutice pentru 
agricultură, coloranți și pro
duse chimico-farmaceutice. 
S-a pus baza unei subramuri 
noi, industria de celuloză, a- 
vind la bază valorificarea stu
fului din Delta Dunării.«â

Se poate afirma că nu exi
stă domeniu în care chimia să 
nu-și spună cuvîntul. Chimia 
polimerilor revoluționează azi 
domenii tot mai largi de acti
vitate ; masele plastice, firele 
sintetice și artificiale, cauciu
cul sintetic, detergenții, iată 
numai cîteva din produsele a- 
cestei subramuri noi. care par
ticipă într-o pondere tot mai 
mare la 
ramurilor

Urmînd 
partid, și în acest an industria 
chimică va cunoaște un ritm 
susținut de dezvoltare. Com
parativ cu realizările anului 
1964, la principalele produse 
se prevăd următoarele creșteri 
de producție : la mase plastice 
și rășini sintetice cu 83 la sută; 
la fire și fibre sintetice cu 93 
la sută ; la fire și fibre artifi
ciale de peste 7 ori; la cau
ciuc sintetic, cu peste 80 la 
sută ; la produse sodice cu 7.8 
la sută etc. Creșterea produc
ției industriale prevăzută în a- 
cest an în sectorul chimic se 
va realiza atit pe seama noi
lor capacități intrate în ulti
mul timp în prodpctie,..sau a 
celor aflate în faza de intrare 
în funcțiune, cit și prin dez
voltarea capacităților de pro-

dezvoltarea tuturor 
economice.

linia trasată de

Informații
• La Săliște, în regiunea 

Brașov, ■- a avut loc sîmbătă 
după-arhiază o adunare consa
crată celei de-a XX-a aniver
sări a eliberări Ungariei de 
sub jugul fascist.

Tovarășul Virgil Ilieș, vice
președinte al.Cornitetului exe
cutiv ăl Sfatului popular co
munal Săliște, a făcut o expu
nere despre realizările obținu
te de poporul frate ungar în 
cele două decenii care s-au 
scurs de la eliberarea, sa. A 
luat apoi cuvîntul Lâszlo Ger- 
lan, secretar al Ambasadei 
R. P. Ungare la București.

• în cadrul manifestărilor 
prilejuite de cea de-a XX-a 
aniversare a eliberării Unga
riei de sub jugul fascist, pos
turile noastre de radio și tele
viziune au organizat, între 4 și 
10 aprilie, o „Săptămînă a cul
turii ungare".

(Agerpres)

neri conductori de atelaje, 
recomandați de organiza
ția U.T.M. să aprovizioneze 
mașinile, ajungeau în fiecare 
dimineață la ora fixată cu să- 

. mînța la cîmp. Odată cu ei so- 
șeau și cei care lucrează pe se- 

' mănători. Astfel s-a puțut intra 
în brazdă de la orele 5—6, 
odată cu ivirea zorilor. Aceas
tă organizare bună a dus la 
rezultate deosebite : 40 hecta
re în medie pe zi în loc de 30 
cit era planificat. Semănatul 
celor 500 de hectare din epoca 
I s-a terminat cu 4 zile mai 
devreme, iar lucrările au fost 
făcute la un bun nivel agro
tehnic. In același țimp s-au 
grăpat 1 200 hectare cu grîu și 
s-av discuit toate cele 1 100 
de hectare care vor fi semăna
te cu porumb. Se fac acum 
ultimele pregătiri pentru în- 
sămînțatul porumbului Au 
fost verificați sacii cu sămîn-

3 hibrizi — 409, 208 și 
au fost repartizați pe 
sole și pe toate punc- 
lucru ale celor 12 me-

Felicitări!
seara, la Berlin

m 
in 
in 
m

Ing. Aurei Groapă
secretar general al M.l.P.C.

Mureș ;
Știinfa Bucuri

Vizîta delegației

fabricație 
mare efi- 
în conti- 

petro-chi- 
pe calea

C.C. al Ligii Tineretului

IACOBESCU EUGEN
elev practicant

junioare 
juniori; 
senioare 
seniori.

început

CHIMIEI

Eroii expoziției
oamenii

Fier vechi oțelăriilor patriei

mime

...ranița
Foto : ION CUCU

spi- 
plă-

G. CHERCIU
corespondent voluntar

L. DUNAJECZ
profesor

din Capitala. Rectiucatorn Păun Georgescu și llie Bordei verifica la 
cu pîrghie calibrele care au tolerante de ordinul micronilor

Foto: AGERPRES

situîndu-se astfel pe primul 
loc în întrecerea dintre orga
nizațiile U.T.M. din orașul Ti

mișoara.

hectare. Ținînd 
de pregătirile pe care 

făcut pînă la amănunt, 
convingerea că vom 
perioada însămînțatu-

URMĂRI DIN PAQ

ducțle existente. Așa cum se 
prevede în planul de stat, în 
acest ultim an al șesenalului, 
vor intra în funcțiune noi o- 
biective industriale printre 
care se numără : Combinatul 
chimic Craiova, Combinatul 
petrochimic Ploiești, Uzina de 
alumină Oradea și cea de alu
miniu de la Slatina. Combina
tul de îngrășăminte azotoase 
Tg. Mureș, Combinatul de ce
luloză și hîrtie Dej, Fabrica 
rețele cord Brăila, restul linii
lor de celofibră, precum și 
instalația de celofan din cadrul 
Combinatului de fibre artifi
ciale Brăila. Prin dotarea aces
tor obiective cu utilaje și in
stalații de un înalt nivel tehnic, 
industria noastră chimică va 
trece la fabricarea unor noi 
produse. Anul acesta vor fi 
asimilate și introduse în pro
ducție noi sortimente de în
grășăminte pentru agricultură, 
materiale plastice, coloranți, 
lacuri și vopsele, medica
mente.

Măsurile pe care ministerul 
nostru Ie-a stabilit încă de 
anul trecut privind perfecțio
narea proceselor tehnologice 
de fabricație, creșterea califi
cării cadrelor de operatori 
chimiști, laboranți, tehnicieni 
și ingineri ne vor permite ca, 
paralel cu lărgirea sortimen
telor, să îmbunătățim calitatea 
produselor chimice pe care le 
fabricăm, prin obținerea de 
produse la nivelul celor mai 
bune de pe piața mondială. 
Perfecționarea tehnologiei de 
fabricație, a calificării oame
nilor vor duce la indici supe
riori de productivitate a mun
cii. fapt care va contribui în 
măsură tot mai mare la redu
cerea prețului de cost. Se 
prevede ca prin reducerea 
cheltuielilor de fabricație pe 
întreg sectorul nostru să ob
ținem anul acesta un volum de 
economii de peste 600 milioane 
lei.

Și în perspectivă, industria 
chimică din țara noastră, pe 
baza Directivelor partidului, 
va continua să se dezvolte in
tr-un ritm vertiginos. In con
tinuare, producția de îngrășă
minte chimice cu azot și fos
for — simple, complexe și con
centrate — va asigura în mă
sură tot mai mare necesitățile 
agriculturii noastre socialiste 
în plin progres Tot pentru 
sprijinirea agriculturii se va 
extinde cantitativ și ca număr 
de sortimente producția de 
substanțe fito-farmaceutice, 
introducîndu-se în 
sortimente noi și de 
cacitate. Dezvoltînd 
nuare complexele 
mice și mergînd 
valorificării superioare a ga
zelor naturale și a fracțiilor 
petroliere, o dată cu sporirea 
producției se va asigura îmbo
gățirea gamei sortimentelor.

In subramura industriei de 
mase plastice și rășini sinte
tice, producția va continua să 
crească atît prin sporirea nu
mărului de sortimente, cit și 
pe seama unor noi produse 
cum sînt, de pildă, poliureta- 
nii, poliesterli etc. Sectorul de 
fire și fibre chimice va pro
duce fire înlocuitoare de bum
bac și lînă, acordîndu-se o a- 
tenție tot mai mare producției 
de fire celulozice. Dezvoltarea 
producției de coloranți se va 
axa pe lărgirea numărului de 
produse intermediare, ceea ce 
oferă posibilitatea îmbogățirii 
paletei de coloranți cu noi sor
timente. Industria cauciucului 
sintetic se va dezvolta, îndeo
sebi prin introducerea în fa
bricație a unor noi tipuri și, 
în special, a acelora care prin 
calitățile lor sînt în măsură 
să înlocuiască cauciucul natu
ral. Calea de dezvoltare a in
dustriei celulozei și hîrtiei ur
mărește valorificarea superi
oară a rezervelor naturale de 
materii prime de care dispune 
țara noastră, cum sînt: stu
ful, paiele, lemnul de rășinoa- 
se și foioase ; producția în a- 
cest sector va crește astfel in
cit să asigure consumul de 
hîrtie pe cap de locuitor reali
zat în țările cele mai dezvol
tate.

Pentru asigurarea cu materii 
prime a celorlalte sectoare se 
va dezvolta producția de alco
oli inferiori și superiori, de al
cooli grași, bazați pe chimiza
rea diferitelor produse petro
liere, producția de fenol, ace
tonă, carbid etc.

