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In mine — noi utilaje și instalații

Marea răspundere a mecanizatorilor
în fiecare an, cînd zăpada nu-i 

încă topită în întregime, mii de 
tractoare se îndreaptă spre locurile 
de unde vor porni bătălia recoltei. 
Ajunși la cîmp, tractoriștii, alături 
de inginerii agronomi, de președinții 
și brigadierii din gospodăriile colec
tive. încearcă starea pămîntului spre 
a prinde momentul potrivit începerii 
lucrărilor agricole. Iată de ce la 
sate, tractoriștii sînt azi considerați 
vestitorii primăverii.

Prin muncă dîrză. mecanizatorii 
fac ca întinsele ogoare ale gospodă
riilor colective și de stat să dea re
colte din ce în ce mai bogate. Aratul, 
semănatul. în bună- parte lucrările 
de îngrijire a culturilor și recoltatul 
sînt făcute de tractoriști. Mijloacele 
tehnice moderne mînuite de ei au un 
rol principal în sporirea recoltelor.

Prin lucrări de cea mai bună ca
litate și la timp, tractoristul Du
mitru Mocofan de ia S.M.T. Cenei a 
ajutat gospodăria colectivă din Căr- 
piniș, regiunea Banat, să ob
țină de pe 150 ha cîte 7 100 kg po
rumb boabe la hectar ; briga
da a III-a de tractoare condu
să de Constantin Arghiroiu de la 
S.M.T. Grivița, regiunea București, 
a ajutat pe colectiviștii din Miloșești 
să obțină anul trecut, în condițiile 
unei secete puternice, cîte 4 000 kg 
porumb boabe la hectar pe întreaga 
suprafață cultivată. Se pot cita sute 
de astfel de exemple. Prin întreaga 
lor muncă, mecanizatorii contri
buie în același timp la întărirea gos
podăriilor colective, la ridicarea 
conștiinței colectiviștilor cărora le 
insuflă încredere în tehnica nouă, în 
știință, în posibilitățile lor de a 
smulge pămîntului cît mai multe 
roade.

Deși primăvara nu s-a așezat de
plin peste tot, iar pe alocuri vremea 
este destul de rece, miile de trac
toriști au început munca pe o- 
goare. Ei se străduiesc să facă 
la timp semănatul culturilor din 
prima epocă, pregătesc terenul pen
tru culturile care se însămînțează 
mai tîrziu ori lucrează la îngrijirea 
semănăturilor de toamnă. Mai mult 
decît în alți ani, în această iarnă 
tractoriștii s-au pregătit temeinic 
pentru această campanie. Exis
tă deci condiții ca lucrările, a- 
gricole de primăvară să se desfă
șoare în mod mai organizat și mai 
bine decît în anii trecuți. Dar des- 
primăvărarea tîrzie scurtează mult 
perioada de executare a acestor lu
crări. în decurs de 10 zile va trebui 
să se termine semănatul culturilor 
din prima epocă care însumează 
cca. un milion de hectare, iar în alte 
15—20 zile — porumbul pe 4 mili
oane de hectare. Executarea lor la 
timp și la un înalt nivel agrotehnic 
constituie chezășia obținerii de re
colte bogate. Iată de ce răspunderea 
mecanizatorilor pentru recoltă creș
te și mai mult.

In fiecare gospodărie colectivă și 
de stat s-au întocmit împreună cu 
tractoriștii planuri de desfășurare a 
campaniei agricole care prevăd a- 
mănunțit : ce lucrări trebuie să se 
execute pe fiecare tarla și la fiecare 
cultură, cu ce mijloace, în cît timp, 
oamenii din brigăzile de cîmp care 
vor lucra pe diferite mașini. Pregă
tirile sînt însă numai un prim pas. 
Hotărîtoare este munca de zi cu zi a 
tractoriștilor.

Ieșind la cîmp, unde au semănat 
primele boabe în pămîntul reavăn, 
tractoriștii din numeroase S.M.T.-uri 
au pornit o vie întrecere. La S.M.T. 
Făcăeni, regiunea București, ei se 
întrec pentru titlul de fruntaș, avînd 
ca obiectiv executarea lucrărilor la 
timpul prevăzut și de bună calitate.

Grăbirea lucrărilor agricole tre
buie să se împletească strîns cu 
grija de zi cu zi pentru respectarea 
cerințelor privind calitatea. Mulți 
tractoriști nu mai sînt astăzi simpli 
mînuitori ai volanului, ci oameni 
care aplică în producție rezultatele

cercetărilor științifice și experiența 
înaintată.

Partidul nostru a arătat în repe
tate rînduri că principala preocupa
re a mecanizatorilor trebuie să fie 
calitatea lucrărilor pentru ob
ținerea de producții mari Ia hectar. 
Problema calității lucrărilor execu
tate de mecanizatori a fost discu
tată pe larg la consfătuirea organi
zată înainte de începerea campaniei 
de către Consiliul agricol regional 
Dobrogea, la indicația comitetului 
regional de partid, consfătuire la 
care au participat 1 500 de mecani
zatori. în chemarea consfătuirii a- 
dresată tuturor mecanizatorilor din 
regiune se subliniază necesita
tea ca, odată cu îmbunătățirea pe 
mai departe a folosirii parcu
lui de mașini și tractoare, să se 
urmărească cu grijă calitatea lu
crărilor la fiecare cultură în parte 
ținîndu-se seama de cerințele plan
telor. Executarea lucrărilor la un 
înalt nivel agrotehnic este prin
cipalul obiectiv al întrecerii mecani
zatorilor dobrogeni.

Realizarea unor recolte mari la 
hectar este strîns legată de cunoaș
terea temeinică de către fiecare me
canizator a condițiilor specifice din 
gospodăria în care lucrează. Orga
nizarea de brigăzi permanente ale 
S.M.T.-ului în gospodăriile colec
tive, strînsa colaborare a acestora 
cu brigăzile de cîmp permit execu
tarea la timp și de bună calitate 
a lucrărilor, evită deplasările în 
gol ale tractoarelor. Permanentiza
rea brigăzilor de' tractoare are și alt 
aspect. Gospodăriile colective se o- 
cupă cu mai multă răspundere de 
condițiile de muncă și de viață ale 
tractoriștilor. Cît de mult face, 
mai ales acum, în această primăvară 
răcoroasă, să se asigure tractoristu
lui la cîmp o masă caldă, ceai fier
binte. Pentru tractoriștii de la S.M.T. 
Bîrca, regiunea Oltenia, gospodăriile 
colective din Măceșu de Sus, Giur- 
gița, Gighera și Radovanu au con
struit „case de cîmp“ prevăzute cu 
dormitor, bucătărie și sală de mese 
unde tractoriștii mănîncă și se o- 
dihnesc în bune condiții. Aceste 
exemple arată că fără eforturi deo
sebite consiliile agricole raionale, 
conducerile S.M.T.-urilor și nie gos
podăriilor colective pot asigura con
dițiile necesare ca mecanizatorii să 
muncească bine și cu spor.

Zilele acestea în toate regiunile vor 
începe să se desfășoare din plin lucră
rile agricole în cîmp. Timpul care a 
rămas pentru executarea lor este 
foarte scurt. De hărnicia și conștiin
ciozitatea mecanizatorilor depinde 
realizarea cu succes a acestor lucrări. 
A face totul pentru obținerea unei 
recolte bogate sä constituie un titlu 
de mîndrie pentru fiecare tractorist. 
Mecanizatorii au nevoie însă de un 
sprijin de zi cu zi din partea consi
liilor agricole regionale și raionale, 
a consiliilor de conducere ale gos
podăriilor colective pentru rezolva
rea operativă a unor probleme de 
mare însemnătate : asigurarea com
bustibilului și pieselor de schimb 
necesare micilor reparații la tractoa
re și mașini agricole, aprovizionarea 
semănătorilor cu semințe și organi
zarea echipelor de deservire. în con
dițiile acestei primăveri tîrzii, este 
necesar ca, operativ, consiliile agri
cole, împreună cu conducerile 
S.M.T., să urmărească regruparea 
chibzuită a tractoarelor și mașinilor 
agricole după necesități pentru a se 
putea asigura executarea neîntîrzia- 
tă a tuturor lucrărilor agricole în 
fiecare unitate.

Organizațiile de partid sînt che
mate să desfășoare o susținută mun
că politică în rîndul mecanizatorilor 
antrenîndu-i la executarea tuturor 
lucrărilor agricole de primăvară la 
timp și de cea mai bună calitate — 
condiție hotărîtoare pentru obține
rea unor recolte mari.

Fruntașă pe stațiune anul trecut, brigada lui Tudor Tudor de la S.M.T. Ulmeni, raionul Oltenița, este 
gata să înceapă bătălia însămînțărilor pe tarlalele gospodăriei colective din Chiselet. O fotografie înainte 
de începerea lucrului : în primul rînd, de la stînga la dreapta, mecanizatorii Nicolae Dinu, Nicolae Da
mian, Mitea Velicu și Tudor Tudor (șeful brigăzii) ; în rîndul al doilea—Marin Cazan, Marin Țugui, Gheor
ghe Penu și Traian Tănase. (Foto : R. Costin)

Cum ne-am organszat munca
Gospodăria noastră obține, an de te de 20 martie, folosind zilele cînd

an, succese tot mai mari în sporirea 
producției la hectar. Aceasta se da- 
torește în mare măsură faptului că 
gr.adul. de mecanizare a lucrărilor 
crește continuu. în campania agri
colă din primăvara aceasta avem de 
însămânțat o suprafață de 1 750 
hectare. în acest scop am dat o 
mare atenție bunei organizări a 
muncii pentru a îmbina eforturile 
mecanizatorilor cu cele ale colecti
viștilor.

Pe baza planului de producție al 
gospodăriei, am întocmit planul de 
desfășurare a campaniei de ' primă
vară, stabilind amănunțit, la fiecare 
cultură, ce lucrări se vor executa, cu 
ce mijloace, în cît timp etc. Întrucît 
în prima etapă a lucrărilor de pri
măvară avem de semănat suprafețe 
mai mici, dar trebuie executate lu
crări de întreținere a arăturilor și 
îngrijirea semănăturilor pe mari su
prafețe, am repartizat 6 tractoare la 
semănat și 12 tractoare la întreți
nerea culturilor. Ritmul zilnic de 
lucru pe tractoare l-am stabilit de 
25 ha la discuit și grăpat și 15 ha la 
semănat. Ritmul acesta ai fost însă 
depășit. In epoca I-a am avut de în- 
sămînțat 768 ha cu mazăre, borceag, 
ovăz, muștar și alte culturi. Peste 
500 de hectare le-am semănat înain-

timpul a permis lucrul w cîmp.
Urmărim împreună ca depășirea 

ritmului de lucru să nu se facă in 
dauna calității. Printr-un control 
permanent' și exigent, atlt din partea 
conducerii gospodăriei cit și a brigă
zii, asigurăm ca lucrările să fie de 
bună calitate. Mecanizatorii care nu 
respectă condițiile de calitate sînt 
obligați să refacă lucrările.

Colaborarea dintre brigada de 
tractoriști și gospodărie izvorăște și 
din faptul că aproape toți mecani
zatorii sînt în același timp și colecti
viști. De asemenea, unul dintre ei 
face parte din consiliul de conducere 
al gospodăriei. Atît în ședințele de 
consiliu cît și în adunări generale se 
discută activitatea desfășurată de 
tractoriști și de colectiviști. Aceste 
discuții contribuie la creșterea răs
punderii lor pentru calitatea lucră
rilor. Ne vom strădui să întărim co
laborarea dintre colectiviști și meca
nizatori pentru ca împreună să ob
ținem recolte cît mai bune.

Ing. LIVIU TÄTARU, 
președintele G.A.C. Cumpăna 

GHEORGHE BRATU, 
șeful brigăzii a 6-a de tractoriști 

de la S.M.T. Topraisar 
regiunea Dobrogea

Râmași in urmă
BACĂU (coresp. „Scinteii“). — 

Cu toate că în ultimele zile tim
pul s-a arătat deosebit de capricios, 
primăvara bate la ușă și în raionul 
Bacău. Dar S.M.T.-Hemeiuș nu este 
încă pregătit cum se cuvine.

„S.M.T.-ul ne-a trimis, e drept, 8 
tractoare — ne-a spus tov. Vasile 
Manea, președintele gospodăriei co
lective din comuna Cățelești. Dar 
cum vor lucra dacă discuitoarele și 
semănătorile, lăsate din toamnă în 
gospodărie, sînt descompletate?".

Nici la G.A.C. Săucești n-au fost 
aduse în gospodărie toate tractoa
rele, semănătorile, combustibilul ne
cesar. Nu a fost curățată cel pu
țin cisterna pentru combustibil. Cînd 
se va face acest lucru ? Sau se va 
turna motorina în ea așa cum este 
acum și tractoriștii se vor pomeni 
că motoarele se poticnesc din pricina 
combustibilului...

La fel stau lucrurile și la alte gos
podării colective, cum sînt cele din 
Berești-Bistrița, din Traian și altele.

După cum se vede, conducerea 
S.M.T. Hemeiuș nu se grăbește să 
asigure condițiile necesare pentru 
buna desfășurare a muncii mecani
zatorilor în campania agricolă. Con
siliul agricol regional are datoria să. 
ia neîntîrziat măsuri pentru înlătu
rarea acestor lipsuri.

în regiunea Argeș

Se dezvoltă bazinul pomiviticol
PITEȘTI (red. ziarului „Secera și ciocanul"). — în 

această primăvară în regiunea Argeș se vor altoi 27 mi
lioane bucăți de viță de vie. De asemenea, în regiune se 
vor planta cu viță de vie 600 de hectare, iar cu pomi 
fructiferi 6 000 de hectare.

Procedee moderne de lucru 
în industria mobilei

De=ar fi mai dese asemenea întîlnirL^
Prim-ma'strul laminator Nă

rozescu de la Uzinele „Ofe- 
lu1 roșu", care a adus multe 
îmbunătățiri procesului teh
nologic, este recunoscut ca 
un neostenit căutător al nou
lui. In 1961 a cîștigat con
cursul pe uzină pentru „Cel 
mai activ inovator“.

Intr-o bună zi, comitetul 
sindicatului și conducerea 
uzinei au hotărît ca prim- 
ma strul losif Nărozescu, îm
preună cu electricianul Petre 
Cu’ea, cu șeful unei echipe 
de lăcătuși de la întrefinere, 
Anghel Săvescu — toți din 
secția laminorul de profile 
ușoare — să plece la uzi
nele „Laminorul" din Brăila, 
într-un schimb de experiență.

Ce-au învafat ei la Brăila, 
cît de util le-a fost schimbul 
de experiență s-a văzut abia 
după întoarcerea lor acasă.

Nărozescu s-a apucat cu 
rîvnă de muncă. Una dintre 
ide'le sale de raționalizare
— în legătură cu mai buna 
dispunere a cadrelor de la- 
m nare — i se confirmase la 
Brăila.