Măreața perspectivă deschi
să de partid industriei noa
stre chimice se oglindește în 
realizările pe care colectivele 
unităților chimice le obțin an 
de an. încheind cel de al cin
cilea an al planului de șase 
ani cu rezultate de seamă în 
producție, chimiștii au pornit 
hotărîți ca și în acest an să 
obțină noi și noi succese în 
producție și în îndeplinirea 
angajamentelor. Primele suc
cese din acest ultim an al 
planului de șase ani se contu
rează de pe acum. In cele 
trei luni care au trecut uni' - 
țile industriei chimice au de
pășit planul la producția glo
bală cu circa unu la sută, iar 
față de perioada corespunză
toare a anului trecut cu peste 
23 la sută. Au fost obținute 
peste plan aproape 2 014 tone 
acid sulfuric, 363 tone deter- 
genți. peste 350 tone carbid și 
alte produse chimice. Aceste 
prime rezultate obținute anti
cipează altele și mai valoroase.

Grija permanentă a parti
dului și guvernului nostru 
pentru continua dezvoltare a 
industriei chimice, experiența 
dobîndită de muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii chimiști, ne 
îndreptățesc să afirmăm că 
în scurt timp noi vom deveni 
nu numai o țară producătoa
re, ci și o exportatoare de pro
duse chimice.

ță : cei 
311 — 
brigăzi, 
teie de

competiții
La

tradiționalei 
„Crosul Balcanic", 
(care au loc pe un trase: 
lit între Casa Scînteii si C 

Pajura) participă spori 
sportive din R. P. Bulgaria 
via, R. S. F. lugosla 
și R. P. Romînă.

Printre concurenți 
meniși atleți de calo 
goslavii Vazici și Cert 
Dalkîlic si Saban, hui 
grecul Mesimeritis, rc 
colae Mustață și Andr

Cele 5 întreceri i 
după următorul program
9.30 — Deschiderea 
ora 10 — crosul veteranilor
10.30 — 1000 
10,45 — 4 000 
11,15 — 2 000
11.30 — 10000

• La Milano au 
cerile turneului fin 
campionilor europe 
apă. Participă e 
Recco" (Italia), Partiza' 
N.C.A.C. Moscova 
Magdeburg. în p> 
Recco", a întrecut 
vietică N.C.A.C. 
5—1 (1—1; 2—1; 
iar Partizan Belgrad a d 
Dinamo Magdeburg 
(1—0; 1—0; 1—2; 1- 
oerile continuă.

• Campionatul republi 
minin de baschet progr 
astăzi în sala Ciulești din 
tală următoarele partide . 

greșul București ■— Voim 
șov ; Constructorul București 
Știința Cluj; Rapid București 
Mureșul Tg. Mureș: U< 
București — f " 
întrecerile încep la ora 8,3 
mineața.

* Vineri 
desfășurat întîlnirea 
nală de box dintre 
vele R. D. Germane <> R. P. R 
mine. Gazdele au obții 
ria cu scorul de 6—I. 
echipei noastre au fost 
de C. Stanef tpană) și 1 
(ușoară). M. Mariutan 
și V. Mariuțan (grea

• Pentru prim 
1909. un ciclist 
să ciștige Turul Be! 
vorba de campit 
Jean Stablinski. ca 
pe primul loc in c 
neral cu un avans 
față de belgianul 
met. Ultima etapă 
venit la sprint bel 
broek.

•Au fost stabilite 
disputare a semifinale 
campionilor europeni 
Vasas Gyor — Benfș 
— 30 aprilie la Budi 
mai la Lisabona ; L 
Intemazion.de Milan 
Liverpool si 12 mai la

Vedere generală a noilor blocuri de locuințe date în folosința in orașul Roman
Foto: AGERPRES

canizatori care au în primire 
semănătorile. Semănătoarea 
SPC 6 este o mașină modernă, 
cu o mare productivitate. Cu 
cele două de care dispune bri
gada lui Pamfil Pușcașu, vor 
lucra tinerii Ion Mitan și Ion 
Stan, doi din cei mai buni me
canizatori. Pentru aprovizio
narea acestor mașini, dată 
fiind viteza lor mare de lucru, 
au fost repartizate 4 atelaje. 
In raport cu distanțele, con
ducerea cooperativei va mări 
numărul acestora în caz de 
nevoie. /

Asemenea preocupări am în- 
tîlnit și în multe alte unități 
ale raionului Urziceni. La 
Dridu, Cătrunești Manasia, 
Grindu, Chiroiu și în alte 
părți, ca urmare a bunei orga
nizări a muncii și a hotărîrii 
mecanizatorilor de a lucra me
reu mai bine, însămînțările 
din epoca I s-au terminat cu 
mult mai devreme decît era 
prevăzut.

Tovarășul inginer Gheorghe 
Tache, președintele cooperati
vei agricole de producție Că
trunești, ne relata :

— Am terminat semănatul 
culturilor din epoca I pe mai 
bine de 450 hectare Cu 6 zile 
mai devreme decît anul trecut 
și cu 3 zile față decît prevăzu
sem pentru această campanie.

Acum punem la punct ulti
mele amănunte, în vederea se
mănatului porumbului pe a- 
proape 900 hectare și ale rici
nului pe 30 ’
seama 
le-am 
avem 
scurta 
lui acestor culturi de la 10 la
6 zile.

Din situația existentă la 
Consiliul agricol raional Urzi
ceni rezultă că la data de
7 aprilie culturile din prima 
epocă au fost semănate cu 
două zile mai devreme; au 
fost grăpate peste 42 000 hec
tare din cele 44 450 ocupate cu 
culturi de toamnă. Lucrarea 
continuă cu un număr sufi
cient de agregate, 
întreaga suprafață 
pînă la începerea 
rii porumbului.

S-a planificat o 
die zilnică pe întreaga campa
nie de 2 100 hectare, cu 300 mai 
mult decît cea din primăvara 
anterioară. Dacă timpul va fi 
prielnic, cu această viteză, pînă 
la 25 aprilie, vor fi însămînțate 
și cele aproape 29 000 hectare 
cu porumb pentru care terenul 
este în întregime pregătit.

pentru ca 
să fie gata 
însămîntă-

viteză me-

uzina de mecanică rină 
micrometrul

Comunist Chinez
Delegația Comitetului Cen

tral al Ligii Tineretului Co
munist Chinez, condusă de 
Hui Shu-chang, membru al 
Secretariatului C.C. al Ligii 
Tineretului Comunist Chinez, 
își continuă vizita în țara 
noastră. între 7—10 aprilie 
membrii delegației au fost 
oaspeții tineretului din regiu
nea Iași.
. Delegația a vizitat Fabrica 
de antibiotice „Penicilina", 
Fabrica de mase plastice, 
G.A.S. Războieni, Institutul 
politehnic și Complexul social 
studențesc, Școala medie nr. 4 
Iași, Palatul Culturii și Casa 
memorială „llie Pintilie". De 
asemenea, a participat la un 
spectacol prezentat de forma
țiile artistice studențești de la 
Casa de cultură a tineretului 
și studenților din Iași.

în timpul vizitei, delegația 
a fost primită de către tova
rășul Călușer Teodor, secre
tar al Comitetului orășenesc 
al P.M.R. Iași.

Oaspeții își continuă vizita 
în regiunea București.

DIN POȘTA DE IERI
Pregătiri

pentru examene
Pentru a se prezenta la exa

mene bine pregătiți, studenții a- 
nului III de la Facultatea de 
geologie-geografie, secția geolo
gie din București au acordat încă 
clin primele zile ale semestrului 
atenția cuvenită studiului. La 
cursul „Petrologia rocilor endo
gene" în cadrul orelor de labo
rator, studenții au (mut referate 
de sinteză privind răspindirea ro
cilor eruptive pe teritoriul 
R. P. R., bogățiile naturale ale

însoțite de un bogat material 
tuitiv (grafice, planșe) expu- 
■rile i-au ajutat pe studenți să 

se apropie de munca de cerce
tare științifică, să-și lărgească cu
noștințele căpătate în cadrul o- 
relor de curs.

OLIMPIU VLADIMIROV

z\
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Studenții mediciniști, alături 

de alți timișoreni, au vizitat zi
lele acestea expoziția „Chirurgia 
în artă" amenajată în holul Insti- 
tului de medicină din Timi
șoara.

Autorul celor 20 de lucrări de 
grafică expuse este pictorul a- 
mator Panait Stănescu. Ei și-a 
propus să redea aspecte din acti
vitatea desfășurată de medici în

sălile de chirurgie, clinici și 
tale. Vizitatorii întârzie cu 
cere în fața lucrărilor „Moment 
de practică", „La început de o- 
perație", „Clipe de tensiune", 
„Urmărind bisturiul", „Eforturi 
pentru salvarea vieții" etc.

Organizația U.T.M. de la 

I.E.M. Banatul, din Lugoj, cu

prinde numai 8 utemiști. Deși 

puțini, aceștia au reușit ca în- 
tr-un timp scurt să strîngă și 
să predea 8 300 kg fier vechi

Intr-Una din zilele trecute, tre- 
cînd pe lingă o sondă din cadrul 
schelei Ciurești, regiunea Argeș, 
tînărul Popescu Constantin, a au
zit un zgomot neobișnuit.

Apropiindu-se de sondă și-a 
dat seama că undeva s-a ivit o 
defecțiune. A oprit imediat son
da și a chemat echipa de inter
venție. Aceasta a constatat că a- 
xele redactorului se uzaseră ți 
s-ar fi putut rupe, aducînd în fe
lul acesta mari pierderi de țiței.

Sesizarea promptă, intervenția 
operativă, au făcut ca defecțiu
nea să fie remediată la timp, evi- 
tîndu-se astfel pierderi care se 
cifrau la o sumă importantă.

la 1.1 r. Cluj

Sesiune

cercurilor

științifice

studențești

Păcuraru, 
al institutu- 
continuare, 

„Cercetarea

CLUJ (de la cores
pondentul nostru).

Sîmbătă, a început 
la I.M.F. Cluj cea de 
a 11-a sesiune a 
cercurilor științifice 
studențești din acest 
institut. Cuvîntul de 
deschidere a fost ros
tit de profesorul doc
tor Ion 
prorector 
lui. In 
despre
științifică a studenți
lor", a vorbit confe
rențiatul Ion Grecu. 
Numai în cursul 
zilei de sîmbătă s-au 
prezentat aproape 50 
de lucrări la a căror 
elaborare au contri
buit peste 120 de stu- 
denți ai Facultăților 
de medicină generală, 
stomatologie și far
macie. Comunicările 
prezentate sînt un

rezultat al unei 
ținute munci de cer
cetare, efectuate de 
studenți, sub îndru
marea cadrelor di
dactice, referitoare la 
unele probleme ac
tuale de medicină.

Dintre acestea a- 
mintim: „Modificări
le substanței funda
mentale în cancerul 
experimental produs 
prin metil colantren", 
„Cercetări privind e- 
timologia anginelor la 
copii", „Cercetări de 
fiziologie — rezultat 
al muncii efectuate 
de cercul științific 
studențesc la catedra 
de fiziologie în pe
rioada 1951 — 1965" 
etc.

In cursul zilei 
astăzi, se vor prezen
ta alte 78 de comu
nicări.

Dar iată că acum, cînd mul
te unități au trecut la această 
importantă lucrare, în unele 
raioane din regiunea Crișana 
nu s-au încheiat toate pregăti
rile pentru însămînțări. De e- 
xemplu, preluarea seminței de 
porumb dublu hibrid de la 
stația de calibrare a „Agro
sem" se desfășoară încă încet. 
Unele unități au trimis mijloa
ce de transport abia în ultime
le zile, ceea ce a dus la agio 
merări. La 7 aprilie mai erau 
de ridicat mai bine de 240 de 
tone 
Mult 
tățile 
n-au
de sămînță.

Cooperativele agricole 
producție din Apateu și Bere- 
chiu mai trebuie să ridice cile 
8 tone, Cernei 
Gurba, pînă 
mai sus, nu 
în magazie, 
crurile și în 
ale cărei unități mai au de ri
dicat încă 78 tone de sămînță 
de porumb. Aceste neajunsuri 
creează acum mari dificultăți 
conducerilor S.M.T. care nu 
pot repartiza la brigăzi discu
rile corespunzătoare calibrelor

cțe sămânță de porumb, 
rămase în urmă sînt 

din raionul Ineu, 
încă ridicate 87 de

uni- 
care 
tone

de

15 tone iar 
la data arătată 

avea nici un bob 
La fel stăteau lu- 
raionul Marghita,

seminței. Cu excepția stațiuni
lor de mașini și tractoare care 
deservesc unitățile din raioa
nele Criș și Oradea, nici o altă 
stațiune nu a putut să stabi
lească definitiv, pe baza se
mințelor existente în coopera
tivele agricole, discurile pentru 
semănători.

Pentru a preveni acest nea
juns, serviciul regional S.M.T. 
a luat legătura cu stația de ca
librate și a asigurat din timp 
circa 17 000 de discuri. Așa stă 
situația la nivelul regiunii, dar 
la această dată nu se știe în ce 
colț al raionului, la ce S.M.T., 
sau la ce brigadă va fi necesar 
un reper sau altul.

Timpul fiind înaintat, se 
impun măsuri urgente. Unită
țile care mai au de ridicat să
mînță să repartizeze un număr 
mai mare de mijloace pentru 
transport, să pună sacii în or
dine pe hibrizi, Calibre, sole, 
brigăzi. La „Agrosem" e bine 
să se organizeze lucrul în 
schimburi pentru urgentarea re
partizării seminței. De aseme
nea, specialiștii din S.M.T., in
ginerii agronomi, să-i ajute pe 
mecanizatori în stabilirea ra
pidă a discurilor corespunză
toare, în raport cu Calibrele 
semințelor și în funcție de can
titățile existente în fiecare u- 
uitate. In felul acesta, semă
natul porumbului va putea fi 
încadrat în timpul optim și la 
un nivel agrotehnic corespun
zător.

a foș- 
politici anti

populare 
după-amia-

Cu prilejul Zilei internaționale 
tilor deținuți și deportați 
fasciști, în sala Universității 
București a avut loc sîmbătă 
ză o adunare publică.

Adunarea a fost deschisă
Florea Ionescu, membru al < 
foștilor deținuți antifasciști.

Despre eroismul celor care 
viața pentru libertatea poporului romîn 
și victoria împotriva fascismului în țara

de Marin
Comitetului

și-au dat -

noastră, despre necesitatea sporirii vigi
lenței popoarelor în fața pericolului reîn
vierii fascismului și pentru apărarea pă
cii, a vorbit Ion Popescu-Puțuri, membru 
al Comitetului foștilor deținuți antifas
ciști, membru al Biroului

- ternaționale a rezistenților. 
în încheiere, adunarea

moțiune de solidaritate cu
tifasciști din întreaga lume. In moțiune 
se condamnă agresiunea S.U.A. împotri
va Republicii Democrate Vietnam.

Federației

a adoptat 
luptătorii

in-

6
an-

Intemazion.de


îmi recomandați Din partea familiei 
tovarășului 

Gh. Gheorghiu-Dej

Acțiuni 
de muncă

V sa
patriotică 

în
regiunea
Oltenia

umeroaseie obiec
tive prevăzute în 
planurile de sis
tematizare și 
menajări de spa

a-

re-

artă.

tii verzi ale Sfatu
lui popular 

gional-Oltenia, printre care 
parcul Muzeului de
ștrandul din parcul „Lunca" 
„Parcul poporului-', scuarul de 
pe calea București. peluzele 
noilor cartiere din orașul 
Crăiova, parcurile din Bâ- 
ilești și Balș. Complexul cul- 
tural-sportiv din Calafat 
plantațiile de pe Valea Dri.n- 
ciî etc., constituie, in aceste zi
le, puncte de întiinire a mi: si 
mii de tineri. Numai in u;ii- 
mele trei zile, organizațiile 
U.T.M. au mobilizat la prime
le acțiuni de maori patriotică, 
din luna apriiie. peste 6 800 de 
tineri.

La Craiova, linsă piața no
uă a orașului, unde anul tre
cut mai puteau fi 
resturi ale clădirilor 
te. a fost amenajată o 
să grădină în terase, 
întîlnit peste 280 de 
din anii I și li ai facultăților 
de horticultura și agronomie 
de Ia Institutul agronomic 
„Tudor Vladimirescu” De-a 
lungul aleilor au fost săpate 
aproape 150 de gropi pentri 
pomi, precum și un șanț luns 
de aproximativ 100 m pentru 
fundația viitoarei împrejmu
iri.

„Comitetul U.T.M. ș; co~ - 
siliul asociației studenților din 
institutul nostru — ne-a re
latat tovarășul Afretr. Andru- 
ta, secretarul consiliului A.S. 
— au stabilit ca studenții din 
primii ani ai facultății de hor 
ticultură să participe num.i 
la lucrările din parcurile o- 
rașului, in acest fel ei de- 
prinzîndu-se cu elementele de 
bază, practice, ale rfieseriei".

Luni, 5 aprilie. Ia Craiova 
au avut loc acțiuni de muncă 
patriotică și in alte puncte ale 
orașului : pe calea Dunării, 
calea Breslei și in cartierul 
nou. Brazda lui Novac.

în aceeași perioadă, pe tot 
cuprinsul Oltenie:, numeroși 
tineri au participat la lucrări 
de interes obștesc, in comuna 
Desa, din raionul Calafat, ti
nerii țărani cooperatori au cu
rățat de mărăcinișuri 250 hec
tare de izlaz, iar cei din co
muna Osica de Jos, raionul 
Balș, au împădurit încă două 
hectare. La Celei, raionul 
Gorj, tinerii săteni au săpat 
gropi și au 
o suprafață 
hectare din

Acțiunile 
șurate în aceste zile au vizat 
și alte obiective înscrise in

intilnite 
demola- 
frumoa- 
Aici am 
studenti

piantat puieti pe 
de peste șapte 

fondul silvie.
patriotice desfă-

Transmitem pe această cal* 
mulțumirile și recunoștința 
noastră profundă instituțiilof 
și organizațiilor obștești, tu
turor persoanelor din țară șf 
ce peste hotare, care ne-a* 
exprimat condoleanțe pentru 
pierderea dureroasă pe care 
an» sufent-o prin încetarea 
din viață a iubitului nostru 
părinte

.XCHEX

DC

U.T.M. 
multă

citesc ?“

Discuri

de Dorel Dorian

TELEVIZIUNE
22.00
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Volga 
16,30; 
10.30.-

; 16: 
(orele 
16.15 ; 

IGITUR 
(orele

la 
14.15; 
(orele 

20.451.