Luna februarie i-a adus 
primele satisfacții. Operația 
de schimbare a dimensiuni
lor benzii de ofei lami
nate la cald a fost redusă
— prin aplicarea noilor so
luții ale prim-maisfrului — 
de la 10 ore la 5—6 ore. 
Echipele de la liniile de

laminare au sporit astfel 
simțitor productivitatea mun
cii.

— Cuțitele foarfecelor de 
tăiat laminatele de la ajus
tai aveau la Brăila patru 
guri de tăiere, pe cînd la 
no: nu au decît două
asemenea guri. Brăilenii ob- 
fin un timp de utilizare a 
cufifelor mult mai mare de
cît noi...

Ș,, la scurt timp după a- 
ceastă discuție, în secfia la
minorul de profile s-au exe
cutat și au începui să fie fo
losite cufUe cu patru guri de 
tăiere.

Un alt lucru văzut la 
Brăila a început de curînd 
să-și croiască drum în sec
ție : s-a trecu» la confecțio
narea șabloanelor necesare 
calibrări' cilindrilor de lami
nare avînd contrașabloane 
pentru verificarea uzurii lor.

Despre utilitatea și eficien
ta schimbului de experiență 
se po* spune multe lu
cruri bune. Ele au fost do
vedite de rezultatele obți
nute pînă acum, de învăță
mintele trase și măsurile a- 
plicate în secție. Tovarășu1 
Nărozescu socotește însă că 
ar fi folos'tor ca asemenea 
întîlniri, schimburi de expe
riență să aibă loc mai des.

CONST. MORARU

In îologralie : (de la stin:|<i la dieapla) ; Petre Curea, losii Nărozescu, ingine
rul șef de secție Pavei Văcărescu și Anghel Săvescu, la ieșirea din schimb.

(Foto : M. Andreescu)

In șapte combinate și 
fabrici de mobilă au fost 
introduse în ultima vreme 
procedee moderne de fi
nisare a mobilei, ; menite 
să ducă la creșterea pro
ductivității muncii și îm
bunătățirea calității pro
duselor. La combinatul de 
industrializare a lemnului 
de la Blaj și la fabrica 
„Tehnica lemnului“-Mili- 
tari se aplică cu bune re
zultate lacurile poliesteri- 
ce care, pe lingă faptul 
că dau posibilitatea me
canizării operațiilor de fi
nisare, asigură mobilei un 
aspect mult mai elegant, o 
rezistență mărită la zgî- 
rîieturi și ciocniri. Ptin fo
losirea acestui procedeu, 
ciclul de finisare se redu
ce de la 15 la numai 5 
zile.

în prezent în toate fabri
cile de mobilă aparținînd' 
Ministerului Economiei Fo
restiere, aplicarea lacului 
de finisare se face cu a- 
jutorul mașinilor de turnat. 
Tot mecanizat se efectu
ează și anumite faze de 
lustruire. In acest scop 
întreprinderile 'au fost în
zestrate în ultimul .timp cu 
mașini și utilaje moderne.

Noile procedee și utila
je aduc unităților mari e- 
conomii de materiale și 
manoperă. Numai prin în
locuirea pulverizării cu 
mașini de turnat lac, con
sumul de nitrolac a scă
zut pe metrul pătrat de 
mobilă de la 700 grame la 
600, iar randamentul a 
sporit cu 35 la sută.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Tovarășului RODNEY ARISMEND1

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Uruguay

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani, Comitetul Central 
al P.M.R. vă transmite dv„ fiu credincios al poporului 
Uruguayan și conducător de seamă al Partidului Co
munist din Uruguay, calde și sincere felicitări.

Vă urăm, dragă tovarășe Rodney Arismendi, viață 
lungă, mulți ani de activitate rodnică și noi succese 
în lupta ce o desfășoară Partidul Comunist din Uru
guay pentru înfăptuirea năzuințelor arzătoare ale oa
menilor muncii uruguayeni de la orașe și sate, pentru 
pace, democrație și progres social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Munca minerilor din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului devine 
din ce în ce mai ușoară și mai 
productivă, ca urmare a înzestră
rii minelor cu noi utilaje și insta
lații de mecanizare. în perioada 
care a trecut de la începutul anu
lui, exploatările miniere din a- 
ceastă parte a țării au primit a- 
proape 1 000 de mașini și utilaje 
noi, printre care 26 de transpor
toare cu raclete, 335 ciocane de 
abataj și perforatoare pneumati
ce, numeroase locomotive Diesel, 
peste 600 vagoneți de mină etc.

275 cinematografe 
sătești în regiune

Colectiviștii din comunele Ro
bești și Bîsca-Chiojdului, raionul 
Cislău, au vizionat zilele acestea 
primele filme la cinematiograftele 
nou înființate în localitățile lor. Ast
fel, raionul Cislău este primul ra
ion din regiunea Ploiești în între
gime cinetica!. Unifăfi noi cinema
tografice au fost înființate anul a- 
cesfa și în comunele raioanelor Bu
zău, Teleajen, Cîmpina, Rîmnicu-Să- 
rat. Numărul cinematografelor să
tești din regiune a ajuns la 275. 
Filmele prezentate de la începutul 
anului pînă acum la aceste cinema
tografe au fost vizionate de peste 
un milion de spectatori, cifră egală 
cu aceea înregistrată în întreg anul 
1960.

Școala iehnică-sanifară 
din Fundeni

Lîngă spitalul clinic din Fun
deni ■ a apărut o nouă construc
ție : școala tehnică-sanitară. Clă
direa cuprinde 24 săli de clasă, 
laboratoare, bibliotecă, sală de 
cancelarie etc. în prezent, interio
rul e gata finisat executîndu-se lu
crările de finisaj exterior. în noua 
școală, care va fi dată în folosin
ță în cursul acestui an, vor fi pre
gătite cadre tehnice-sanitare.

MOUT A T I
I

Pentru litoral
CONSTANȚA (coresp. „Scin

teii“) — La Constanța, primăvara 
și-a arătat primele semne. Maga
zinele capătă și ele un nou as
pect. In vitrine au început să a- 
pară mărfuri specifice primăve
rii și litoralului : țesături ușoare 
de bumbac, in, cînepă, mătase 
etc. Vizitatorii vor găsi un sor
timent bogat de confecții de pla
jă, costume de baie din diferite 
țesături, încălțărninte ușoară etc. 
O parte din aceste mărfuri au și 
intrat în magazine, urmând ca la 
începutul lunii mai să înceapă 
desfacerea articolelor specifice 
plajei.

Potrivit contractelor încheiate, 
numărul sortimentelor din sezo
nul de vară este de trei ori mai 
mare decît anul trecut, iar volu
mul mărfurilor ce se va desface 
în magazinele din Constanța și 
stațiunile de pe litoral crește în 
acest an cu 20 la sută față de 
perioada corespunzătoare a anu
lui trecut.

Se pregătesc grădinile 
de vară

PITEȘTI (coresp. „Scinteii"). 
In unitățile comerciale din re
giunea Argeș sînt în plină desfă-

Noi mașini de extracție, de mare 
productivitate, sînt în curs de 
montare.

Folosirea utilajelor moderne a- 
sigură obținerea unei productivi
tăți sporite și cu consumuri spe
cifice mai mici. Acum, în minele 
Văii Jiului se extrage zilnic, în 
medie, pe fiecare post, cu 250 kg 
cărbune mai mult decît la începu
tul șesenalului, prețul de cost al 
cărbunelui scăzînd în acest timp 
cu aproximativ 13 la sută.

(Agerpres)

A sosit vacanța I Iată elevii 
clasei I-a de la școala medie nr. 
2.7 din Capitală, ieri după ultima 
oră... (Foto : M. Cioc)

DE SEZON
șurare pregătirile pentru sezonul 
cald. Grădinile de vară, care își 
vor primi în curînd oaspeții, sînt 
dotate cu mobilier nou, reamena- 
jate.

Se lucrează intens și pentru da
rea în folosință a unui restau
rant lacto-vegetarian la Olănești, 
precum și a noului restaurant 
„Dunărea" din Călimănești. In 
această stațiune se mai moder
nizează și alte unități de alimen
tație publică. In orașul Pitești și 

An alte centre din regiune se vor 
mai înființa 10 unități de patise
rie ; se amenajează noi labora
toare de cofetărie și preparate 
culinare la Curtea de Argeș, Cîm- 
pulung, Slatina și Govora, 9 uni
tăți alimentare și industriale la 
parterul noilor blocuri din Rm. 
Vîlcea, un complex comercial la 
Ștefănești.

Florile orașului

BRĂILA (coresp. „Scinteii"). 
Brăila se va înfrumuseța anul 
acesta prin plantarea unui mare 
număr de arbori și flori. Peste 
3 000 de arbori din diferite specii 
vor fi plantați.pentru prima dată. 
Vor mq.i fi puse 9 000 de tulpini 
de trandafiri, y 3 000 de liane și 
multe alte flori.

Amenajări în Gara de Nord

Aspect din noua sala de așteptare clasa a II-a 
a Gării de Nord. (Foto : A. Cartojan)

Gara de Nord 
a Capitalei îți 
dă în aceste 
zile impresia 
unui adevărat 
șantier : holu
rile sînt pline 
de schele, pe
reții se zugră- 
vesc, pavajele . 
se refac. A fost • 
dată în foto- ’ 
sință o * nouă 
sală de aștep
tare, iar în- 
tr-una din cele 
existente a fost 
instalat un te- , 
levizor.

Se prevede 
realizarea unor 
indicatoare lu
minate în ne
on, care să în
drume publicul 
călător spre
stațiile de 
tramvai Sau 
autobuz.

H © 7 A E
O NOUA ZI DE MARI LUPTE 

REVENDICATIVE ale oamenilor 
muncii s-a desfășurat ieri în 
Franța. Minerilor ce se găsesc în 
grevă de peste trei săptămîni li 
s-au alăturat muncitorii de la 
uzinele de gaz și electricitate, din 
transporturi, de la laboratoarele 
și uzinele atomice, de la tele
foane, care au făcut gievă pe 
timp limitat.

ȘASE TINERI DIN NICARAGUA, 
îmbrăcati în uniformele Frontului 
de- eliberare națională, au pre
luat în seara de 21 martie contro
lul asupra postului de radio 
„Mundial“ din Managua, ale că
rui emisiuni sînt transmise în în
treaga Americă Centrală. Ei au 
dat citire unui apel în care se

spune : „A sosit timpul ca popoa
rele Americii Centrale să protes
teze împotriva farsei pe care 
conducătorii lor sînt pe cale să o 
perfecteze împreună cu președin
tele S.U.A. Vom învinge luptînd 
pe întreg teritoriul Americii Cen
trale, din Panama pînă în. Guate
mala. Trăiască revoluția 1“.

„DE PE URMA CORUPȚIEI sufe
ră de fapt toate marile orașe din 
S.U.A.“, a declarat Robert Ken
nedy, ministrul de justiție al 
S.U.A. „Gangsterii, a adăugat el, 
se înțeleg tot mai mult cu busi
nessmen!, cu lideri sindicali și 
juriști“. In prezent, ministerul 
justiției anchetează peste 10 000 
de cazuri legate de criminalita
tea organizată.
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(Foto : Gh. Vințilă)

comunele Ovidiu 
Neagră, mașina 
Pe coama unui 
împrejur, blocuri 

la cîteva

...După 30—40 de minute 
'de mers cu autobuzul, 
timp în care ți se perindă 
prin față 
și Valea 
frînează 
deal. Jur
semețe. în vale 
sute de metri, se zărește o 
centrală termică, iar spre 
Constanța — o uzină cu 
toate coșurile fumegînd...

„Ce localitate este a- 
ceastă Răspunsul vine 
prompt : Năvodari. într-e- 
bînd însă pe un localnic, 
el îți va răspunde întot
deauna : „Orașul Năvo
dari”. Aceste cuvinte cu
prind, desigur, o notă de 
exagerare, pentru că Năvo
dari nu a fost încă declarat 
oraș. El poartă însă, în 
multe privințe, pecetea u- 
nui centru urban în plină 
dezvoltare.

Cu ani în urmă Năvodari 
era un sat dobrogean ca 
oricare altul. Fiind așezat 
lingă malul mării, în ime
diată apropiere a două 
mari lacuri — Tașaul și 
Siutghiol — pescuitul con
stituia pentru localnici o- 
cupația de căpetenie. De 
la năvod i se trage, de 
altfel, și denumirea. Și 
iată că, alături de vechea 
comună, s-au înălțat peste 
50 de blocuri, s-au con
struit numeroase locuințe 
individuale, o nouă școală 
medie, a luat ființă o rețea 
comercială, s-au făcut ca
nalizări. Este, deci, firesc 
ca această parte a Năvo
darilor, locuită de cîteva 
mii de cetățeni, să fie cu
noscută sub denumirea de 
„Orașul Nou”.

Așezarea pitorească, pla- 
'ja de pe malul mării, 
locurile străvechi atrag 
aici numeroși turiști. Im
presionează plăcut aleile

care leagă între ele blocu
rile de locuințe. Asfaltul 
proaspăt turnat, grădinile 
amenajate într-un stil ori
ginal, pomii tineri dau 
„Orașului Nou” un farmec 
aparte.

Marea majoritate a lo
cuitorilor din acest centru 
muncitoresc lucrează la U- 
zinele de superfosfat și 
acid sulfuric, din apropiere 
sau la Uzinele de reparat 
utilaj agricol. Pentru ei au 
fost construite două cine
matografe, un staționar 
medical, care atinge aproa
pe proporțiile unui spital, 
și altele. Spre a crea oa
menilor care trăiesc în a- 
ceastă localitate îndepăr
tată condiții de trai cît 
mgi bune, statul a investit 
sume însemnate.

Un indiciu al nivelului 
de gospodărire a oricărei 
localități este, de bună 
seamă, înfățișarea unități
lor comerciale. în această 
privință, nimic de zis : în 
magazinele din Năvodari e 
curățenie, ordine, consu
matorii sînt bine serviți. 
Și aprovizionarea e cores
punzătoare. Profilul rețelei 
de deservire nu este insă 
întru totul corespunzător 
cerințelor. Rămâi surprins 
cînd afli bunăoară că 
pentru a mânca o prăjitură 
cetățenii de etici sînt ne- 
voiți să plece la Constanța, 
cale de 22 de km. Crezi. în 
primul moment, că a fost 
o „scăpare“ a gospodarilor, 
care au uitat pur și simplu 
să deschidă o cofetărie în 
oraș. Cînd colo, ți se spune 
că și pentru pingelirea u- 
nei perechi de pantofi sau 
aplicarea unor blacheuri, 
tot la Constanța trebuie șă 
mergi, deoarece organele 
cooperației meșteșugărești 
n-au amenajat la Năvo-

dezvoltare 
respectiv.