20.30 Frumoasele nopții. 
Buletin de știri. Sport. Bu
letin meteorologic. 22,20 Mu
zică și poezie.

rulează 
12; 

Lira 
18 30:

rulează la Central (orele 
12,30: 1430: 16.30: 18.30; 
TOVARĂȘII ruîează la 

(orele 15; 17,30: 20). LE-

10 ; 12 ;
Canitol

14: 1

celor pentru care 
’•scapeciWee de 
solidar e tipsed 
burgheze csaprz 
socrefe in ae-

Meditatia ibsesuani »e 
deasupra dramei 4e 
vizi nd. ir. termeni dr

fost expediate ofelăritlnr 
tone de metale vecin de că
tre tinerii din VmjB 
re. T tone, ăia orașa* 
Jfu și 96 de fose de 
ionul și orzșal Tr. vre 
rin. Merită evidential- sm'-- 
tatea organrzațnlcr U.TJ*. de 
la Uzina mecnsieă. 
Cemnlexuln: de i*d 
re a lemnulnt Depoai CXJL 
din Turn» Severin, care >■ 
colectat și predat LCJL — 
de Ia incepatal stini și până 
in prezenî — 586 de fose 
fier vechi, depăsănda-să 
gajamentele leale.

Fină in seara zilei de 5 
prii ie. ia întreaga regiune an 
fost efecinzte lucrări de 
treținere pe 3 52* ha pă 
iar pe margiEea șnseieter 
fost plantat: 1135* pe 
namentali și fructiferi.

Odată ca îi 
condițiilor atmosferice, aeț.u 
nile de muncă patriotică vo 
continua eu intensitate spo 
rită. Ar fi bine dacă — in ce
ea ce privește orașul Craio
va — sfatul popular orășenesc 
ar coordona cu mai multă 
grijă repartizarea uneltelor de 
muncă necesare S Îmbată î 
și duminică 4 aprilie am intil- 
nit situații in care tinerii ve- 
niți la locurile stabilite nu au 
avut ia dispoziție tirnăcoape. 
cazmale, autovehicule pentru 
transportul molozului și al
tele.

De asemenea, din partea co
mitetului orășenesc 
Craiova se cere mai 
atenție in sprijinirea organi
zării acțiunilor patriotice 
către comitetele U.TAL 
întreprinderi. Paralel cu 
crările de infrnmusețare să se 
acorde toată atenția îndepli
nirii angajamentului privind 
colectarea metalelor vechi.

Ing. ARTUR ION 
MIHAIL DUMITRESCU

CARNET
TEATRAL

TEATRUL MIC

ar părea de ciudat

iesele lui Dorel Do- 
riati au fost întâmpi
nate întotdeauna 
cu interes, au susci
tat dispute critice 
controversate, ade

ziuni sau, dimpotri
vă, rezerve, izvorînd de cele 
mai multe ori din faptul că per
sonajele, purtătoare ale unui me
saj etic și social se impuneau 
prin configurația spirituală, pe 
planul ideilor, dar nu aduceau 
cu ele și elemente biografice de 
natură a dezvălui scenic și a îm
plini convingător existența aces
tora. Observație îiitetneiață in 
măsura în care se face abstracție 
de formula dramatică pe care o 
încearcă Dorian, autor care ma
nifestă o anumită lipsă de inte
res față de personajul înțeles în 
sens clasic. Acest talentat autor 
dramatic subordonează, bind nu 
neglijează volniitar, cerințe ale 
genului, dînd prioritate ideilor, 
pe care vrea să le configureze 
dramatic.

în cazul ultittlei sale piese 
„Oricît ar părea de ciudat'1, însă, 
personajele aduc CU ele acele ele
mente biografice personale, âeele 
atitudini personale cate le asigu
ră în bună măsură dtiithul spre 
spectator.

Piesa, de fapt, un eseu drama
tic cum sînt și celelalte, aduce in 
scenă o dezbatere dPȘpm oportu
nitatea suspiciunii, despre conse
cințele ei grave atunci cînd este 
nefondată, atît în relațiile sociale 
cît și în cele ale vieții personale. 
O mai curajoasă apelare la su
gestie ar fi dat textului un sens 
umanist, filozofic, mai generos,

evitînd un anume didacticism re
toric sesizabil mai ales în final.

Esențială, în această lucrare, 
mi se pare receptivitatea autoru
lui la o problemă de actualitate, 
prezenta conștiinței sale active 
propunînd meditației spectatoru
lui o temă de mare interes.

Horia Drăgan, cel care duce 
cu sine ca o povară grea, rod al 
egoismului ascuns și al neîncre
derii în oameni, o falsă suspiciu
ne. trece printr-o acută, și posi
bilă, dramă care, dacă nu s-ar fi 
petrecut într-un climat exigent 
șl de responsabilitate matură, ar 
fi putut avea o eix>luție sufle
tească greu recuperabilă. Puterea 
Opitliei colective întemeiată pe 
generoase criterii etice, intervine 
cu autoritate. Fiecare personaj 
aduce eu sine autoritatea morală 
â faptelor sale, dăruirea și depăși
rea firească a euhli îl Innnbileaz" 
fericit.

Subiectul, pe alocuri conventio
nal. ut) afectează cnnținUttil teo
retic exprimat eu meritorie lim
pezime. .

til spectacolul de la Teatru! 
Mic aii fost bine Intuite calității» 
di-âttiâtiep ale piesei. Decorul sim
plii, 0 mișcate scenică reținută, 
moHblogareă replicilor dau putin
ța Urmăririi demonstrației cuprin
se în text. Și e bine așa pentru 
eă adevătâtiil dramatism nu-1 a- 
flăm, de fapt. în acțiunea de pe 
Scenă, ci în conținutul de idei pe 
care-1 exprimă riSbâre personaj. 
Regizorul Radu Penciulescu, re
marcat nu o dată pentru sobrie
tatea cu care-și cizelează specta
colele, nu îngreunează scenele cu 
amănunte. îl interesează doar mo
dul cum se rostesc replicile, mi-

imediat 
pentru 
locurile amintite ■ 
curge •• recvmnedt 
de aceste mbriei 
„Vitrina MMM!* 
Dar de atei « 
dnt* rerrs’.tațta
• prxmtptit - 
resror i e,n—■

de infor
î*

p<>
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• Neamul Soimărestilor
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Teatrul Național din Cluj la București
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• Unde ești acum. Maxim ?

CINEMATOGRAFE
LCIGAȘtl DE FEMEI rulează la 

Melodia forele W; 12» 15; 17, 19; 
2!J. Gnvrța fotele 10: 12: 14-, 16:
13.15; 2030). Festival (orele 9; 
1! 13: 15; W, 19; 21). SPĂRGĂ
TORUL — aneaascop — rulează la 
Gnrieșu forele 9; 11,15: 13.30; 
1545; 18 28.15), Miorița (orele 930; 
11.45; 14; 1605; 18.45; 21). Ramura 
ferele 9.30; 11.45; 14; 16.15; 18.45; 
21) P MUSUL VESEL rulează la 

forele
20 301
11.45;

rloreasca
lg.15 :
930 -
133®: 21). GAUDE.AMUS
rulează le Republica 
9; 11, 13; 15; 17; 19; 21). BING- 
BANG, VISUL LUI TĂNASE (orele

14, 16.15). SCARA-
— cinemascop — 
Luceafâral (orele 8; 
16.15: 1830: 20.45).

(orele 9:

930: 11.45: 
MOUCHE 
rulează la 
10: 12: 14; 
Eucurești (orele 9.- 11; 13:
15» 17: 19: 211. Excelsior (orele 9: 
11; 13: 15: 17; 19. 21). ARMATA
CODOBATURILOR rulează la Vic
toria (orele 10; 12: 14; 16, 18,15: 
2030). Bucegi (orele 10: 12,15; 
16, 18,15: 2030). ZBORUL ÎNTRE
RUPT 
1030: 
20.45).
Eazesti
GEA SI FORȚA rulează la Union 
forele 14.30: 1630: 18.45: 21). Doi
ca — PROGRAM PENTRU CO
PII (dimineața) ; STRĂINUL 
(ambele serii) rulează la o- 
rele 1130; 16; 1930). Pro
gresul forele 1530, 19). AVENTU
RILE UNUI TTNĂR — cinemascop 
— rulează Ia Timpuri Noi (orele 
10: 1X45; 1530: 18.15: 21). ELENA 
DIN TROIA — cinemascop — ru-

lează Ia înfrățirea 
(orele 10,30; 15,30; 
ENORIAȘ CIUDAT 
rural (orele 15; 17; 
cehi (orele 15: 17: 
TANUL FRACASSE rulează 
Cringași (orele 16; 18.15: 20.30).
PĂDUREA SPTNZURATILOR - ci
nemascop (ambele serii) rulează 
Ia Feroviar (orele )030: 13.45; 
17; 20,301. Modern (orele 930; 13; 
1630, 201. Patria (orele 10: 13.30: 
17: 20,30) SOȚII ÎN ORAȘ rulea
ză la Dacia (orele 9.30; 11.45: 14: 
16.15; 18.45; 211 O STEA CADE 
RIN CER — cinemascop — rulea
ză la Unirea (orele 11; 16- 18.15; 
20.30). Ferentari (orele 10: 12; 
14; 16; 18,15; 20.30). DJUR.A - 
cinemascop — rulează la Toims 
(erele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15:
20.30) . UN PUMN DE NOTE ru
lează la Flacăra (orele 15; 17; 19; 
21). MOFTURI 1900 rulează ta VI- 
tan (orele 16; 18.15; 20,30), Viitorul 
(erele 15; 17; 19 21). CINE-I CRI
MINALUL ? — cinemascop — ru
lează Ia Munca (orele 14,30; 16.30 ; 
18.45: 21). MĂ IUBEȘTE. NU MĂ 
IUBEȘTE rulează la Popular (orele 
15- 17: 19; 21). VREMEA PAGINI
LOR rulează la Arta (orele 16; 
18.15: 20,30). STRIGĂTUL CORLEI 
rulează la Moșilor (orele 1530-, 18:
20.30) . Colentina (orele 16-, 18.15;
20.30) . MtSTERELE PARISULUI — 
cinemascop — rulează la Aurora 
(orele 10; 12; 14; 16; 18.15, 20,30). 
CEI TREI MUȘCHETARI rulează 
la Cosmos (orele 16; 19). REGINA 
CÎNTECELOR 
(orele 9.45;
18.45, 21).
14, 16.15,

Intre popoare 
18; 2030). UN 
rulează ;a Cul- 
19; 21). CoL-O- 
19; 2!;. CĂPI-

14

mica ce le Însoțește. Se pare că 
specificul pieselor iui Dorian a 
găsit în Penciulescu, regizorul 
care l-a înțeles cel mai bine. 
In rolul lui Horia Drâgan. actorul 
Ion Marinescu știe să fie și tă
ios, și frămintat, și cinic, și foarte 
aproape de lașitate. Expresivita
tea violentă a feței rale și, mai 
ales, calmul aparent al acestei 
expresivități îl ajută ss creeze un 
personal relevabil pe deplin. Ta
tiana Iekel aduce feminitate și 
franchețe, fiind mai sigură fri mo
mentele lirice.

In Nicolae Roșea. Georee Con
stantin, deși izbutește si impună 
atehliei masivitatea nu numai Fi
zică a petsonafultri. In anume 
momente de tensiune pare tnai 
degrabă teatral decât natural 
Cuplul Aurelia Vespie — Albii 
Mihai (Eliza Plopeanu — Stama- 
te Popescul aduce cu sine naivi- 
tate și candoare, romantism juve
nil. îh rolul lui Alexe Muntranu. 
Constantin Cbdresett creează un 
personaj intetesaht. chiar dacă nu 
în sensul în care a fost conceput 
de autor. Ports Ciornei nu are 
de interpretat un text consistent 
S) nu face altceva decît să se a- 
ehite conștiincios de el. Victoria 
Gheorghiii aduce cu sine tandre
țea feminină, uneori expozitiv a- 
fitmată.

în ansamblu, spectacolul cu 
..Oricât ar părea de ciudat" este 
bine conceput, iar replicile trec 
dincolo de rampă și izbutesc să 
îndemne la meditație. Ia activa 
participare intelectuală, impunind 
un autor ale cărui experiențe dra
matice merită atenție.
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NICOLAE DKAGOȘ

capacitatea atiro 
al luminos. Atu 
independentei iui 
cenicul său — n-are 
plicatie. in utilise tastau*, ee 
cit teama cd un oftul. 1 
năr. rar putea iun loca 
tia sa. clădite ca ah.«ea 
turi fi nvind In *n*ne 
jertfei personaje i primei 
Pe care le ridic* coace 
lor sint pe terenul 'onerte- 
sale incendiate. caiastroâi r 
urma careta i-azt murit cri tr. 
copii, la puțin timp de 
naștere). Personaj CMnptex. 
reductibil I* mmpia Umori 
a unui egoist mic-burghez. meș
terul constructor care exerefl* 
atita inscinatie asupra enfor
ce-/ înconjoară e fi na spi 
obsedat de incert! tudisu csat 
propriei sale meniri, na oa c 
nuit de dileme srisietoere ci 
ce-i conferă o anume rob* 
de spirit chiar dacă iraerr 
idealul său o himeră rdeatss 
El construiește case fi se im 
c hipuie urcind 
în tinerele, 
un „turn in 
qat de conți 
ta reală a 
construiește.
a concepe 
mentalității 
construcției 
neral.
ridica 
familie 
licili. condiția existentei. Con
strucția zidită cu egoism pe ru-

e<

frica* 
calote 
oar si 
timar.

C. STANESCU

19.00 Jurnalul televiziunii. 
19.10 Laboratorul micului chi
mist 19,40 Filmul artistic

Musafiri ciudati pe muntele 
ce gheață". 21,25 Recitalul pia
nistului belgian Frederic Ge- 
vers. 21.45 Telesport In înche
iere: Buletin de știri. Buletin 
^meteorologic.

Fruntașă pe țară

regiune ao 
filmele pre- 

10742954

La Festrs aiul hbnu 
ui b sate au partx-- 
nt 496 ossaaiDgra- 
e tores ștrâdu-se cn 
*0006 tmi urniți

spectatori deat in t- 
mil precedent. In ln- 
orie de iarnă țăranii 
:oopei atoii. pirtici-
înnți b cursurile tn- 
, itămintulni agrozoo- 
‘ehnic de masă, au a- 
'. ut posibilitatea să 
vizioneze 
filme
teme 

Cu 
lului

numeroase 
documentare pe 
aerare. 
prilejul Festiva- 
filmului romî-

nesc în regiunea Ol
tenia s-a înregistrat 
an număr de 1 650 000 
spectatori, cu 250 000 
mai mult decit în a- 
nul prvredent. In a- 
nul 1964 au fost or
ganizate, atit la cine
matografele din orașe, 
cît și la cele sătești, 
diferite acțiuni de 
popularizare a filmu
lui cum ar fi simpo
zioane. orezențâri 

filme, concursuri 
prietenii filmului 
alte acțiuni.

■de
CU
și
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Vii proteste împotriva acțiunilor
agresive ale S. U. A. in Vietnam

• După cum anunță agenția 
V.N.A., misiunea de legătură 
a înaltului comandament al 
Armatei Populare Vietnameze 
a transmis Comisiei interna
ționale de supraveghere și con
trol un protest împotriva 
aducerii în Vietnamul de sud 
a 17 avioane americane tip 
.,Skyraider", destinate aviației 
militare sud-vietnameze. în 
protest se arată că această ac
țiune contravine acordurilor 
din 1954 de la Geneva cu pri
vire la Vietnam.

• La Washington au sosit 
aproximativ 100 de profesori 
din peste 60 de universități 
americane pentru a expune 
guvernului și membrilor con
gresului neliniștea lor profun
dă și nemulțumirea față de 
politica administrației S.U.A. 
de extindere a războiului în 
Vietnam. In cadrul unei con
ferințe de presă, profesorul 
Feinstein, de la Universitatea 
din Detroit, a condamnat po
litica americană în Vietnamul 
de sud. Profesorul Kauffman, 
de la Universitatea din Michi
gan, a subliniat nemulțumirea 
ce se manifestă în rîndul ca
drelor didactice din universi
tăți, față de atitudinea guver
nului american care duce un 
război agresiv în Vietnam, iar 
profesorul Brown, de la Uni
versitatea din New Jersey, a 
declarat că Statele Unite tre
buie să-și retragă armatele 
din Vietnamul de sud și să 
dea posibilitatea poporului a- 
Cestei țări să-și hotărască sin
gur soarta. In același timp o 
organizație profesională, gru- 
pind peste 15 000 de învăță- 
țori americani a publicat o 
declarație prin care dezapro
bă politica americană în 
Vietnam.

profesori din acest oraș au 
semnat o petiție de protest în 
care condamnă actele agresive 
ale Statelor Unite împotriva 
Vietnamului.

„Considerăm că este datoria 
noastră elementară, se spune 
in petiție, să protestăm și să 
condamnăm cu indignare ală
turi de profesorii Universități
lor din Michigan. Columbia și 
de alți oameni de știință din 
lume, folosirea de către S.U.A. 
în războiul din Vietnamul de 
sud a armelor chimice inu
mane și a gazelor toxice. Fa
cem apel la toți oamenii să-și 
unească glasurile lor cu ale 
noastre pentru a preveni 
trugerea omenirii într-un 
boi termonuclear".