Revenind 
se mai pot 
aspecte. La secția I.L.L. de 
a’d, subordonată aceleiași 
întreprinderi cu sediul la 
Constanța, se tărăgănează 
de multe ori rezolvarea 
unor 
rești.
sînt lăsate baltă săptămîni 
de-a rîndul amînîndu-se 
de azi pe mâine. în două 
blocuri nu arde lumina, la 
un alt bloc lipsesc burla- 

prelingîndu-se 
Dar cei a căror 
fi fost să repare 

aceste strică-

la Năvodari, 
aminti și alte

lucrări 
Unele

gospodă- 
reparații

ORGANIZAU
u A

Cam aceasta 
părerea unor tova- 
de là Sfatul popu- 

orășenesc Constanța, 
care aparțin din punct 
vedere administrativ 

E drept, oa
se bucură de toate

dări nici o unitate de re
parat încălțăminte. Mulți 
localnici au aparate de 
radio sau televizoare. E fi
resc să se ivească nevoia 
unei reparații. în acest caz, 
posesorii aparatelor tre
buie să și le împacheteze, 
să ia mașina și să „dea o 
fugă“... tot pînă la Con
stanța. De surprize asemă
nătoare dai și în alte do
menii ale deservirii. Pen
tru tratarea unei măsele, 
bunăoară, sau procurarea 
Ițnui calmant, soluția ră
mâne aceeași : autobuzul.

„Nu sînt lipsuri atît de 
serioase. Important e că 
oamenii au apartamente 
bune, confort, mijloace de 
distracție..." 
este 
răși 
Iar 
de 
de
Năvodarii, 
menii 
cele amintite și acest lucru 
e cu adevărat important. 
Dar toț atît de important 
este ca în noile cartiere 
sau așezări să se asigure, 
în același timp cu constru
irea locuințelor, și unită
țile de deservire de strictă 
necesitate. Aceasta este o 
obligație atît a construc
torilor, cît mai ales a sfa
turilor populare, benefi
ciarii noilor construcții și 
gospodarii tuturor locali
tăților. încă de la proiec
tarea blocurilor de locuin
țe este necesar să' se pre
vadă în cele mai mici a- 
mănunte numărul magazi
nelor, al atelierelor mește
șugărești, debitul de apă, 
puterea centralelor termi
ce, localurile necesare ac
tivității culturale, în ra
port cu numărul locuitori
lor și cu perspectivele de

nele, apa 
pe ziduri, 
datorie ar 
neîntârziat
ciuni — care aduc prejudi
cii clădirilor și locatarilor 
— se lasă așteptați. Tova
rășii de la I.L.L., de la 
I.C.A.S., de la Direcția co
mercială a orașului Cons
tanța par să fi uitat că și 
la Năvodari ar mai trebui 
făcute, din cînd în cînd, 
unele controale.

ir
ansamb Iul • său, „O - 
Nou“ Năvodari e un

In 
rașul 
centru muncitoresc frumos 
și primitor. Cu atît mai 
mult se cere din partea 
Comitetului executiv al 
Sfatului popular orășenesc 
Constanța să-i acorde aten
ția cuvenită. Este necesar, 
bunăoară, să se urgenteze 
lucrările privind o mai bună 
aprovizionare cu apă, ame
najarea, unei grădini de 
vară, să fie completată re
țeaua comercială. Cu spri
jinul și sub îndrumarea 
organelor de partid din 
Constanța, lipsurile amin
tite pot fi înlăturate. Și în 
„Orașul Nou" Năvodari se 
pot asigura condiții cores
punzătoare de confort și 
deservire.

G. GRAURETINERETULUI

Simposionul
Probleme actuale 

in instalații"
dimineață au început în Ca- 
iucrările simposionului „Pro- 
actuale în instalații”. în ca- 

organizat de

Ieri 
pitală 
bleme 
drul simposionului,
Comitetul de stat pentru construc
ții, arhitectură și sistematizare, în 
colaborare cu Institutul de cercetări 
în construcții și economia construc
țiilor. sînt dezbătute probleme ac
tuale în lucrările de instalații. Par
ticipă ingineri din institutele de 
proiectări, reprezentanți ai unor 
întreprinderi și institute de specia
litate, lucrători de pe șantierele de 
construcții ș.a. în cele două zile cit 
durează lucrările sînt prezentate 
șapte referate pe teme ca: prefa- 
bricarea lucrărilor de instalații, stu
dii și experimentări asupra baterii
lor de încălzire, studii privitoare la 
introducerea maselor plastice în in
stalații etc.

în încheierea lucrărilor simposio
nului, participanții vor vizita unele 
șantiere de construcții din Capitală.

Sesiunea științifică 
a [fiziologilor și-a încheiat 

lucrările

Vineri s-au încheiat lucrările ce
lei de a 5-a sesiuni științifice a 
Institutului clinic de ftiziologie din 
Capitală.

în cadrul sesiunii au fost prezen
tate peste 60 de comunicări și dezbă
tute pe larg probleme legate de tra
tamentul T.B.C, Au fost luate în 
discuție tratamentele cele mai efi
ciente în tuberculoza osteo-articulară, 
precum și probleme privind depista
rea precoce a cancerului pulmonar 
și silicozei.

Lucrările sesiunii au scos în evi
dență posibilitățile de combatere in
tensă a tuberculozei în țara noastră 
și au concretizat criteriile tehnico- 
științifice necesare pentru trecerea 
treptată la eradicarea acestei ma
ladii. (Agerpres)

Sub acest titlu s-a publicat un . 
articol în care se arătau unele de
ficiențe în introducerea și extinde
rea tehnologiilor avansate la uzi- 
nela „Vulcan“ din Capitală. Con
ducerea uzinei ne răspunde prin
tre altele :

„începînd din trimestrul IV al a- 
nului trecut urmărirea realizării tu
turor pozițiilor din planul tehnic * 
se face de inginerul șef de con
cepție în ședințe săptăminale cu 
toți factorii interesați, stabilindu-se 
pentru fiecare în ’ parte măsurile 
ce urmează a le lua. Verificarea 
efectuării are loc în ședințele 
mătoare.

Astfel, s-au stabilit listele de 
pere ce trebuie executate prin 
plicarea diferitelor procedee mo
derne și s-a trecut la execute ob- 
ținîndu-se în trimestrul IV primele 
piesg din oțel turnat cu maselote 
cu înveliș exotermic în cantitate 
de 51,6 tone ; realizarea de piese 
turnate din fontă nodulară a spo
rit de la media de 13,6 tone în tri
mestrele I—IJI, la 26 tone în tri
mestrul IV. Ș-a realizat în între
gime sarcina de plan la forjarea 
în matrițe cu figuri multiple.

în ceea ce privește întrebuința
rea bentonitei în amestecuri de for
mare, sarcina nu s-a îndeplinit 
datorită unor cauze obiective : 
lipsă de instalații de preparat cu 
dozarea umidității și lipsă de spa
ții) pentru folosirea bentonitei con
comitent cu argila, utilizată curent 
în turnătoriile noastre. Organul tu
telar a fost informat asupra aces-

tei situații și, ca urmare, în planul 
tehnic pe anul 1963 nu s-a mai 
prevăzut aplicarea acestui pro
cedeu.

Pentru anul 1963, planul tehnic a 
fost analizai de conducerea uzinei 
cu toți factorii interesați, sțabilin- 
du-se pozițiile pentru care nu se 
pot crea condiții’ de realizare la 
volumul și termenele din plan, pre
cum și acelea la care se pol ob
ține realizări mai mari decît sar
cinile dale- S-au trimis la minister 
propuneri de revizuire a sarcinilor 
în concordanță cu posibilitățile ce 
se pot crea în cursul anului.

La nivelul inginerului șef de 
concepție se analizează săptămî- 
nal mereul realizărilor.

Au fost stabilite listele de repere 
care se vor executa prin diferite 
metode tehnologice noi, liste ce au 
fost predate sectoarelor de pro
ducție pentru executare. Aceste 
liste se vor completa cu alte re
pere, pe măsură ce vor intra în 
producția noi comenzi.

Cu revizuirile cerute la organul 
tutelar în privința cîtorva poziții din 
planul tehnic, uzina noastră este ho- 
tărîig și își ia angajamentul să în
deplinească complet și în termenele 
fixate toate prevederile planului 
tohrțjc pe anul 1983, ceea ce va 
gqrjtribqi într-o măsură însemnată 
la ridicarea nivelului tehnic al 
producției, la reducerea prețului 
de cost, la ridicarea productivității 
muncii și obținerea de economii

luate pentru readucerea siste
melor la dimensiunile prevăzute in 
proiectul aprobat, cit și cele ce 
modifică prevederile acesțuia. mo
dificări impuse de structura Planu
lui de cultürä pe anu] 1963.

în problema exploatării hidro
tehnice. Comitetul de Stat al Ape
lor a dat dispoziție Direcțiilor și 
Districtelor de gospodărire a ape
lor să sprijine Consiliile agricole 
regionale cu .lecții și lectori de spe
cialitate. în cazul în care se orga
nizează pe plan regional școlariza, 
rea

muncii și obținerea 
de metal''.

»Cum ar fi fost mai frust1?“
în articolul elfi titlul de mai sus, 

semnat de corespondenții noștri 
voluntari Nicolae lutes, Ilie Cire- 
șică și Dumitru Codreanu, de la 
Uzina „23 August“ din Capitală și 
publicat la rubrica „Tribuna co
respondentului voluntar" din Sein- 
teza nr. 5 795, se ridicau unele pro
bleme ale legăturii dintre organele 
de partid și ale sprijinului pe care 
acestea sînt datoare să-l acorde bu
nei desfășurări a activității cores
pondenților voluntari. Mai jos re
producem din răspunsul Comitetu
lui de partid al uzinei, primit prin 
comitetul raional de partid „23 Au
gust“ :

„Sintern de acord cu conținutul 
articolului, izntțe sC arată necesita
tea ajutorului pentru corespon-

„Ce ați întreprins pentru a obține recolte bogate

ceea ce pri- 
lor asupra 

pri

de.nții voluntari în 
veste documentarea 
unor probleme de ansamblu 
vind diferite laturi ale muncii noa
stre. fie că este vorba de proble
me de producție, de viață internă 
de partid sau de selecționarea, 
creșterea și promovarea cadrelor. 
Am hotărît în geest sens să-i invi
tăm pe tovarăși la unele plenare 
lărgite ale comitetului de partid în 
care se dezbat asemenea probleme. 
La fel vom proceda și la nivelul or
ganelor de partid din secții și ser
vicii, Aceasta se dovedește nece
sar pentru ca, în articolele pe care 
le scriu, corespondenții voluntari 
să popularizeze în cunoștință de 
cauză realizările și să critice nea
junsurile din activitatea noastră".

de porumb“
Pe marginea problemelor puse 

în discuție în cuprinsul anchetei 
„Ce ați întreprins pentru a obține 
recolte bogate de porumb“ („Scîn- 
teia“ nr. 5823), Comitetul de Stat al 
Apelor. Direcția Generală de gos
podărire a apelor, ne-a comunicat :

„Comitetul de Stat al 'Apelor, 
pornind de la ideea folosirii în 
bune condiții și în întregime a tu
turor amenajărilor pentru irigații, 
s-a preocupat de sprijinirea gospo
dăriilor agricole de stat care au a- 
rnena.jări pentru irigații, atît în 
ceea ce privește pregătirea hidro
tehnică a amenajărilor cit și ex
ploatarea acestora.

Astfel, a initiât acțiunea de ve
rificare din punct de vedere hidro
tehnic a sistemelor de irigații ce

sînt în administrarea Direcțiilor și 
Districtelor de gospodărire a ape
lor, precum și a amenajărilor ce 
aparțin gospodăriilor agricole de 
stat ale căror suprafețe depășesc 50 
ha. în acest scop s-au întocmit de 
comun acord cu Trustul Central 
Gostat, instrucțiuni de verificare, 
care au fost difuzate la Direcțiile 
și Districtele de gospodărire a a- 
pelor și la trusturile locale 
încă de la începutul lunii
a. c.

Verificarea din punct de
hidrotehnic se va face de către co
misii mixte (D.G.A. împreună cu 
Trustul local Gostat) în cursul a- 
cestei luni. Cu această ocazie se 
vor stabili pe teren atît măsurile 
tehnico-organizatorice care trebuie

Gostat, 
martie

vedere

în urma apariției articolului „Mari 
posibilități pentru scăderea consumu
lui specific al lemnului de mină" în 
numărul din 1 martie al ziarului nos
tru, Direcfia regională de economie 
forestieră-Suceava ne răspunde :

„In cadrul regiunii noastre au fost 
luate toate măsurile necesara pentru 
produefia și livrarea lemnului de 
mină dm rășinoase, atît din punct de 
vedere calitativ, cît și dimensional.

în ceea ce privește lemnul „verde", 
au fost cazuri cînd s-a expediat și 
asemenea lemn, deoarece Combina
tul carbonifer Valea Jiului a ceru* să 
se devanseze unele cote din trimes
trele următoare. Aceste cantifă|i 
fost livale in stare verde pentru 
beneficiarul să-și creeze stocuri și 
pentru consum imediat“.

Măsuri operative

au 
ca 
nu

de casare primite de la 
și dă atenția cuvenită pre- 
fierului vechi organelor 
care ' sînt obligate să facă

„Spre oțelării — cantități sporite 
de fier vechi 1“ este titlul unei pa
gini speciale din Scînteig nr. 5 789 
în care s-a publicat și un articol 
despre situația colectării fierului 
vechi la Trustul Minier Baia Mare. 
Direcția Generală Minereuri din 
Ministerul Minelor și Energiei Elec
trice ne-a trimis un răspuns din 
care reproducem •

„Direcția Generală Minereuri 
caută să rezolve în termen propu
nerile 
unități 
dării 
I.C.M.,
transportul fierului vechi de Ia u- 
nitățile care predau la centrul de 
colectare.

în acest sens, în cadrul Direcției 
Generale Minereuri s-au luat mă
surile in veo'erea rezolvării tuturor 
documentațiilor de casare existente
— lucru realizat pînă la ora actuală
— și includerea în atribuțiile dis
pecerilor de la Serviciul Producție 
a sarcinii de a urmări predarea 
fierului vechi de căt.re unități, ast
fel qa la sfîrșitul trimestrului I să 
fie îndeplinit olanul de predare".

„Luna știe, dar
nți spune«.“

urma apariției notei cu titlulîn
de mai sus, care se referea la în
tunericul ce domnea pe unele 
străzi ale cartierului Căfelu, IREB- 
București ne răspunde •

în cursul lunii februarie, datortă 
unor deficiențe ce nu au fost cau
zate de întreprinderea noastră si ' 
care ulterior au fost lichidate, în
locuirea becurilor arse din Capita
lă a suferit un decalai de zece 
zile. Cu excepția acestei perioade, 
becurile arse din zona loturilor III 
și IV Cățelu au fost înlocuite con
form periodicității stabilite.

rîvrwi

Ridicarea la un nivel mai înalt ä 
activității organizațiilor U.T.M. de
pinde în măsură hotărîtoare de con
ducerea și îndrumarea acestora de 
către organizațiile de partid- în ra
portul C.C. al P.M.R. prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Congresul al III-lea ăl partidului se 
subRniază că organizațiile de partid 
trebuie să asigure conducerea perma
nenta a organizațiilor U.T.M., să le 
ajute zi de zi în munca pe care ele 
o desfășoară în rîndurile tineretului.