SAIGON 10 (Agerpres). — 
Agenția France Presse anun
ță că sîmbătă dimineața 1 400 
de soldați aparținînd unuia 
din cele două noi batalioane 
de pușcași ale marinei ameri
cane au debarcat în apropiere 
de Da Nang, unde se găsește o 
importantă bază aeriană sud- 
vietnameză. Ei au sosit pe 
bordul a trei nave americane, 
de la baza din Okinawa, alătu- 
rîndu-se celor 3 500 de puș
cași americani debarcați 
baza de la Da Nang, încă 
cursul lunii trecut

dis- 
răz-

To-• Vineri a avut loc la 
kio o ședință extraordinară 
a conducerilor Partidului So
cialist din Japonia și Consiliu
lui General al Sindicatelor din 
Japonia (S.O.H.YO.), consa
crată situației periculoase cre
ate în urma agresiunii S.U.A. 
în Vietnam.

După ședință un grup de 
participanți la această ședință 
în frunte cu Tomomi Narita, 
secretarul general ' - 
lui Socialist din Japonia, 
vizitat ambasada 
Tokio, unde au 
notă în care se cere retragerea 
trupelor americane din Vietna
mul de sud.

Totodată, Comitetul Execu
tiv al Partidului Socialist din 
Japonia s-a întrunit sîmbătă 
într-0 ședință în cadrul că
reia a adoptat o rezoluție 
prin care se cere Statelor U- 
nite să-și înceteze atacurile 
aeriene împotriva R. D. Viet
nam și să-și retragă trupele 
din Vietnamul de sud.

Atacuri lansate

I •!

Noi debarcări
de trupe americane

în Vietnamul de sud

i

R.A.U. — Vedere din centrul orașului Cairo

------- «TV-»F-
--------- -W-T»

sud-vietnamszi

Demonstrațiile
de la Lima

• Primarul orașului Miti- 
lena, Apostolos, președintele 
Ligii avocaților, Kortexis, con
silieri municipali, medici și

PE SCURT
NEW YORK. — Recent, a 

fost depus Ia Secretariatul Or
ganizației Națiunilor Unite in
strumentul de aderare a R. P. 
Romine la Declarația asupra 
construirii marilor drumuri 
pentru circulația internaționa
lă, adoptată la Geneva, la 16 
septembrie 1950.

Pornind de la necesitatea 
dezvoltării circulației rutiere 
internaționale în Europa, De
clarația stabilește lista și nu
merele drumurilor din rețeaua 
internațională, precum și con
dițiile tehnice cărora trebuie 
să le corespundă marile dru
muri pentru circulația inter
națională.

BUDAPESTA — Cu prilejul 
vizitei oficiale în Austria a lui 
Janos Peter, ministrul aface
rilor externe al R. P. Ungare, 
s-a semnat acordul ungaro-au- 
striac cu privire la drepturile 
juridice în domeniul succesi
unii, acordul cu privire la viza 
pașapoartelor și la problemele 
vamale, acordul cu privire la 
cursele de autobuze dintre cele 
două țări.

NEW YORK. — Reprezen
tanții permanenți ai Statelor 
Unite și Marii Britanii la 
O.N.U. au anunțat secretarului 
general al Organizației Națiu
nilor Unite, U Țhant, că gu
vernele lor sînt de acord cu 
propunerea Uniunii Sovietice 
privind convocarea comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare com
pusă din reprezentanți ai celor 
114 membri ai O.N.U. Din sur
se diplomatice s-a aflat că este 
posibil ca acest comitet să-și 
înceapă lucrările la sfîrșitul 
lunii.

DJAKARTA — Agenția 
Centrală Telegrafică Coreeană 
anunță că Kim Ir Sen, pre
ședintele Cabinetului de Miniș
tri al R.P.D. Coreene, a sosit în 
după-amiaza zilei de 10 apri
lie la Djakarta pentru a face 
o vizită în Indonezia, la invi
tația președintelui Sukarno. 
La sosirea pe aeroportul Ke- 
majoran, Kim Ir Sen a fost 
întîmpinat de președintele 
Sukarno și de alți înalți dem
nitari indonezieni.

PEKIN. — La 10 aprilie, 
Hussein Zulfikar Sabri, mi
nistrul adjunct al afacerilor 
externe al R.A.U., care face în 
prezent o vizită în R.P. Chi
neză, a fost primit de Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de 
Stat, și de Cen I, vice-premi
er al Consiliului de Stat și 
ministru al afacerilor externe 
al R.P. Chineze, cu care a 
avut o convorbire prieteneas
că.

MUNCHEN. — Congresul Uniu
nii creștin-sociale — U.C.S. (ra
mura din Bavaria a Uniunii creș- 
tin-democrate) care se desfășoară 
în prezent ia Munchen, a reales 
sîmbătă în funcția de președinte 
al fracțiunii pe Franz Joseph Stra
uss. El a obținut 643 de voturi din 
cele 750 exprimate. Cu doi ani în 
urmă, Strauss a întrunit 559 de 
voturi din cele 644 exprimate.

PE SCURT

al Partidu- 
, a

S.U.A. din 
înmînat o

SAIGON 10 < Ager preș). —
Postul de radio al forțelor patrio
tice sud-vietnameze a transmis 
un comunicat în care se arată că 
detașamentele de patrioți au ata
cat grupul de soldați sud-coreeni 
staționați la numai 15 km nord 
de Saigon, provocîndu-le acestora 
mari pierderi în oameni și mate
riale. In același timp au fost cap
turate mari cantități de 
muniții.

In același comunicat 
date amănunte asupra
lansat de patrioți în provincia 
Quang Nam; în cursul căruia 150 
de soldați sud-vietnamezi au fost 
scoși din luptă, iar 25 de avioane 
au fost distruse sau avariate.

arme șt

au fost 
atacului

France Presse
Problema cipriotă intr-o nouă fază

ATENA. — După refuzul 
turc de a accepta ca mediato
rul O.N.U. în Cipru, Galo Pia
za, să-și continue misiunea sa, 
și după afirmația președinte
lui Makarios că el nu va ac
cepta un alt mediator, acțiu
nea de mediere a O.N.U. în 
criza cipriotă, transmite din 
Atena corespondentul agen
ției France Presse, poate fi 
considerată ca terminată, iar 
problema cipriotă ca intrind 
într-o nouă fază. Potrivit a- 
genției, in cercurile oficiale 
grecești se afirmă că raportul 
lui Galo Piaza, asupra căruia 
cele trei guverne interesate 
— Grecia, Turcia și Cipru — 
și-au exprimat opiniile lor, 
constituie, în fapt, un eșec 
după care nici o speranță în
tr-o soluționare a problemei 
cipriote, pe baza principiilor 
discutate pînă în prezent, nu 
va mai fi justificată. O re
glementare a crizei cipriote 
va trebui căutată, după cum 
afirmă diplomații occidentali 
acreditați la Atena, în cu to
tul altă direcție. în cercurile 
ambasadei americane, subli
niază agenția menționată, se 
apreciază, spre exemplu, că 
problema cipriotă nu va mai 
trebui să fie orientată spre 
obținerea unei independențe a 
statului cipriot, ci spre soluții 
care să vizeze în special uni
rea cu Grecia (Enosis) cu a- 
cordarea de compensații res
pective Turciei.

Amenințările pe care Tur
cia le lansează în prezent, a- 
proape în fiecare zi, împotri
va Greciei, gravele consecințe 
asupra 
țări pe 
impuse

fac în prezent, scrie Fran
ce Presse, din ce in ce mai 
urgentă o soluționare a pro
blemei. Pe deplin conștient 
de aceasta, guvernul grec, 
rămînînd totuși ferm in ce 
privește principiile de soluțio
nare a problemei cipriote, 
este dispus totuși să-și mode
reze pozițiile. Observatorii 
consideră ca semnificativ, in 
acest sens, faptul că ziarul de 
limbă engleză ,-Athi 
Post", apropiat g
publică un articol in care, cu 
toate că rămîne ostil nego
cierilor cu Turcia, nu se opu
ne în nici un fel ca toate păr
țile interesate să se alăture 
conversațiilor care ar urma să 
înceapă între comunitățile 
greacă și turcă din insulă.

Dailv

Tratatul de prietenie, colaborare și asistență

VARȘOVIA 10 (Agerpres).— 
A fost dat publicității textul 
Tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală 
dintre U.R.S.S. și R. P. Polonă.

In preambul se arată că 
cele două părți călăuzindu-se 
de năzuința permanentă de a 
întări prietenia între cele 
două state socialiste iși expri
mă hotărîrea comună de a 
promova consecvent politica 
coexistenței pașnice între sta
tele cu orînduiri sociale dife
rite, de a lupta neabătut pen
tru consolidarea păcii in con
formitate cu țelurile și princi
piile Cartei Organizației Na
țiunilor Unite și de a respec
ta obligațiile decurgind din 
Tratatul de la Varșovia de 
prietenie, colaborare 
tență mutuală, din 
1955.

In tratat, care are 
cole, se arată că înaltele părți 
contractante vor întări priete
nia, vor dezvolta colaborarea 
multilaterală și își vor acorda 
ajutor reciproc

Cele două țări vor continua 
eforturile în scopul asigurării 
păcii internaționale și a secu
rității, al realizării dezarmă
rii generale și totale și a lichi
dării definitive a colonialis
mului. Părțile contractante 
vor tinde in m 
spre evoluția paș 
fiilor in Europa, 
încă o dată că unul din prin
cipalii factori ai securității 
europene este inviolabilitatea 
frontierei de stat a Republicii 
Populare Polone pe Oder- 
Neisse. Ele vor folosi în co
mun toate mijloacele de care 
dispun în scopul înlăturării

primejdiei agresiunii din par
tea forțelor militarismului și 
revanșismului vest-german, 
sau ale oricărui alt stat care 
ar intra în alianță cu acestea, 

în cazul cînd una din părți 
va fi atacată de aceste forțe, 
cealaltă parte îi va acorda de 
urgență tot ajutorul, inclusiv 
militar. înaltele părți contrac
tante se vor pune de acord și 
se vor consulta in toate pro
blemele internaționale impor
tante care se referă la ele.

Tratatul se încheie pe un 
termen de 20 de ani și se pre
lungește automat de fiecare 
dată pe următorii cinci ani, 
dacă nici una din părți nu îl 
denunță.

In cursul acestei 
iăptămîni, orașul Li
ma a fost martorul 
unor puternice de
monstrații studențești 
susținute de o mare 
parte o populației. 
Care a fost mobilul 
mișcărilor revendicati
ve care, așa cum 
relata agenția .ASSO
CIATED PRESS" au 
provocat „dezorgani
zarea 
urban

Cu 
urmă, 
porturilor, organ gu
vernamental, a luat 
hotărî rea să majoreze 
cu 50 la sută prețul 
biletelor de călătorie 
la tramvaie, autobu
ze, taxiuri și pe 
lea ferată.

La chemarea 
unii Studenților 
venita.. 
ganizații 
studenții din Lima au 
organizat demonstra
ții și mitinguri de 
protest împotriva ho- 
tărîrii autorităților. 
Demonstrațiile, care 
au durat mai multe 
zile, au dus la bloca
rea circulației pe une
le străzi ale orașului 
Lima. Perturbațiiie 
din circulație, am
ploarea crescindă a 
demonstrațiilor au dus 
la intervenția unități
lor de poliție pentru 
restabilirea „ordinii". 
In cursul unei ciocniri 
violente

transportului

citea timp în 
Comisia trans-

ca-

Uni- 
Uat

ari și a altor or- 
progresiste.

monstranți și poliție, 
marți seara au fost 
împușcate mai multe 
persoane. După cum 
anunța agenția „REU
TER", într-o cores
pondență din Lima, 
sute de persoane au 
fost rănite și peste 
200 au fost arestate, 
printre care și nume
roși studenți. Făcînd 
uz și de grenade cu 
’.aze lacrimogene, po
liția a încercat să-i 
împrăștie pe demons
tranți.

Ultimele știri trans
mise din Peru anun
ță că guvernul de la 
Lima, în scopul înă
bușirii demonstrații
lor, a hotărît suspen
darea garanțiilor con
stituționale pe o pe
rioadă de 30 de zile. 
Sici această măsură 
nu a dat rezultatele 
scontate. Demonstra
țiile nu au luat sfîr- 
șd.

Sub presiunea pu
ternicelor manifesta
ții de protest, Parla
mentul, întrunit in
tr-o ședință extraordi
nară, a fost nevoit să 
revoce decretul pri
cind sporirea tarifelor 
la mijloacele de trans
port în comun.

Cu toate acestea in 
capitala peruviană 
continuă să persiste 
un climat de tensiune 
politică.

9 arti-

și
14

asis- 
mai

IOAN TIMOFTE

ELVEȚIA. — 
Cei doisprezece 
copii ai unei fa
milii din Re- 
convillier, îm
preună cu ma
ma lor (prima 

din dreapta)

Alegeri 
în „insula verde" 
■ onsultarea electorală care s-a desfă

șurat în Irlanda nu a adus clarifi
cările la care se aștepta premierul

1 Lemass. „Dail“-ul (parlamentul de 
| la Dublin) va avea pe băncile gu

vernamentale 72 deputați. Practic, 
aceasta înseamnă pentru Lemass o 

majoritate de un vot (deși parlamentul are 144 
deputați, privarea președintelui de dreptul de a 
vota, micșorează majoritatea absolută la 72 voturi, 
adică exact numărul de mandate de care dispune 
partidul Fianna Fail al lui Lemass).

Noua configurație a parlamentului irlandez in
dică o creștere a numărului de deputați guverna
mentali — de la 70, la 72. Dar creșterea aceasta 
este mult inferioară calculelor care au determinat 
neașteptatele alegeri. Dizolvarea vechiului parla
ment s-a produs după niște alegeri parțiale defa
vorabile guvernului. Lemass era însă convins că 
o consultare pe ansamblul țării îi va aduce un 
spor de voturi și, în consecință, putința de a gu
verna mai comod, fără a avea teamă de capri
ciile anemicului grup de independenți al cărui 
sprijin îi devenise indispensabil. Optimismul pre
mierului se baza pe confuzia din rîndul princi
palei grupări de opoziție, Fine Gael. Acest partid 
cunoaște frămîntări generate de tendințele refor
matoare ale unor lideri ai săi, dornici să apropie 
programul de revendicările unor categorii sociale 
mai largi. Momentul electoral a găsit acest sector 
al opoziției într-o anumită stare de derută, ceea 
ce a avut drept rezultat pierderea a două mandate.

Lemass considera bilanțul guvernării sale sufi
cient de pozitiv spre a găsi adeziunea alegători
lor. Situația din „insula verde" a furnizat comen
tarii ale căror concluzii nu coincid. „DIE WELT" 
scria că Lemass „a reușit să smulgă țara din cercul 
vicios al mizeriei". In schimb, „LE MONDE" 
pomenea despre un declin ale cărui cauze ar fi 
„înrăutățirea situației economice, creșterea con
stantă a prețurilor, temerile față de posibilitatea 
unei inflații și criza din ramurile industriale care 
lucrează pentru export".

Observatorii, dincolo de deosebirile în aprecieri, 
remarcă prezența mai activă a Irlandei pe plan 
internațional, depășirea stadiului în care insula 
părea izolată de frământările de pe scena mon
dială. Există o pozitivă tendință spre lărgirea re
lațiilor comerciale cu străinătatea pînă acum limi
tate doar la Anglia (72 la sută din exportul ir
landez se îndreaptă către vecinul britanic). „DIE 
WELT" semnala că guvernul Lemass „și-a dat 
seama că, datorită îngustimii pieții interne, desfa
cerea produselor irlandeze în străinătate consti
tuie mai mult decît o necesitate vitală". Evoluția 
evenimentelor, arată ziarul vest-german, „a con
vins Dublinul că structura tradițională a comerțu
lui exterior irlandez trebuie schimbată".

Campania electorală din Irlanda a prilejuit o 
dezbatere în jurul celor mai nevralgice probleme 
ale țării, făcînd excepție de la’apatia care de obi
cei însoțește evenimentul votului.

Știrile furnizate de agențiile de presă relevă 
succesul laburiștilor (de la 18 la 21 mandate) și 
pierderile înregistrate de independenți. Majorita
tea partidelor au obținut sporuri de voturi în dau
na independenților.

Lemass dispune de o majoritate minimă, ceea 
ce nu-i asigură o confortabilă stabilitate. Agenția 
U.P.I. afirmă: „Conducătorii opoziției prevăd că 
Lemass va avea o sarcină mai dificilă în noua ca
meră din cauza eliminării majorității independen
ților și întăririi partidelor care i se opun". în- 
tr-un fel, grijile parlamentare ale lui Lemass se 
aseamănă cu cele ale lui Wilson. Premierul lon
donez are însă avantajul relativei bunăvoințe a 
liberalilor.

M. RAMURĂ |

Comentariul zilei
!

esiupea C.E.N.T.O. s-a închis în 
surdină. Pregătirile făcute cu mult 
fast, ca și participarea majorității 
țărilor membre la nivelul miniștrilor 
de externe, însemna, după părerea 
unor comentatori occidentali, că pac
tul C.E.N.T.O. va reuși la cea de-a 
a sa să iasă din „impasul politic"'

economiei celor două 
care le au cheltuielile 

de criza cipriotă,

--------•---------

Olanda:

Prezentarea 
listei noului 

cabinet
HAGA 10 (Agerpres). — De

putatul catolic Joseph Cais, 
însărcinat de regina Iuliana a 
Olandei cu formarea noului 
guvern olandez, a prezentat 
vineri suveranei lista cabine
tului său. După cum anunță 
agenția D.P.A., în noul cabi
net sînt propuși să facă parte 
14 membri, dintre care șase 
catolici, cinci socialiști și trei 
protestanți. Noul guvern, dacă 
va fi aprobat de suverană, va 
fi o coaliție socialist-creștină, 
spre deosebire de fostul cabi
net condus de Victor Marij- 
nen, care era o coaliție libe- 
ral-creștină. Printre persona
litățile care fac parte din noul 
cabinet se numără Joseph 
Luns (afaceri externe), A. 
Vondeling (vicepreședinte și 
ministru de finanțe) și Smal- 
lon Broek (la interne).