Călăuzindu-se după indicațiile 
partidului, Comitetul regional de 
partid Ploiești îndrumă organizațiile 
de partid să șe ocupe de educarea 
comunistă a întregului tinqret, ea ti
neret al patriei, ca generație chema
tă să participe cu toate forțele la 
desăvîrșirea construcției socialiste.

Organele și organizațiile 
tid din regiunea noastră 
s-au străduit șj se strădui 
iese să ajute organizațiile 
U.T.M. în îmbunătățirea 
continuă a activității lor, 
în folosirea unor metode de 
muncă specifice vțrștei și preocupă
rilor tineretului. în ultimele luni, Co
mitetele orășenești de partid Ploiești 
și Cîmpina, Çqpritetele raionale Tîr
goviște șj Cîmpina au analizat munca 
de educare comunistă a tineretului, 
stilul de muncă și metodele organiza
țiilor de partid în îp^rumajea orga
nizațiilor U.T.M. Biroul Comițetujui 
raional de partid Cîmpina a analizat 
în luna ianuarie a.c. cum se ocupă 
comitetul raional U.T.M. de condu
cerea și desfășurarea învățămîntu- 
lui politic U.T.M. Toate aceste ana
lize au fost urmate de măsuri con
crete îndreptate spre îmbunătăți
rea activității educative în rîndurile 
tineretului. Obișnuim, de asemenea, 
ca la unele instructaje care au loc 
la comitetul regional de partid să 
invităm și tovarăși cu sarcini de 
răspundere în organizația de tine
ret. La ședințele de birou sau ple
nare ale comitetului regional sau 
ale comitetelor raionale U.T.M. par
ticipă și membri ai biroului comite
tului regional sau comitetelor raio-

D. BALALIA 
prlm-secretar al Comitetului 
regional de partid Ploiești

In'-

de par-:

nale și orășenești de partid, 
timpul dezbaterilor; ei iau cuvîntuli 
fac diferite recomandări.

*
Baza educației comuniste a tine

retului este activitatea în producție; 
deoarece în lupta comună pentru 
construirea socialismului se formea
ză atitudinea comunistă față de 
muncă, grija pentru bunul obștesc; 
trăsăturile morale proprii omului 
nou.

Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, comitetele sindicatelor- și or
ganizațiile U.T.M. folosesc cele mai 
felurite metode de antrenare a tine

PE TEME DE PARTID
retului la întrecerea socialistă ! 
popularizarea tinerilor fruntași la 
panourile de onoare, la gazetele de 
perete și la stațiile de radioamplifi
care, organizarea unor discuții pri
vind aplicarea metodelor înaintate 
de muncă etc. La Uzina mecanică 
Poiana-Cîmpina organizația de par
tid, împreună eu comitetul U.T.M., 
au organizat o adunare în care s-a 
discutat deșpre experiența dobîn
dită în antrenarea tineretului la în
trecerea socialistă.

La Uzina „1 Mai”, comitetul 
partid s-a îngrijit ca muncitorii 
mai multă experiență să-i ajute 
tineri în producție. îndrumați 
organizațiile de partid, inginerii

de 
cu 
pe 
de

. ........................ .. .... . Șl 
tehnicienii din întreprindere fac ex
puneri în fața tinerilor, dau expli
cații amănunțite asupra procesului 
de producție, insistînd asupra celor 
mai bune metode de muncă. Dat 
fiind faptul că unii tineri întîrziau 
sau lipseau nemotivat, comuniștii de 
la Uzina „1 Mai” s-au străduit să 
dezvolte în rîndurile tineretului 
spiritul de disciplină în muncă. Așa

de pildă, la secția montaj organiza
ția de bază a dat sarcină mai mul
tor membri de partid să stea de 
vorbq cu tinerii, șă le explice că 
munca poate fi spornică numai dacă 
este bine organizată, dacă fiecare 
execută la timp și în bune condiții 
operațiile ce-i revin.

Este necesar să dăm mai multă 
atenție extinderii experienței hune 
în această privință, deoarece mai 
sînt unele organizații de partid, ca 
acelea de la Fabrica de sticlă Azuga^, 
Schela Moreni, care nu se preocupa 
suficient de educarea tinerilor mun
citori în spiritul atitudinii socialiste 
față de muncă.

Cum e și firesc, organizațiile de 
partid și conducerile întreprinderi
lor dau o mare atenție problemelor 
legate de ridicarea calificării profe
sionale a muncitorilor și îndeosebi 

____ a celor tineri. în întreprin- 
“_____ " derile și fabricile din regiu

ne funcționează peste 750 
de cursuri de ridicare a ca
lificării frecventate de cir
ca 35 000 de tineri. Merită 

menționată inițiativa unor organi
zații U.T.M. de a îndruma tinerii 
ca, pe lîngă însușirea temeinică a 
mesériei de bază, să învețe o a doua 
meserie ajutătoare. Tinerii lăcătuși 
de la Uzinele metalurgice din Sinaia 
învață să fie țodori, iar unii lăcă
tuși de la Uzina nr. 2 Ploiești și-au 
însușit ca a doua meserie, cazănge- 
ria. O inițiativă frumoasă, născută 
în sectorul de foraj Boldești, este 
acțiunea intitulată „Fiecare briga
dă — o școală a înaltei calificări”. 
Ingineri și tehnicieni, predau ti
nerilor cunoștințe privind forajul 
cu turbina, cu electroburul, forajul 
sondelor cu diametrul redus. Comi
tetele raionale U.T.M. Tîrgoviște, 
Ploiești și altele au organizat con
cursuri interesante pe tema : „Cine 
cunoaște meserie, cîștigă" ; „Iubește 
meseria, învgț-o cît mai temeinic”.

O bună experiență au cîștigat 
multe organe și organizații de par
tid și în munca de îndrumare a 
organizațiilor U.T.M. de la sate. A- 
ceastă muncă este axată în princi
pal pe problemele întăririi econo
mice a unităților socialiste din agri-

cultură. Comitetul raional de partid 
Rm. Sărat, spre exemplu, a luat 
măsura ca în fața cadrelor U.T.M. 
să fie prezentate expuneri pe teme
le : „Sarcinile organizațiilor de tine
ret în consolidarea economico-orga- 
nizatorică a G.A.C.”, „Cum trebuie 
să muncească comitetul comunal 
U.T.M. cu organizațiile de tineret“ 
etc. în G.A.C. Unirea clin Mihălceni, 
biroul organizației de bază, împreună 
cu consiliul de conducere, a dat sar
cină unor membri de partid și colec
tiviști fruntași să ajute fiecare un nu
mai’ de tineri colectiviști în însușirea 
metodelor agrozootehnice înaintate. 
Bunăoară, tov. Alexandru Căliment, 
Marin Prundiș — care obțin zilnic 
cîte 10—12 1 de lapte de la fiecare 
vacă — au atras în jurul lor tineri 
cărora le împărtășesc din experiența 
dobindită îp îngrijirea animalelor. 
La învățămîntul agrozootehnic de 
masă au participat în acest an peste 
16 000 tineri colectiviști. Organizații
le U.T.M. au desfășurat o intensă 
muncă politică pentru ca fiecare țî- 
năr să-și însușească cunoștințele 
predate și să termine în bune condi
ții primul an de studiu. Ca lecțiile 
să fie cît mai atractive, birourile or
ganizațiilor de bază au îndrumat 
lectorii să folosească planșe, grafice, 
mulaje, ôïafilme etc. în felul acesta 
interesul pentru cunoștințele agro
tehnice a crescut foarte mult.

în vederea ridicării la un nivel și 
mai înalt a muncij în rîndul tine
retului școlar, comitetele regional, 
raionale și orășenești de partid s-au 
preocupat de întărirea organizațiilor 
de bază din școli. In școlile din re
giune au fost constituite aproape 70 
organizații de bază noi, ceea ce a in
fluențat pozitiv munca desfășurată 
în școli. Organizațiile U.T.M. sînt în
drumate să-i ajute pe elevi în însu
șirea temeinică a cunoștințelor de 
cultură generală, profesionale și a 
concepției marxișt-leniniste despre 
natură și societate. '

Biroul comitetului regional de 
partid a îndrumat comitetele raio
nale și orășenești de parțid, corni? 
tetul regional UIT.M. să acorde o 
atenție mai mare conținutului adu
nărilor generale ale organizațiilor 
U.T.M. din școli. In școlile medii din 
orașele Buzău, Sinaia, Bușteni, or
ganizațiile U.T.M., ajutate efectiv 
de către organizațiile de 
inițiat discuții cu elevii 
„Ce voi deveni în viață", 
de experiență cu privire 
zarea studiului individual etc. Toate

partid, au 
pe tema : 
schimburi 
Ia organi-

acestea și multe alte acțiuni între
prinse cu tineretul școlar au asigu
rat creșterea simțitoare a număru
lui fruntașilor la învățătură. în pri
mul trimestru al anului școlar 1962/ 
1963, peste 95 la sută din elevi au 
fost declarați promovați.

★
Organizațiile de partid din regiu

nea noastră sînt preocupate de for
marea tinerilor ca buni muncițori, 
colectiviști harnici, intelectuali temei
nic pregătiți — oameni însuflețiți de 
înaltele sentimente ale patriotismu
lui socialist și internaționalismului 
proletar, luptători activi pentru în
făptuirea politicii partidului, cetă
țeni înaintați ai patriei, cărora le 
sînt proprii calitățile morale ale o- 
mului nou.

Un rol important în dezvoltarea 
conștiinței socialiste a tineretului îl 

! are învățămîntul politic U.T.M., 
care cuprinde aproape 150 000 de 
tineri din regiune. Prin pregătirea 
la cabinetele de partid a propagan
diștilor care conduc cercurile de 
ștudiu — în marea lor majoritate 
mețrjbrj și candidați de partid — 
prin îndrumarea nemijlocită a acti
vității acestor cercuri, organizațiile 
de partid contribuie la bunu) mers 
al învățămîntuhri politic U.T.M,

în munca de educare a tineretului 
în spiritul patriotismului socialist, 
o mare atenție se acordă cultivării 
tradițiilor revoluționare ale clasei 
muncitoare și ale poporului munci
tor. Cu prilejul recentei aniversări 
a luptelor ceferiștilor și petroliști
lor din februarie 1933, de pildă, Co
mitetul orășenesc de partid Ploiești 
și un șjr de comitete raionale. îm
preună cu comitetele orășenești și 
raionale U.T.M., an organizat întîl- 
niri ale tinerilor muncitori, elevi, 
ostași ȘÎ ofițgrj cu participanții la 
aceste lupte, care le-au vorbit des
pre eroismul cu care ap luptat mun
citorii, sqb condqcerea partidului, 
pentru apărarea intereselor vitale ale 
întregului popor, împotriva politicii 
claselor exploatatoare. Au fost or
ganizate vizite ale tinerilor la locu
rile care amintesc de luptele din 
-februarie 1933 — în centrul orașu
lui Ploiești, la rafinăriile Ploiești și 
Teleajen — vizionări în colectiv 
spectacolele Teatrului de Stat 
poemul dramatic „Marele fluviu 
adună apele”.

Educația patriotică a tineretului 
este întregită prin conferințe despre 
dezvoltarea economică, social-cultu-

rală a țării, prin excursii în locuri 
pitorești sau la mari obiective in
dustriale, construite in anii puterii 
populare, prin concursurile „Iubiți 
cartea". „Drumeții veseli“.

Organizațiile de partid folosesc 
conferințele, mijloacele variate ale 
muncii politico-educative, pentru a-i 
informa pe tineri asupra problemelor 
situației internaționale și luptei pen
tru pace, a-i educa in spiritul soli
darității internaționaliste cu po
poarele țărilor socialiste, cu oame
nii muncii din toată lumea care 
luptă pentru pace și progres.

în urma ședinței Comitetului re
gional de partid cu activul din luna 
iulie 1962, care a dezbătut problemele 
muncii politice și cultural-educative 
de masă, ș-a luat măsura ca aceste 
manifestări să fie organizate pe 
baza unui plan unic pentru fiecare 
raion, oraș, întocmit trimestrial de 
comitetele raionale șj orășenești de 
partid, în colaborare cu comitetele 
U.T.M. și consiliile locale ale sindi
catelor, evjtîndu-se astfel paralelis
mul, risipirea forțelor.

Manifestările cultural-artistice 
pentru tineret îmbracă o mare va- 
rjetațe de forme. In programul „joi
lor tineretului“ organizate la schela 
Băiepi, Uzjne metalurgică din Si
naia, Uzinele „1 Mai“-Ploiești, Fa
brica „Dorobanțul” din ploiești, 
s-au purtat discuții interesante pe 
teme ca „Ce știm deșpre întreprin
derea în care lucrgm“. „Cum să ne 
comportăm la locul de muncă și in 
societate*’. Cu sprijjnul comitetului 
orășenesc de partid, Comitetul 
U.T.M. al orașului Tîrgoviște a or
ganizat recent o dezbatere despre 
..Profilul moral-politjc a] tînăruiui 
comunist.“. Asemenea adunări vor fi 
organizate și în a]te 
giqne, Participarea 
membrilor birourilor 
rășenqști de partid 
manifestările pentru
posibilițațea îmbogățirii conținutu
lui lor educqtiv.

Mult! dintre tineri, înțelegind tqt 
mai bine politica partidului nos
tru și din dorjnța de a pune cîț 
mgi temeinic umărul la înfăptuirea 
ei. cei să fip primiți în rîndurile 
membrilor și candidaților ele partid 
Aproape jumătate din numărul ce
lor primiți în 19R2 și în 
în partid sînt utemiști.

Trăsăturile morale noi 
la tineri de organizațiile 
și U.T.M., de școală, se

centre din re- 
secretarilor și 
raionale și o- 
la multe din 

tineret a dat

la 
cu 
își acest an

cultivate 
de partid 
manifestă

cu putere în atitudinea și compor
tarea tinerilor in muncă și în viață. 
De la qn capăt altui al regiunii 
noastre a devenit cunoscută fap
ta tinerilor Petre Ganea și Gh. 
Hirjoabă, care au salvat în timpul li
nei puternice furtuni una din coloa
nele complexului de reformare cata
litică de la raț'jnăria Brazi.

Scpțînd in evidență experiența 
bună în munca de educare comu
nistă a tineretului, nu se pot insă 
trece cu vederea neajunsurile care 
mai există în această privință Mai 
sîpt organizații de partid ca acelea 
de la întreprinderea forestieră Si
naia, mina Filipeștii de Pădure, 
schela Țirgoviște, care neglijează 
îndrumarea organizațiilor UTM. 
Sînt însă și cazuri cînd. în loc să 
îndrume organizațiile U T.M in așa 
fel. incit să le dezvolte inițiativa 
spre a se orienta în activitatea lor, 
organizațiile de partid li se substi
tuie acestora

Asemenea lipsuri fac să slăbească 
capacitatea de mobilizare și influen
țare a unor organizații U.T.M. în 
raioanele Mizil și Cislău. de pildă, 
sînt organizații U.T.M sătești care 
n-au reușit să cuprindă în sfera 
muncii lqr educative pe toți tinerii.

Se simte nevoia ca organizațiile 
U.T.M. din raioane ca Ploiești. C!m- 
piqa. Buzău să desfășoare mai di
ferențiat munca poljtică-educativă 
de masă, corespunzător specificului 
fiecărei vîț-'șțe și categorii de tineri, 
șă folosească in mai mare măsură 
judecata opiniei publice formele 
ob.ștești de 'influențare a celor care 
ari manifestări nedemne, care în
calcă normele vieții sociale.

O condiție a creșterii eficacității 
muneji educative în rindul tineretu
lui este 
djeației 
cît mai 
retului, 
copiere 
mpncä 
partid sap sindicale.

'*
Generalizînd experiența bună 

unor orgpne și organizații de partid 
in munca cu tineretul, înlăturînd lip
surile care mai există, Comitetul re
gional de partid Ploiești se va îngriji 
intr-o măsură și mai mare de con
ducerea șl îndrumarea tineretului 
astfel ca acesta să participe tot mai 
activ la lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor' insuflețitoare trasate de 
Congresul al IlI-lea al partidului.

aplicarea consecventă g in- 
partiduluj de a găsi forme 
atrăgătoare. . adecvate tine
re a elimina tendințele 
mecanică a metodelor 
proprii organizațiilor

de 
de 
de

a
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Corrado Alvaro (1895—1956) este unul dintre cel 
mai marcanți prozatori italieni contemporani. A 
cultivat de predilecție genul scurt — nuvela, schița, 
reportajul — și a lăsat o bogată moștenire literară 
în care întîlnim pagini de o amplă vibrație tragică, 
consacrate descrierii vieții păturilor muncitoare. In

povestirea 
din marea 
muncitori și țărani italieni, pe care șomajul sau 
lipsa de pămînt îi obligă să-și părăsească patria, 
căminul, familiile lor pentru a-și căuta de lucru pe 
meleaguri străine.

„Darurile , Alvaro surprinde un aspect 
dramă a emigrației trăită de numeroși

W n primii ani cînd Zigrino și cu 
•“•mine lucram pe meleaguri 

străine, timpul trecea destul de ușor. 
Plecaserăm cu gîndul să strîngem 
douăzeci de mii de lire de cap, a- 
vînd amîndoi aceleași planuri pentru 
cînd ne vom întoarce : anume să ne 
cumpărăm un petec de pămînt. La 
început, ocupația aceasta de a so
coti zi de zi cît am pus la o parte, 
mîncînd pîine cu slănină, pîine cu 
brînză, pîine cu roșii, și gătindu-ne 
seara un blid de ciorbă, ne lua o 
bună parte din zi. Pe urmă ne-am o- 
bișnuit, și ni se părea că nu mai tre
ce timpul. Uneori Zigrino îmi spunea: 
„Am îmbătrînit pe-aici fără să bag 
măcar de seamă“. Despre Zigrino 
cred că avea vreo patruzeci de ani; 
eu aveam douăzeci și cinci. într-o zi, 
a murit un consătean de-al nostru, 
tovarăș de muncă, care nu locuia cu 
noi. S-a culcat de parcă a pornit la 
drum ca să rezolve și treaba asta, 
și a închis ochii. Ne-am adus atunci 
aminte cum plecase înaintea noas
tră din sat, cum l-am întîlnit aici, 
ne-am amintit de ziua cînd ne ținuse 
tovărășie stînd de vorbă cu noi. Tre
cuseră zece ani. De atunci timpul a 
început să gonească, trecea fără 
veste, așa cum vezi trecînd noaptea 
trenurile-fulger. Am făcut socoteala 
acestui salt de zece ani care fusese 
atît de scurt și am văzut că abia 
dacă am apucat să spunem din cînd 
în cînd cuvinte ca : „Azi plouă", „E 
frig", „Ia te uită, zăpadă“, „Cum 
strălucește soarelei

în ultimul timp banii sporeau în
cet, din ce în ce mai încet. Ii purtam 
asupra noastră într-un buzunar anu
me făcut, în căptușeala vestei. Uneori 
ne bătea gîndul că o să ne pierdem, 
că o să ne pierdem cu cele cîteva 
mii de lire, care erau pentru noi ca 
un butoiaș cu pulbere de aur. La 
sfîrșitul săptămînii făceam socotea
la. Uneori ni se părea că avem mult 
mai mulți bani, din pricină că în 
timpul săptămînii socoteam pe cap, 
ajungînd astfel la tot felul de plăs
muiri și sperînd că am greșit cumva 
socotelile. Eram bucuroși să credem 
așa. Cînd însă număram din nou 
hîrtiile împăturite care aveau culoa
rea, mirosul și subțirimea lucrurilor 
uzate, trecute cum erau prin atîtea 
mîini, și parcă păstrînd căldura pie
lii altora, a mîinilor unei jumătăți din 
omenire, — atunci băgăm de seamă 
că mai lipsea mult ca să ajungem 
la suma pe care credeam că o 
avem.

Pe urmă uitam iar, și în ziua ur
mătoare ne amăgeam nou că

vină o amintire văzută de departe ; 
ne-am amintit de toate prin cite tre
cusem, de serile și diminețile cu du
reri de tot felul, de timpul adine ca 
o călătorie, de cuvintele de altădată 
care, iată, răsunau încă în odăița 
noastră și toate ne veneau din nou 
în minte de parcă abia acum le pri
cepeam. în seara aceea, Zigrino 
spuse : „Nu te-ai gîndit că nu ne 
putem întoarce acasă cu mîna goa
lă Trebuie să ducem daruri rudelor, 
prietenilor. Darurile sînt un lucru 
necesar ; cea mai frumoasă clipă a 
întoarcerii e tocmai cînd ei așteap
tă ca tu să deschizi valiza : copiii se 
adună roată și nu suflă o vorbă ; 
femeia ta nu îndrăznește să pună

lipsește numai puțin pînă la cifra pe 
care ne-o pusesem noi în minte. în 
ultima vreme, ajunseserăm la opt
sprezece mii de lire. Optsprezece era 
un număr simpatic. Dar nouăspre
zece ne părea foarte frumos, iar 
douăzeci era gras, plin, ca un ou de 
plin ; dar mai era pînă la douăzeci, 
ehei !...

într-o dimineață de sărbătoare, pe 
cînd ieșeam dintr-un birt pe care-l 
ținea un italian, dar nu de prin păr
țile noastre, am descoperit pe cheiul 
rîului niște mici plante care mi-au 
părut cunoscute. I-am spus tovară
șului meu Zigrino : „Ia te uită, sînt 
frunze de harbuz și de pătlăgele ro
șii“. M-am întors și le-am rupt încet, 
încet, să nu se strivească. Era întoc- mîna pe valize și așteaptă așa cum 
mai cum spusesem : frunzele dante
late ale pătlăgelelor roșii, ieșite abia 
atunci, răspîndeau acel parfum pe 
care îl simt copiii în livezi. Florice
lele de harbuz erau albăstrui, iar 
primele frunzulițe erau așezate ca 
doi plămîni. E caraghios, desigur, să 
te gîndești la ce face un om departe 
de satul lui ; și, cînd văd oameni 
care pleacă, acum de cînd m-am 
întors acasă, îmi place să-mi închi
pui atîtea lucruri copilărești care al
cătuiesc secretul oamenilor departe 
de casă.

Zigrino și cu mine urmăream cu 
atenție aceste plante în așteptarea 
zilei cînd, dintre primele frunze ale 
dovleacului, vor crește fructele dun
gate. Asta ne-a ajutat să măsurăm 
mai bine timpul. Ne gîndeam că 
plantele cresc de la sine, apar frun
zele, dintre ele se vede un boboc 
și pe urmă vezi un nod de flori. Ne 
aminteam de cîmp : mereu credeam 
că nu se mai trezește și totuși, într-o 
bună zi, parcă ceva se topește în 
aer, toate devin ușoare, încep să se 
miște, iar plantele prind să crească. 
Și parcă n-a fost niciodată iarnă. 
Ziua înfloririi părea departe, dar 
pentru că e firesc ca planta să 
crească, zilele de ploaie și de soare 
devin o perspectivă, o perspectivă 
sigură. Intr-un cuvînt, e așa cum 
crește un copil. Creșterea lui pare 
înceată ; parcă tot mic rămîne ; și 
numai ce-1 vezi că e mare și timpul 
începe să treacă și pentru el fără 
a se mai opri în loc. Așa se face 
că într-o bună zi am ajuns la două
zeci de mii de lire de fiecare, pre
cum și banii pentru biletul de în
toarcere.

W iitr-o seară cutreieram haihui 
"prin oraș —era sărbătoare, iar 

acum că trebuia să plecăm orașul 
ni se părea frumos. începuse să de-

știu femeile să aștepte. In cele din 
urmă tu scoți rînd pe rînd darurile, 
ca pe niște animale ciudate, aduse 
de peste mări și țări, iar copiii le 
apucă și le strîng parcă temîndu-se 
să nu le fugă din mînă. Despre a- 
ceste lucruri ei vorbesc pe urmă zile 
și zile în șir".

„E adevărat", am spus eu. „Dar 
dacă începi să cumperi daruri se 
știrbesc cele douăzeci de mii de lire. 
Intre rude și prieteni gîndește-te ce 
vrei să alegi. Nu poți să te faci de 
rîs. Trebuie să chibzuiești bine".

"SJf mblam duși pe gînduri de-a 
lungul rîului. Eu mi-am amintit 

că am o biblie în spaniolă pe care 
puteam s-o duc învățătorului. Desi
gur însă că ar fi trebuit să duc cu 
totul altceva.

„Să mai rămînem un an", zise Zi
grino. „într-un an mai punem cîte 
ceva deoparte. De cele douăzeci de 
mii de lire să nu ne atingem".

Ni se părea că dacă ne atingem 
de aceste douăzeci de mii de lire, 
ele se vor prăbuși aidoma castelelor 
de nisip pe care le clădesc copiii 
pe țărmul mării. Am întocmit o listă 
a obiectelor de cumpărat și, cu cît 
ne gîndeam mai mult, cu atît ne ve
neau în minte mai mulți oameni. 
Gustam de pe acum surpriza lor, 
exclamațiile de bucurie, totul. Și am 
fi dăruit cîte ceva chiar acelora care 
nu țineau la noi ; cîteodată îți place 
să fii mărinimos cu cine nu merită, 
în fiecare seară, înainte de a ne 
duce la culcare, tot mestecam în 
gînd ce trebuie să ducem fiecăruia. 
Uneori, în vreme ce mîncam, ne a- 
minteam pe negîndite de cîte cineva, 
în scrisorile pe care le primeam de 
acasă erau însemnați de fiecare

...Ai pășit de multe ori pe trep
tele acestea, pe sub coloanele im
punătoare ale intrării, ai trăit de a- 
tîiea ori emoțiile dinaintea unui 
concert sau unui simposion mult aș
teptat. De fiecare data, Ateneul le-a 
înfîmpinat sărbătorește, cu luminile 
sale strălucitoare. în graba obișnui
tă spre fotoliul rezervat în sală, 
le-ai oprit, adeseori, într-unul din 
balcoanele scărilor în spirală pentru 
a admira încăodată holul larg, de 
marmoră, cu cele 12 coloane dorice 
care-l străjuiesc,cu plafonul splen
did împodobit. Te-ai bucurat apoi 
să găsești în sala de concert, peste 
care arcuiește o cupolă impresio
nantă, i 
mosferă 
prielnică 
satisfacții pe care 
le oferă arfa.

în aceste zile 
cînd se împlinesc 
trei sferturi de 
veac de la con
struirea Ateneulu', 
cînd în sala lui se 
împărtășesc din 
frumusețile muzicii 
și tainele științei 
mii de oameni ai 
muncii însetați de 
cultură, nu poți 
să nu te gîndești 
la cîteva momen
te din viața aces
tui lăcaș cultural. 
Clădirea s-a ridi
cat între fÖ86 și 
1888, prin contri
buție publică, da
torită stăruinței lui 
C. Esarcu și a 
cîtorva oameni de 
cultură. De-a lun
gul a zeci de ani, 
în mijlocul ace
leiași indiferențe 
oficiale care în
conjurase inițiati
va, oameni cu 
dragoste de po
por au organizat 
festări culturale pentru 
maselor. Aici au avut loc conferin
țele unor personalități literare și 
științifice de 
zénfate concerte ale unor mari di
rijori și soliști romîni și de peste 
hotare. Nu de puține ori porțile 
Ateneului au rămas însă închise 
săptămîni întregi din cauza greută
ților materiale.

în anii de după eliberare, Ate
neul a cunoscut o nouă tinerețe. Pri-

acea af- 
caldă, 

i marilor

mele doua congrese ale partidului 
nostru au avut loc aici.

Sala găzduiește aproape zilnic 
concertele formațiilor de muzică 
simfonică, de cameră, corale, de mu
zică populară ale Filarmonicii de sta) 
„George Enescu“, al cărei sediu 
permanent este Ateneul. Universi
tatea populară de educație muzicală 
își ține tot aici cursurile. De multe 
ori artiștii amatori prezintă pe 
scena Ateneului spectacolele lor. în 
preajma lui, sau mai departe, au 
fost construite noi săli de specta
cole, unele cu mult mai mari decît 
Ateneul. Clădirea lui monumentală 
a rămas însă un important focar

M-au invitat joia trecută la clubul 
lor, să le țin o conferință, tinerii de 
la „Flacăra Roșie”-București. Nu 
i-am refuzat.. La sfîrșitul expunerii 
mele, responsabilul cultural, privind 
spre sală, a spus :

— îi mulțumim tovarășului ingi
ner (adică mie) pentru conferința 
pe care ne-a ținut-o... Dar mai a- 
vem o rugăminte la dînsul : să ne 
povestească întîmplarea din parcul 
Băneasa... Eu am mai ascultat-o o- 
dată. E interesantă.

Ce era să fac ? Am început să le 
povestesc cele ce urmează.

„In toamna anului trecut am 
zitat Parcul zoologic de la Bă
neasa. Cînd mă îndreptam spre 
ieșire, am auzit în spatele 
meu un :

— Psst !
Am întors capul. Nimeni. 

Mi-am văzut de drum și iar 
am auzit :

— Psst !
In jurul meu nici țipenie de 

om. N-am făcut nici zece 
pași și :

— Vă salut, tovarășe inginer !
■Inginer eram, dar cine-mi 

vorbea ! ?
— Eu vă vorbesc.
Era un țap care se plimba de 

capul lui prin parc.
— Cu ce-ți pot fi de folos ?
— Am o rugăminte la dumnea

voastră.
— S-aud.
— Știu că sînteți în conducerea 

unei întreprinderi din Capitală.
— Și?
— M-am plictisit de parcul ăsta 

zoologic. Aș vrea să lucrez și eu 
ceva. Poate aveți un post liber.