Luni se va anunța oficial 
componența guvernului con
dus de Cais, guvern care pune 
capăt celei de-a zecea crize 
ministeriale postbelice din 
Olanda. Va fi, după cum apre
ciază France Presse, în pe
rioada de după 1945, cel de-al 
patrulea guvern de coaliție 
dintre catolici și socialiști, cu 
o participare a calviniștilor.

sesiune
l-a caracterizat în ultimii ani și să se pla- 
pe o linie de plutire favorabilă țelurilor care

13-a
care 
seze 
au stat la baza creării acestui organism militar. 
Asta de altminteri explică, printre altele, nu numai 
prezența secretarului de stat Rusk (Statele Unite 
au doar un statut de observator), ci și ordinea de 
zi care cuprindea majoritatea problemelor în liti
giu, în frunte cu situația din Vietnamul de sud.

Dacă examinăm sesiunea C.E.N.T.O. in lumina 
ultimului ei act, și anume comunicatul dat publi
cității, putem înțelege mai ușor de ce această se
siune nu a îndreptățit 
„partenerilor majori". 
Teheran nu cuprinde

aproape deloc speranțele 
Comunicatul publicat la 

decît referiri la problema

Ciprului și o caracterizare generala a situației in
ternaționale. Fără îndoială mult prea puțin pen
tru ce s-a așteptat. Dacă luăm în considerare fap
tul că expunerea secretarului de stat, Rusk, s-a 
referit în principal la politica în Vietnam, absen
ța oricărei mențiuni asupra atitudinii pactului 
C.E.N.T.O. față de situația creată de politica 
agresivă a S.U.A. în Asia de sud-est este plină de 
semnificații. Practic, faptul denotă opoziția unora 
din țările membre ale C.E.N.T.O. de a se asocia 
unei susțineri a pozițiilor americane în această 
chestiune. Unele relatări de presă menționau că 
încă cu o lună în urmă reprezentanții pakistanezi 
și-au exprimat temerea că Statele Unite să nu for
țeze atitudinea țărilor din C.E.N.T.O. în problema 
vietnameză. Ceea ce corespondentul din Teheran 
al agenției FRANCE PRESSE menționa ca fiind 
„apelul lui Rusk pentru o unitate" asupra politi
cii asiatice, nu a survenit. Prudență, rezervă — 
acestea au fost cuvintele prin care corespondenții 
occidentali au caracterizat poziția țărilor partici
pante la sesiunea a I3-a a C.E.N.T.O.

De fapt, agenda sesiunii Consiliului ministerial 
a sintetizat momentele divergente și critice in 
evoluția relaților țărilor „regionale" — Turcia, 
Iran și Pakistan — cu Statele Unite și Anglia. 
Delegatul turc, în intervenția sa asupra proble
mei cipriote, nu și-a ascuns nemulțumirea față de 
pozițiile adoptate în Occident în legătură cu Ci
pru. Ministrul de externe Isîk a cerut ,.o partici
pare activă" a tuturor țărilor din C.E.N.T.O. la 
rezolvarea problemei cipriote. Declarația a fost 
considerată mai curând ca un reproș decît ca un 
apel adresat puterilor occidentale.

O atenție specială a fost acordată în comenta-

riile străine atitudinii Pakistanului. De mai multă 
xreme politica Pakistanului față de cele două 
blocuri militare din care face parte — C.E.N.T.O. 
m S.E.A.T.O. — este, se pare, in curs de recon- 

■•iderare. Un comentariu al ziarului iranian „TE
HERAN JOURNAL" vorbea despre „atitudinea 
tot mai rece a Pakistanului" față de cele două 
organisme militare din Asia. Dar nu este vorba, 
in cazul de fată, doar de simple aprecieri. Unele 
ziare au considerat că neparticiparea Pakistanu
lui la sesiunea C.E.N.T.O., la nivelul miniștrilor 
de externe, este deosebit de revelatoare pentru 
evoluția generală a politicii pakistaneze. „O poli
tică din ce în ce mai rezervată" — scriau obser
vatorii politici despre raporturile Pakistanului cu 
C.E.N.T.O.

Actuala sesiune a C.E.N.T.O. se desfășoară la 
un an de la ultima conferință interministerială 
care a avut loc la Washington. în acest interval, 
în politica Turciei, Iranului și Pakistanului s-au 
concretizat intențiile de apropiere și colaborare 

— ~ - - - - - care grupează
concretizat intențiile de apropier 
regională. Pactul de la Istanbul 
cele trei țări este conceput ca o organizație cores
punzătoare intereselor celor trei state, în timp ce 
participarea la C.E.N.T.O. este pusă din ce în 
ce mai mult sub semnul întrebării. Cele trei țări 
scria „LE MONDE" doresc „o mai mare libertate 
de acțiune pe plan internațional".

Astfel, sesiunea de la Teheran a lăsat fără răs
puns principala chestiune pentru care s-a depla
sat Dean Rusk : poate sau nu, să fie reînviat 
C.E.N.T.O. ? Deocamdată, răspunsul nu înclină 
de loc să satisfacă speranțele celor doi membri 
occidentali.

S. V.

Centru Internațional

de cercetare

asupra cancerului
a a doua, sesiu
ne pregătitoa
re pentru cre

area viitorului cen
tru internațional de 
cercetări asupra 
cancerului, repre
zenta a peste 12 
state au elaborat 
un program de stu
diu preliminar. Au 
fost inițiate trei 
categorii de acțiuni 
ce urmează a fi în
treprinse : formarea 
de cercetători, stu
dierea epidemiolo- 
giei și sprijinirea 
cercetărilor raționa
le în orice țară, a- 
tunci cînd aceasta 
se înscrie în progra
mul centrului inter

național. Bugetul 
necesar pentru func
ționarea acestui
centru internațio
nal, prevăzut pen
tru suma de 10 mi
lioane franci, nu este 
încă acoperit. La se
siunea organizației 
Mondiale a Sănătă
ții, care urmează să 
aibă loc în luna mai 
la Geneva. Centrul 
Internațional de 
cercetare asupra 
cancerului va deve
ni persoană juridi
că, urmînd ca apoi 
să hotărască asupra 
organizării și admi
nistrării sale, cit și 
asupra sediului său 
definitiv.

La sesiunea Comisiei drepturilor omului 

Proiect de rezoluție cu privire 
la pedepsirea crimelor de război

GENEVA 10. Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : Participanții la cea 
de-a XXI-a sesiune a Comi
siei drepturilor omului s-au 
reunit vineri după-amiază 
pentru a discuta proiectul de 
rezoluție cu privire la proble
ma pedepsirii crimelor de 
război și a persoanelor vino
vate de crime împotriva uma
nității. Proiectul, redactat de 
grupul de lucru însărcinat cu 
aceasta în ședința din 5 apri
lie, își exprimă în preambul 
convingerea că urmărirea și 
sancționarea crimelor de răz
boi și a celor ce au săvîrșit 
crime împotriva umanității 
vor avea drept consecință 
prevenirea pe viitor a unor 
asemenea crime, apărarea 
drepturilor omului și a liber
tăților fundamentale, sporirea 
încrederii între popoare, ceea 
ce va aduce o contribuție la

apărarea păcii și a securității 
internaționale.

Rezoluția cere tuturor state
lor să-și continue eforturile 
pentru ca „în conformitate cu 
dreptul internațional și legis
lațiile interne, făptașii de cri
me de război și de crime îm
potriva umanității să fie cău- 
tați, arestați și pedepsiți în 
mod echitabil de către tribu
nalele competente".

în sfîrșit, rezoluția cere se
cretarului general al O.N.U. 
„să întreprindă un studiu a- 
supra problemelor puse în 
drcntul internațional de cri
mele de război și crimele îm
potriva umanității și în mod 
deosebit asupra procedeelor 
care să îngăduie consacrarea 
imprescriptibilității acestor 
crime", urmînd ca raportul 
redactat pe baza acestui stu
diu să fie discutat la urmă
toarea sesiune ordinară a Co
misiei drepturilor omului.

Conferința 
mondială 

a învățătorilor
ALGER — Sîmbătă s-a 

I deschis Ia Alger cea de-a IV-a 
I conferință mondială a învăță- 
! torilor la care participă peste 

200 de delegați din 65 de țări.
Din R. P. Romînă, la Confe

rință participă o delegație con
dusă de tovarășa Onița Gligor, 
președintele Uniunii sidicate- 
lor din învățămînt.

Principala temă, care se află 
i pe ordinea de zi a conferinței 
I este studierea soluțiilor și 

mijloacele necesare pentru 
școlarizarea tuturor copiilor 
din lume.

Conferința, ale cărei lucrări 
vor dura cinci zile, va permite, 
de asemenea, să se facă un 
schimb valoros de experiență 

I și vederi în acest domeniu.
Cu prilejul începerii Confe

rinței, delegații au fost salu
tați de președintele republicii, 
Ahmed Ben Bella, Hadj Ben 
Alla președintele Adunării 
Naționale Constituante alge
riene și Cherif Belkasem, mi
nistrul Educației naționale.

R. P. CHINEZĂ. Tricotaje din lină pentru export, prezentate recent la o expoziție comer
cială din Șanhai
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