— Am un post liber, dar nu cred 
că-ți corespunde. îmi trebuie un șef 
de atelier.

— Ce vorbești ? Păi asta-i o jucă
rie pentru mine.

Ce să mai lungesc vorba... Pînă 
la urmă l-am angajat. Și-a luat pos
tul în primire, și nu 
vreme m-am trezit cu o

„Halal șef de atelier 
tovarășe inginer. Unde 
Știți cum își duce munca ? Se 
plimbă cu mîinile la spate prin ate
lier ca un pîndar într-o bostănărie. 
Dacă-i ceri Un sfat în legătură cu 
vreo lucrare, dă din umeri și-ți 
spune : „Descurcă-te ! D-aia ai cap”. 
Vorbește urît 
vreți să știți, 
noaște.

Tocmai în 
gîndeam să-l chem la mine, mă 
menesc cu șeful cabinetului de ino
vații.

după multă 
reclamație : 
ne-ai adus, 
l-ați găsit ?,

cu oamenii și , 
nici meserie nu

momentul cînd

ați făcut #.— Tovarășe inginer, 
achiziție grozavă.

— Ce achiziție ?
— Șeful atelierului.
— Ce-i cu el ?
— Nu sînt nici două 

l-ați adus la noi și a 
cinci propuneri de inovații. Dar știți 
ce inovații ? Grozave ! Comisia le-a 
aprobat pe toate cinci.

— Ce vorbești !
— Serios !
De ce să nu recunosc că m-arrt 

bucurat ? Dar pentru scurtă vreme. 
După cîteva zile, altă reclamație • 
Subsemnații (urmau cinci nume) 

vă aducem la cunoștință că 
șeful atelierului nostru a înain
tat la cabinetul de inovații cinci 
propuneri. Binevoiți să știți că 
acele inovații ne aparțin nouă 
și nicidecum șefului de atelier...“ 

Ce făcuse dumnealui ? Mai 
nimic. A copiat niște schițe 
după schițele inovatorilor și a 
alergat cu ele la cabinetul de 
inovații. Le-a înregistrat pe 
numele lui, fără să știe nimeni 
din atelier.

L-am chemat pe țap la mine.
— Ce-ai făcut, mă ? Ce-i cu 

inovațiile alea ?
— Tovarășe inginer, vă rog 

să mă iertați. E adevărat că mi 
le-am 

frumoase.
— Cum 

moașe ?
— Am vrut să-mi ridic prestigiul. 

Știți ce faimă proastă am eu de pe 
urma coarnelor astea..."

luni de cînd 
și înaintat

iertați. E adevărat că mi 
însușit dar cu intenții

adică cu intenții fru-

dacă
, cu-

mă 
po-

Iată ce am povestit și am coborît 
de pe estradă. Au venit la mine 
cîțiva tineri.

— De unde știți povestea cu Ion 
Ionescu ?

— Care Ion Ionescu ? Care po< 
veste ?

— Care-ați povestit-o adineauri. 
La noi s-a petrecut. A fost angajat 
la sectorul mecanic-șef, atelierul 
C.T., acest Ion Ionescu.
- Și?
— Și e exact ca în povestea dum

neavoastră. Are metode de coman
dă, nu prea e priceput, și pe dea
supra și-a însușit și cinci inovații. 
Cînd l-am pus în discuție, în colec
tiv, a spus la fel ca țapul dum
neavoastră : „Am vrut să-mi ridic 
prestigiul”. Spuneți-ne, de unde cut 
noașteți povestea asta ?

— N-o cunosc de nicăieri. Pro
babil, o coincidență...

p. conf, MICUȚA TÄNASE

Expoziție
de artă plastică a

din Brașov

La club

„Muzica

clubul „Voința"

Din activitatea 
Teatrului de stat

la Ateneu mani- 
luminarea

cultură, călre care un număr impre
sionant de oameni, muncitori, inte
lectuali, studenți și elevi, formînd 
publicul nou de astăzi, vin zi de zi 

seamă, au fost pre- și săptămînă de săpfămînă să as
culte pe interpreții și dirijorii noștri 
de frunte, formații artistice romî- 
neșfi și din alte țări.

în înflorifoarea viață culturală de 
astăzi a Capitalei noastre, Ateneul 
R. P. Romîne este o prezență mereu

In sala din strada Bi
serica Am.zei nr. 5—7. 
din Capitală este des
chisă expoziția de artă 
plastică a artiștilor din 
București, organizată de 
Uniunea artiștilor plas
tici din R. P. Romînă și 
Comitetul de cultură și 
artă al orașului Bucu
rești. Sînt expuse 150 de 
picturi șl sculpturi re- 
prezentind imagini ale 
construcției socialiste 
din Capitală și din țară, 
peisaje, portrete, reali
zate de artiști cunos- 
cuți : I. Jalea, Corneliu 
Baba, Al. Ciucurencu, 
Boris Caragea, Marius 
Bunescu, Lucian Grigo- 
rescu, Șt. Szöny și alții, 
precum și de tineri ab
solvenți ai Institutului 
de artă plastică „Nico
lae Grigorescu“.

Expoziția rămîne des
chisă pînă la începutul 
lunii aprilie.

Concerte pentru

cu“ inaugurează dumi
nică, 31 martie, orele 
11,00, în sala mică 
Palatului R. P. Romîne, 
un nou ciclu 
de-a lungul veacurilor“ 
pentru studenții Insti
tutului politehnic din 
București. Programul 
va cuprinde lucrări de 
Lasso, A. și D. Scarlatti, 
Corelli, Pergolesi, Mon
teverdi, Couperin, Ra
meau și de alți compo
zitori preclasici.

La 9 aprilie, Filarmo
nica va prezenta tot 
pentru studenții bucu- 
reșteni, în sala Palatu
lui R. P. Romîne, un 
Festival „Beethoven“. 
In program : Uvertura 
Egmont, Concertul nr. 
5 pentru pian și orche
stră (solistă : Sofia 
Cosma) și Simfonia a 
V-a. Va dirija Mircea 
Cristescu.

studenți
La concertele organi

zate de Filarmonica de 
stat „George Enescu“ la 
Ateneul R.P. Romine și 
în sala mică a Palatu
lui R. P. Romîne parti
cipă un mare număr de 
studenți ai Universității 
din București, ai Insti
tutului medico-farma- 
ceutic și ai Institutului 
politehnic. Filarmonica 
de stat „George Enes-

(Continuare în pag. IV-a)

, ■

La 
din Lugoj s-a deschis o 
expoziție de artă plas
tică. Cele 40 de lucrări 
realizate în ulei și a- 
cuarelă de Diodor Dure 
și Nicolae Lazăr, mem
bri ai filialei din Timi
șoara a Uniunii artiști
lor plastici, redau as
pecte din viața și mun
ca siderurgiștilor de la 
Uzinele „Oțelul roșu“, 
a textiliștilor din orașul 
Lugoj și a țăranilor co
lectiviști din regiune.

Teatrul de stat 'din 
Brașov a prezentat în 
premieră comedia „Vre
mea dragostei“ de Va
lentin Kataev. Regia 
artistică a spectacolului 
este semnată de Marius 
Oniceanu, iar scenogra
fia aparține Cristinei 
Urdea. în distribuție : 
Maria Maximilian, Dan 
Puican, E. Mihăilă-Bra- 
șoveanu, Stela Popescu- 
Puican, Ileana Tarnav- 
schi, Eugenia Lipan- 
Petre și alții.

In ultimul timp, co
lectivul teatrului a 
făcut numeroase de
plasări în regiune. Ast
fel, în cursul lunilor 
februarie și martie au 
fost prezentate specta
cole cu piesele : „Chi- 
rița în Iași“ de Vasile 
Alecsandri, la Rîșnov, 
Predeal, Lunca Clinicu
lui, Mediaș, Sighișoara ; 
„Un drac de fată“ de 
Nicolae Damaschin, la 
Sînpetru, Purcăreni, 
Bran, Prejmer, Șercaia, 
Grid, Părău, Sinea Ve
che, Mîndra, Bod și Au
gustin; „Nota zero la 
purtare" de Virgil Stoe- 
nescu și O. Sava, la Ho- 
ghiz și Apața ; „Balul 
florilor“ de V. Korostî- 
liov, la Araci și Racoșu 
de Jos.

La cele 21 spectacole 
prezentate au participat 
peste 6 500 de specta
tori.

Primăvara în. Făgăra;
Mîndrilor munți ai Făgărașului se obișnuiește să 11 se 

mai spună „Alpii Transilvaniei”. Supranumele este justifi
cat ; pe circa 70 de kilometri se înalță o serie de vîrfuri 
cu caracter alpin, dintre care două sînt cele mai înalte 
din CarpațiȚ romînești : Moldoveanul (2 543 m) și Negoiul 
(2 535 m). Vîrfurile sînt legate între ele de o creastă con
tinuă, orientată de Ia est la vest, creastă care rareori co
boară sub 2 300 m.

Din creastă coboară spre nord și spre sud nenumărate 
„picioare”, fiecare în parte o înlănțuire de alte vîrfuri. 
Aceste „picioare” — lungi și domoale spre sud, mai scurte 
și prăpăstioase spre nord — despart văi adînci în care 
ghețarii de altădată și-au săpat culcușuri rotunde, așezate 
uneori în trepte succesive. Pe fundul „căldărilor glaciare” 
— cum se spune acestor culcușuri săpate de ghețari — 
sclipesc undele de cleștar ale „Iezerelor”, perlele Făqăra- 
șilor.

Numeroase poteci turistice străbat văile și culmile mun
ților, iar o serie de cabane așezate unele sus, sub creasta 
principală, altele la limita pădurii, oferă adăpost drume- 
ților.

Măreți și îneîntători. Munții Făgărașului sînt o piatră de 
încercare pentru turiștii de munte, în orice anotimp, dar 

larna< Totuși ei au cîteva drumuri care oferă po
sibilitate și celor mai puțin oblșnulți cu drumurile alpine 
grele să-i cunoască și să-i îndrăgească.

Acum, în prag de primăvară, vom semnala avantajele pe 
care acești munți Ie oferă încă amatorilor de schi. Intr-ade
văr, în Făgaraș se poate schia toată primăvara, lunile apri
lie și mal fiind cele mai favorabile practicării acestui sport 
specific iernii. In jurul cabanelor Surul, Negoiul, Bîlea, Po- 
dragul șl Sîmbăta sînt pante pe care și schiorii mai puțin 
experimentați pot gusta plăcerea coborîrilor.

Accesul Ia cabane, relativ ușor pentru cele de la Surul, 
Negoiul și Sîmbăta, este mal greu pentru cabana Bîlea-Lac 
și mai ales pentru Podragul. Deci alegerea locurilor de 
popas trebuie făcută cu grijă, în funcție de forțele și expe
riența fiecăruia. Celor care se duc să schieze. Primăvara în 
Făgăraș li se recomandă totodată să nu se aventureze pe 
pantele prea înclinate, care prezintă pericol de avalanșe.

(Foto : A. Cartojan)
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La Institutul de cercetări electrotehnice
Un sistem unifi- 

cat electrono-pneu- 
matic pentru regla
rea automată a pro
ceselor industriale a 
fost realizat de că
tre un colectiv al In
stitutului de cercetări 
electrotehnice Acest 
sistem este destinat 
reglării industriale de 
temperaturi, presiuni, 
debite, nivele etc. și 
este constituit din- 
tr-un număr de apa
rate cu funcționare in
dependentă, care pot 
fi cuplate in moduri 
diferite. Sistemul este 
ușor adaptabil necesi
tăților de automatiza
re a diferitelor proce
se industriale.

Tehnica înaltei frec
vențe, dezvoltarea ra
diofoniei, televiziunii 
și automatizării ne
cesită confecționarea 
unor piese ceramice cu 
proprietăți deosebite. 
In această direcție alt 
colectiv de cercetători 
a realizat, pentru pri
ma dată în țară, came
re de stingere cerami
ce pentru contactoare 
de 60--250 amperi. A- 
eeste piese au și fost 
introduse experimen
tal în fabricație la în
treprinderea „ Electro
ceramica.“ din Turda. 
De asemenea, au fost 
obținute rezistențe bo
binate acoperite cu e- 
mail sticlos care asi
gură funcționarea e-

chipamentului electric 
în condiții grele de 
temperatură și intră în 
.componența echipa
mentului naval și de 
tracțiune electrică.

Cercetările în dome- ■ 
niul materialelor mag
netice. oxidice de tip 
ferită, au dus la elabo
rarea tehnologiei de 
fabricație pentru une
le piese necesare apa
ratelor de radio si te
leviziune cum sint 
antenele. miezurile 
pentru bobina de re
flecție la tuburile ca
todice ale televizoare
lor. Institutul a pus la 
dispoziția fabricilor 
producătoare detaliile 
necesare asimilării a- 
cestor piese.

Combaterea hepatitei
Etiologia virotică a 

hepatitei epidemice 
este binecunoscută. To_ 
tuși diagnosticul și pre
venirea bolii sînt încă 
dificile, deoarece nu 
a fost rezolvată pe 
deplin problema izo
lării virusului. Școala 
romînească de infra- 
microbio'ogie a demon
strat că incertitudinea 
în domeniul izolării 
virusurilor se datoreș- 
te pluralității acestora, 
schimbării proprietăților 
lor biologice sub 
acfiunea mediului în
conjurător.

La Institutul medico- 
farmaceutic din Tg. Mu
reș un colectiv de cer
cetare, în colaborare cu 
diferite laboratoare și 
clinici și ajutat da Insti
tutul de inframicrobio. 
logie al Academiei R. P. 
Romîne, se ocupă de 
problema hepatitei. Tn- 
tr-o primă fază a cerce

tărilor, colectivul a re
curs la inocularea pe 
animale, pe cale intra- 
hepatică, de material 
virulent proveni* de 
la bolnavi. După 6—12 
săptămîni ș-au consta
tat alferafii patologice 
specifice ale ficatului, 
în faza a doua s-a 
recurs la cultivarea vi
rusurilor pe numeroa
se celule de provenien
ță umană și animală. 
Mai sensibile s-au do
vedit a fi celulele em
brionare umane. După 
o cultivare prelungită, 
colectivul a reușit să 
pună în evidenfă, cu 
ajutorul microscopului 
electronic, în lichi
dul culturilor Infectate, 
corpuscull cu mărimea 
de 15—70 milimicroni. 
Particulele acestea co
respund virusurilor.

Pentru verificare s-au 
folosit reacfii sérologies 
și biochimice și s-a pu-

epidemice
tut constata că acești 
corpusculi au un rol în 
relațiile etiologice ale 
hepatitei epidemice. De 
altfel, pe suprafața 
hematiilor provenite de 
la bolnavi hepatitic! 
s-au qăsit particule a- 
vînd aceleași dimensiuni 
ca și virusurile cultivate, 
în secțiuni ultrafine ale 
materialelor bioptice 
provenite de la bolnavi 
s-au găsit de asemenea 
virusuri ce prezentau 
tendința de a forma a- 
gregate în interiorul 
celulelor.

în prezent, colectivul 
nostru cercetează dez
voltarea acestor virusuri 
pe diferite culturi de 
celule în scopul găsirii 
metodei pentru diagnos
ticarea și combaterea 
eficientă a bolii.

Dr. LASZLO IOAN, 
șef de lucrări, 

I.M.F. Tg. Mureș

Curent electric transportat prin... țevi
Transportarea ener

giei electrice pe distan
te mar' face nacesară 
utilizarea unor tensiurT 
înalte, de sute de mii 
de volfi. Cu cîf este 
ma; înaltă tensiunea, cu 
alît sînt ma; reduse 
pierderile de energie. 
Există însă o limită : 
cînd se formează cîm- 
pur' electrice prea pu
ternice, electricitatea se 
scurge spre pămînt.

într-o lucrare apă
rută recent, „Electroni
ca de mare putere“, cu
noscutul savant sovie
tic academicianul P. L. 
Kapi|a expune posi
bilitățile de aplica
re a electronicii frec
ventelor supraînalte în 
domeniul energeticii și 
al transportului de e- 
nerg'e. Aparate spe
ciale, magnetronul și 
planotronul — acesta 
dm urmă fiind mai per
fecționat șl mult mai 
puternic — pot trans
forma energia curentu-

lu' electric continuu în 
energia unor oscilații e- 
lectromagnetice de frec
vente supraînalte. Sub 
această formă, de unde 
electromagnetice scurte 
(centimetrice), energia 
poate fi dirijată prin 
.)evi metalice, sub pă
mînt, pînă la distante 
foarte mari. Prin țevi cu 
raza de 1 m s-ar putea 
transporta, bunăoară, 
întreaga energie produ
să de hidrocentrala de 
la Bratsk, energia pu- 
tînd fi utilizată în pro
porție de 90 la sută. 
Trimiterea energiei e- 
lectrice sub această 
formă, prin „canale", ar 
putea contribui la solu
ționarea multor proble
me tehnice. Astfel, e- 
nergia oscilațiilor de 
frecvente supraînalte 
ar putea fi utilizată di
rect la încălzire, în cup
toare metalurgice de 
pildă ; ea ar pu
tea fi îndreptată di
rect — fără izola

re — prin fevi spre 
sonde de foraj, încăl
zind solul pînă la mari 
adîncimi și înlesnind 
exploatarea Jifeiurilor 
grele, a sulfului etc.

Energia nu se utili
zează însă numai la în
călzire, ea trebuie să 
pună în mișcare și mo
toarele. Acad. P. L. Ka- 
pifa a demonstrat teo
retic și experimental că 
planolronul este reversi
bil. După cum dinamul 
aefionat de curentul e- 
lecfric poate funcționa 
și ca electromotor, așa 
și planotronul poate 
transforma oscilațiile de 
frecventă supraînalfă 
din nou în curent elec
tric continuu.

Instalațiile de acest gen 
deschid perspective ne
bănuite — transporta
rea energiei electrice 
d'rect prin aer, prin 
spafii libere, chiar și 
sub forma unor raze 
concentrate și dirijate.

leujțt
I»IW TOATÀ tara

Materia
într-un tub minuscul, 

a' cărui volum nu de
pășește o zecime de 
cm3, pot fi filmate în 
culori celulele vii și 
chiar întreaga faună și 
floră microbiană care 
atacă aceste celule. A- 
cest tub a fost realizat 
de un grup de cercetă
tori de la Centrul na- 
(iona1 de cercetări ști
ințifice de la Toulouse 
(Fran(a).

Pentru observarea ce
lulelor vii și a microor
ganismelor în stare na
turală, savanjii de la 
centrul amintit folosesc

vie filmată
microscopul electronic. 
Dar, pînă în prezent, 
observarea unor celule 
vii a fost imposibilă, 
căci fasciculul electro
nic extrem de „dur" al 
microscopului ucidea 
sau altera celulele ori 
microorganismele care 
urmau a fi observate. 
Experimentatorii au în
locui* deci „port-obiec- 
tul" obișnuit prin acest 
„fub special" care con
ține aer.

Tubul, plasat în vid, 
este închis cu două fe
restruici constituite din- 
tr-o membrană specială,

în culori
acoperită cu o peliculă 
fină, transparentă, de 
carbon. O (cavă fină 
din sticlă trasă intră în 
tub și permite să se in
sufle aer. Astfel, orga
nismele sau fesuturile 
vii pot fi expuse fără 
pericol radiafiei inten
se a microscopului elec
tronic. Grafie acestui 
dispozitiv, cercetătorii 
de la Toulouse au reu- 

xșif să realizeze filme 
care redau viata unor 
celule și reacțiile unor 
microbi sau bacterii la 
acfiunea subslanfelor 
medicamentoașe.

FIER VECHI PENTRU OTELÄRII. 
Tinerii din secția forjă grea a Uzi
nei „Progresul"-Brăila au colectat și 
trimis oțelăriilor 55 tone de fier 
vechi. S-au evidențiat utemiștii Cris- 
tache Pletea, Ion Aurel, Nicolae An
ton și alții.

A ÎNCEPUT REPARAREA DRU
MURILOR RAIONALE. In raionul 
Tecuci, odată cu timpul prielnic, a 
început și acțiunea de reparare a 
drumurilor raionului.

Printre realizările care merită e- 
vidențiate sînt cele obținute de e- 
chipele permanente de colectiviști 
din comuna Matca, conduse de can- 
tonierii Teodor Crișan și Gheorghe 
Petrachi. Aceste echipe au executat 
pe șoseaua Tecuci—Puțeni lucrări 
de reparații pe o distanță de 12 km.

NOI CURSURI DE RIDICARE A 
CALIFICĂRII. Zilele acestea, în ca
drul Complexului de industrializare 
a lemnului din Tg. Jiu s-au deschis 
noi cursuri pentru ridicarea califi
cării. Față de situația din anul 1962, 
cînd în complex și-au îmbunătățit 
calificarea circa 250 muncitori în di
verse meserii, pentru amil acesta 
s-au înscris la cursuri 325 muncitori 
din cele 5 fabrici, cit și din sectoare
le auxiliare — depozitul de materii 
finite, depozitul de materie primă, 
turbiniști și electricieni de tablou 
etc.

REPOPULAREA APELOR DE MUN
TE CU PUIEȚI DE PĂSTRĂVI. Anul 
acesta, prin grija serviciului econo
miei vînatului din cadrul D.R.E.F.- 
Brașov, se vor repopula apele de 
munte din regiune — Valea Bogății, 
a Timișului, Sadu și altele — cu 
peste 250 000 puieți de păstrăvi.

De asemenea, filialele Asociației 
de vînătoare și pescuit sportiv din 
regiunea Brașov vor deversa în a- 
pele de munte circa 800 000 puieți 
de păstrăvi.

COMPLEX MEȘTEȘUGĂRESC 
MODERN. In orașul Rupea s-a dat 
recent în folosință o construcție 
modernă a cooperației meșteșugă
rești unde au fost instalate diferite 
ateliere pentru deservirea popu
lației. Noul complex cuprinde ate
liere de croitorie, de reparații și co
menzi pentru încălțăminte, de repa
rații pentru obiectele electrotehnice 
și altele.

TahM a fost care pictat de da Vinci ?
Acest tablou, 

cunoscut sub nu
mele de „Co- 
lombina“, se gă
sește la Muzeul 
Ermitaj din Le
ningrad. în ta
blou este înfăți
șată zeița primă
verii și a plante
lor, Flora, cîntată 
de mulți poeți ai 
antichității. Pînă 
acum tabloul a 
fost atribuit lui 
Francesco Melzl 
11493—1570), cel 
mai apropiat e- 
lev al lui Leo
nardo da Vinci. 
Săptămînalul so
vietic „Nedelia“ 
relatează că 
prof. M. Gukov- 
ski, care a stu
diat timp înde
lungat acest ta
blou, a ajuns la 
concluzia că a 
fost conceput și 
executat în mare 
parte de Leonar
do da Vinci în
anii 1502—1503 și terminat, posi
bil după moartea acestuia, de 
Francesco Melzi. Pornind de la 
faptul că pictorul italian Giovanni 
Paolo Lomazzo (1538—1600) scria 
că Leonardo a pictat-o pe Mona 
Lisa sau Gioconda ca o întruchi

pare a primăverii, precum și de 
la alte considerente, prof. Gu- 
kovski emite Ipoteza că în acesl 
tablou este zugrăvită soția bogă
tașului florentin Francesco del 
Gioconda, adică Mona Lisa.

„Atenție, 
a sosit 

americanul !"
In Turcia a apă

rut cartea „Aten
ție, a sosit ameri
canul I" a ziaristu
lui Kemal Djalmaz. 
în carte sînt des
crise aproape 400 
de delicte săvîrșite 
de americani in ul
timii șapte an! pe 
pămîntul Turciei.

O istorie a Germaniei contemporane

In Franța a apărut lu
crarea istoricului marxist 
Gilbert Sadia intitulată 
„Istoria Germaniei con
temporane“. Scrisă pe 
baza unei bogate docu
mentări, cartea prezintă, 
în cuprinsul celor două 
volume, principalele eve
nimente petrecute în 
Germania în perioada 
anilor 1917—1933 (vol. I) 
și 1933—1962 (vol. II).

Săptămînalul „Les Let

tres Françaises“ apre
ciază cartea lui Badia ca 

„o lucrare utilă, o poves
tire pasionantă și un a- 
vertisment foarte actual 
în ce privește primejdia 
pe care o reprezintă re
nașterea în Germania oc
cidentală a acelor forțe 
reacționare care au îm
pins Germania și întrea
ga Europă în catastrofa 
celor două războaie mon
diale“.

Darurile
(Urmare din pag. IlI-a)

clată toți cei caie ne trimiteau salu
tări : nevasta începea prin a spune 
că e sănătoasă și la fel și copiii ; 
numele copiilor le înșira pe rînd, 
unul cîte unul ; pe urmă înșira nu
mele rudelor, prietenilor, cunoscuți- 
lor, iar nouă ne era îndeajuns să 
vedem scris numele pentru ca să ci
tim și cum arată omul. Atît de mult 
îi iubeam pe ai noștri îneît ni se pă
rea că numele fiecăruia e o bucată 
din el, alcătuită anume pentru dîn- 
sul, ca forma nasului sau culoarea 
părului. Scrisorile erau întotdeauna 
la fel ; în vreme ce eu citeam, Zi- 
igrino spunea părți întregi pe de rost. 
Uneori numele nu erau rînduite la 
fel ca în celelalte scrisori și atunci 
începeam să ne întrebăm dacă nu 
s-a întîmplat ceva rău. Alteori ne 
prindea curiozitatea să știm cum mai 
arată vreun ținut de-al nostru, un 
petec de pămînt, dacă cîmpul a fost 
semănat și dacă arborii au fost tă- 
lați. După ce am înștiințat că ne vom 
întoarce curînd, lista de nume a dis
părut din scrisori și nevasta vorbea 
numai despre dînsa și despre copii. 
Spunea că așteaptă să ne întoarcem, 
și o vedeam în pragul ușii, în clipa 
aceea cînd trebuie să mai mergi 
doar cinci și apoi doi metri, dar nici 
lea nici copiii nu izbutesc să se des
prindă din loc, să facă un pas spre 
tine.

A trecut un an. Intre timp a izbuc
nit criza, nu se prea găsea de lucru, 
și nu numai că n-am mai cîștigat alți 
bani, dar am mîncat și banii de 
drum. Și așa au mai trecut cinci ani. 
Ne aflam pe meleaguri străine de 
mai bine de cincisprezece ani. în- 
tr-o zi, am pornit-o spre casă fără 
nici un pic de bucurie.

își amintesc toți cum a fost cu da
murile noastre. Pînă la urmă izbuti
serăm să adunăm oîteva. Dar fetele 
Crescuseră, băieții se făcuseră mari 
și nici unuia nu-i mai veneau bine 
nici ghetele nici hăinuțele pe care le 
Cumpărasem. în anii aceia din urmă 
nu mai socoteam timpul care trecea. 
Cînd am scos ghetele din valiză și am 
băgat de seamă că băieții mă pri
cesc dezamăgiți, m-am înfuriat. Am 
(vrut ca măcar fetita cea mai mică 
să încalțe o pereche de qhetuțe dar 
C strîngeau și a plînș toată seara 
într-un colț, pînă ce t le-am scos 
din picioare și le-am aruncat pe fe
reastră. Lui Zigrtno I s-a întîmplat 
ceva și mai rău : i-a murit nevasta 
în vreme ce era pe drum șl a aflat 
abia cînd a ajuns acasă...

Corespondență din Moscova

? a h I Botvinnik sau Petrosian?
S-au încheiat ul

timele pregătiri în 
vederea întîlnirii 
dintre cei mai tari 
șahiști ai timpului 
nostru, Botvinnik și 
Petrosian. Cei doi 
mari maeștri au în
cetat antrenamentul 
și așteaptă cu ne
răbdare posibilita
tea de a pune în 
practică „surprize
le“ pregătite. La

Moscova, termometrul arată acum minus 
20 de grade, dar aceasta nu-l intimi
dează deloc pe admiratorii vechiului și 
înjelepfului joc, care iau cu asalt casa 
de bilete a teatrului de estradă. Și iată 
că a apărui primul anunf: „pentru înfîia 
partidă a meciului, care se joacă la 23 
martie, toate biletele sînt vîndute“. Pe 
stradă se discută cu însuflețire șansele 
adversarilor, forma lor sportivă, se fac 
cele mai îndrăznețe pronosticuri, și se 
răspîndesc, în mod confidential, de că
tre „cunoscători", diferite amănunte a- 
supra antrenamentelor marilor șahiști, 
precum și declarații „din surse si
gure".

La Moscova se află acum arbitrul 
principal al meciului, marele maestru 
suedez Gedeon Stahlberg, ajutorul său, 
maestru! englez Harry Golombek, și 
reprezentantul oficial al Federației In
ternationale de șah, ex-campionul 
mondial, olandezul Max Euwe, care are 
misiunea deschiderii festive a luptei 
pentru coroana șahului.

A șaptea oară mereu fînărul Mi
hail Botvinnik își va' apăra titlul de 
cel mal bun șahist din lume. Numele 
lui Botvinnik es*e cunoscut tuturor, 
chiar ș' ceior care nu joacă șah. El sim
bolizează succesele șahului sovietic și 
victoriile obf'nute în cele mai mari tur
nee internationale asupra celor mai 
faimoși adversari. Botvinnik reprezintă 
o uimitoare combinație între un talent 
șahist exceptional și o uriașă putere de 
muncă, între voință de fier și consec-i 
ventă,

Valorosul adversar al Iul Botvinnik —i 
învingătorul turneului candidafilor, Ti
gran Pelrosian — se află la apogeul 
forjei sale. Petrosian are mulfl admira

tor; pretutindeni : 
Logica implacabilă 
a jocului său, simjul 
pozifional extrem 
de subtil, tehnica sa 
deosebit de fină în 
finaluri, combinată 
cu o simplitate și 
ușurință plină de 
naturalele, cu cali
tăți sportive excep
ționale și cu o mă
iestrie tactică neo
bișnuită, permit nu
meroșilor suporteri ai lui Petrosian să
spere în succesul lui în acest meci.

Botvinnik are de partea sa o vastă 
experiență a meciurilor. Petrosian are 
de partea sa tinerețea. Ambii sînt în
zestrați cu o mare rezistentă sportivă și 
știu să se pregătească profund din 
punct de vedere teoretic. Lupta va fi 
deosebit de dîrză și încordată și, după 
toate probabilitățile, rezultatul ei va fi 
decis abia în ultimele partide ala me
ciului.

Și acum, cîteva cuvinte despre me
ciul propriu zis.

Ca mod de desfășurare, înfîlnirea a- 
ceasta nu se deosebește de cele prece
dente. Adversarii vor trebui să joace tot 
24 parlide. Unii presupun, probabil, 
că multe partide se vor termina remi
ză. (Desigur, Botvinnik n-ar avea nimic 
împotriva a 24 de remize, deoarece a- 
ceasfa l-ar permite să păstreze titlul 
de campion mondial).

Principala deosebire dintre acest 
meci și toate cele precedente, deose
bire care va determina marea dîrzenie
a luptei, este desființarea dreptului la 
meciul revanșă, care în trecut a fost 
folosit cu atîfa succes de Botvinnik.

Azi, Stahlberg va pune în mișcare — 
cu un gest care î-a intrat în obișnuin
ță— ceasul de șah și cu aceasta va în
cepe lupta dintre cei doi străluci}' 
reprezentanți ai celei mai înaintate 
școli șahiste din lume, școala sovietică.

Dragi prieteni din Romînia, meciul se 
va desfășura în fiecare luni, miercuri 
și sîmbătă, deci în aceste zile acor- 
da(i-vă pe unda șahisfă a Moscovei.

ANDREI LILIENTHAL 
mare maestru internațional 

de șah

In cîteva rînduri

începe fradîfionala competiție de primăvară

Crosul „Să întâmpinăm 1 Mai“
La 1 aprilie, în întreaga țară, zeci 

de mii de tineri și tinere se vor ali
nia la startul popularei competiții 
de primăvară, crosul „Să-întîmpinăm 
1 Mai". Anul acesta tradiționala 
competiție cuprinde trei etape : pe 
asociații sportive (1—15 aprilie); pe 
grupe de asociații sportive și loca
lități (15—28 aprilie) și pe oraș (nu

mai în București) la 28 aprilie. Ca 
și la edițiile trecute, crosul „Să în- 
tîmpinăm 1 Mai“ include probe 
pentru juniori, junioare, seniori și 
senioare.

în prima etapă se vor desfășura 
următoarele probe 400 m (junioare), 
800 m (juniori), 500 m (senioare) și 
1 000 m (seniori).

Domenico Modugno va fi producătorul, regizorul și in
terpretul principal al filmului „Totul e muzică”. Iată-1 pre- 
gătindu-se pentru filmare.AZI ȘI MÎINE

La bazinul Floreasca
In organizarea Școlii sportive de 

elevi nr. 2 din Capitală va avea loc 
un concurs de înot și sărituri. Au 
fost invitați să participe tineri îno
tători de la școlile sportive din A- 
rad, București, Cluj, Galați, Sibiu, 
Oradea, Reșița, Tg. Mureș și Timi
șoara.

întrecerile se dispută astăzi (de la 
orele 19,30) și mîine (între 10—12 și 
18—20) la bazinul Floreasca.

Echipa care totalizează cel mai 
bun punctaj va primi „Cupa Sfatu
lui popular ai Capitalei“,

„Cupa R, P. Romîne 

la schi“

'Astăzi, pe pîrtiile de schi de la 
Sinaia sînt programate primele pro
be ale celei de-a doua etape din 
cadrul „Cupei R.P.R.’’ la schi. Cei 
mai valoroși schiori din țară își vor 
disputa victoria în proba de slalom 
special. Duminică se va disputa 
slalomul uriaș. La start vor fi pre- 
zenți, printre alții, Ilona Mikloș, 
Gh. Bălan, I. Zangar, N. Pandrea și 
Magdalena Bîră.

(Agerpres)

Chaplin 
lucrează Ia 

un nou film

Marele cineast 
Charlie Chaplin 
lucrează în pre
zent — după cum 
s-a anunțat în 
presă — la un 
nou film in care 
protagonista va 
fi fiica sa de 18 
ani, Geraldine.

Lucrare despre 
procesul! de fa Leipzig
în R. D. Germană, a apărut de 

curînd o amplă lucrare despre 
procesul de la Leipzig, înscenat 
de hitleriști eminentului luptător 
comunist. Gheorghi Dimitrov. Car
tea „Libertate lui Gheorghi Dimi
trov.1“, scrisă de Ernstgert. Kalbe 
face o prezentare amănunțită pe 
baza documentelor vremii, a pro
cesului de la Leipzig și a mișcă
rii de solidaritate internațională 
cu eroul procesului.

Festival de 
teatru antic

Festivalul de 
teatru antic de 
la Epldaur (Gre
cia) a fost ini
țiat în anul 1954 
(prin prezenta
rea tragediei 
„Hippolyt" de 
Euripide, în re
gia. lui D. Ron- 
diris) și instituit 
oficial din 1955. 
De atunci acesl 
festival se desfă
șoară în fiecare 
an. în lunile iu
nie și iulie, spec
tacolele avînd 
loc sîmbăta și 
duminica, Ia a- 
pusul soarelui, 
la teatrul an
tic în aer liber 
de la Epidaur. 
Programul spec
tacolelor de a- 
nul acesta cu
prinde tragediile 
antice: „Prome- 
teu înlănțuit", de 
Esch.il, ..Hecu
ba", „Ifigenia în 
Aulida" și „Al
ceste" de Euri
pide. comedia 
lui Aristotan 
„Viespile".

{CASA osBILETE

TRATAT DE... POLITEȚE
>

Desene de NELL COBAR

...Alții, dimpotrivă, foarte timizi, nu vor 
să deranjeze,

— Șefule, ia-mi și mie două bilete... Să 
nu mai deranjez tot rîndul. Unii uită să se mal ridice... ...Alții se grăbesc să se ridice

(gazde si musafir) — tmi dațl voie, mă duc să iau hainele
de la garderobă,

Cercetători prin comune 
și sate hunedorene

Un colectiv de cercetători de la 
Muzeul de artă populară al R- ?• 
Romîne a cutreierat, cu puțin timp 
în urmă, comune și sate din regiu
nea Hunedoara. Obiectele achizițio
nate cu acest prilej în diferite loca
lități din raioanele Petroșeni, Hațeg, 
Ilia și Orăștie ilustrează puternica 
dezvoltare a artei populare în regiu
ne. Cu aceste piese se va deschide 
în curînd o expoziție la Muzeul de 
artă populară. Expoziția va fi pre
zentată ulterior la Deva.

După două etape, în cursa cicliștă in
ternațională de' la Oradea, la care parti
cipă cei mai buni alergători din R. P. Un
gară, R. S. Cehoslovacă șl R, P, Romînă, 
conduce Constantin Dumitrescu.

Vineri urma să aibă loc etapa a treia, 
care nu s-a putut disputa din cauza 
timpului nefavorabil. Această etapă se 
va desfășura duminică dimineața, pe ruta 
Oradea — Piatra Craiului -r Oradea (130 
km),

★
Consiliul central al asociațiilor șl orga

nizațiilor sportive din U.R.S.S. a acordat 
titlul de maestru emerit al sportului mem
brilor echipei de hochei pe gheață a 
U.R.S.S-, care a cucerit recent la Stock
holm titlul de campioană mondială și 
europeană.

De asemenea, au prijnit titlul de maestru 
emerit al sportului jucători al echipei de 
hochei cu mingea a U.R.S.S., cîștigătoa- 
rea campionatului mondial din acest an.

k
Cu prilejul unei mari reuniuni interna

ționale de box desfășurate la Los Ange
les, doi pugiliști americani. Emile Griffith 
și Davey Moore au fost deposedați de 
titlurile de campioni mondiali. Noul cam

pion al lumii la categoria semimijlocie 
este Luis Rodriguez, care l-a învins după, 
15 reprize la puncte pe Griffith, iar Su
gar Ramos a dispus prin KO tehnic în 
rundul 10 de Davey Moore, devenind 
campion al lumii la categoria pană.

•k
La Manchester a avut loc meciul inter

național de fotbal dintre echipele selec
ționate de tineret (jucători sub 23 de ani) 
ale Angliei și Iugoslaviei, Jocul s-a ter
minat la egalitate (0—0).

■k
în prezența a peste 30 000 de specta

tori, la Augsburg (R.F.G.) s-a disputat, în 
cadrul sferturilor de finală ale „Cupei cu
pelor” la fotbal, meciul dintre F.C. Nü
rnberg (R.F.G.) și Odense (Danemarca). 
Echipa vest-germană a cîștigat cu 1—0 
prin punctul marcat în minutul 60 de 
Flackennecker din 11 m. Returul se va 
disputa la 24 martie.

★
Continuîndu-și turneul în țara noastră, 

selecționata de lupte a orașului Berlin 
(R.D.G.) a întîlnit echipa orașului Baia 
Mare. Oaspeții au terminat învingători 
cu scorul de 5—3.,

.Alții, dimpotrivă, sînt foarte discreți! unii îi interesează orice, 
(chiar și ce nu-i privește).

Unele, fără să știe nimic, sînt gata 
orlcînd să dea despre oricine toate 

Informațiile.,, ^.Altele, dimpotrivă...

Esch.il
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Vești din țările socialiste
începe zăgăzuirea fluviului Enisei

Secția de științe matematice șl fi
zico

PREMIUL „GHEORGHE LAZĂR“ 
— Lucrarea : „Procese cu legături 
complete". Autori : conf. uiiiv. 
Gheorghe Ciucu și Radu Teodorescu

Secția de științe tehnice
PREMIUL „AUREL VLAICU" — 

Lucrarea : „Cercetări în domeniul 
arderii ligniților din R. P. Romînă“ 
Autori : Inginerii Nicolae Pănoiu, 
Ion Carabogdan și George Singer.

PREMIUL „TRAIAN VUIA" - 
Lucrarea : „Cazanul Vuia I. E.". 
Autori : ing, Nicolae Antonescu, 
Constantin Haiduc și ing. Liviu Cos- 
tea.
Secția de biologie și științe agricole

PREMIUL „EMIL RACOVIȚĂ" — 
Lucrarea : „Rotatoria în fauna R. P. 
Romîne". Autor : Ludovic Rudescu.

PREMIUL „GHEORGHE DOJA“ 
— Lucrarea : „Zonarea ecologică a 
plantelor agricole în R. P. Romînă". 
Autori : Octav Berbecel, Gheorghe 
Valuță, Alex. Ionescu, Paul Varga.
Secția de geologie și geografie

PREMIUL „GRIGORE COBÎL- 
CESCU" — Lucrarea : „Neogenul

din bazinul Transilvaniei". Autor : 
Augustin Vancea.

Secția de științe medicale
PREMIUL „VICTOR BABEȘ" — 

A). Lucrarea : „Fiziologie bacteria- 
nă“ — autori : Lidia Mesrobeanu și 
Eugeniu Păunescu ; B). Lucrarea
„Corelațiile la nivelul cortical între 
acțiunea activatoare a sistemului di
fuz talamic și acțiunea inhibitoare a 
nucleului caudat”. Autori : Mihai 
Demetrescu și Maria Demetrescu.

Secția de științe economice, filo
zofice și juridice

PREMIUL „ION IONESCU DE LA 
BRAD". Lucrarea : „Probleme ale 
dezvoltării și consolidării agricultu
rii socialiste” — Autori : prof. Bucur 
Schiopu. conf. univ. Costin Murges- 
cu, ing. Mircea Gogioiu, ing. Dumi
tru Frăsie, Dumitru Dumitriu. Rodi- 
ca Georgescu. Grigore Vîlceanu. 
Traian Lazăr, ing. Sabin Nica. lector 
Marin Popescu, ing. Sergiu Hartia și 
ing. Eugen Jianu.

PREMIUL „NICOLAE BÄLCES- 
CU".- Lucrarea : „Din istoria filozo
fiei în Romînia” — Autori : Crizan
tema Joja, Liubomira Miroș, Simion 
Ghiță, Nicolae Gogoneață, Iosif 
Spielman, Radu Pantazi, Carol 
Göllner și Ion Firu.

Secția de științe istorice
PREMIUL „ȘTEFAN GHEOR

GHIU" — Lucrarea : „1918 Din is
toria luptelor revoluționare din 
Romînia”. Autor: Vasile Liveanu.

Secția de limbă, literatură și artă
PREMIUL „ION CREANGĂ" (pen

tru proză) : Volumul „Poarta”, 
tor : Nicolae

PREMIUL
(pentru plastică) : 
fică. Autor : Florica Cordescu.

PREMIUL „ALEXANDRU SA- 
HIA" (pentru publicistică) : Ciclul 
de reportaje „Nâdorszag Ostroma" 
(„Asaltul, țării stufului“). Autor : 
Miko Ervin.

PREMIUL „ION LUCA CARA
GIALE" (pentru dramaturgie) : Pie
sa de teatru „Celebrul 702" — Au
tor : Alexandru Mirodan.

PREMIUL „GEORGE ENESCU" 
(pentru compoziție) — „Simfonia 
pentru orchestră” — Autor : Ștefan 
Niculescu.

PREMIUL „B. P. HAȘDEU" (pen
tru filologie) : Lucrarea : „Evolu
ția subordonării circumstanțiale cu 
elemente conjuncționale în limba 
romînă" — Autor : Mioara Avram.

Au-
Velea.

„ION ANDREESCU" 
Lucrări de gra-

și fiziceSecția Se științe matematice
PREMIUL „GHEORGHE LAZĂR" 

— Lucrarea : „Acceleratorul ciclic 
de electroni de tip betatron“. Au
tori : ing. Constantin Iliescu, ing. 
Ștefan Haltrich, ing. Iulian Leibo- 
vici, ing. George Baciu și ing. Mihai 
Grecescu.
Secția de științe chimice

PREMIUL „NICOLAE TECLU" — 
Lucrarea : „Cercetări în clasa săru
rilor de piriliu obținute prin di și 
tri-acilarea ofelinelor" — Autor : 
Alexandru T. Balaban.
Secția de științe tehnice

PREMIUL „AUREL VLAICU“ — 
’A) Lucrarea : „Studiul și realizarea 
unui tub de șoc supersonic și apara
turii de măsură aferente". Autori : 
Lucian Dumitrescu, Iosif Iakab, A- 
nibal Zaharescu. B) Lucrarea : „Cer
cetări asupra analizei și sintezei me
canismelor articulate plane". Autori: 
Radu Bogdan, Cristian Pelecudi, 
Leonid Calmaciuc,

PREMIUL „TRAIAN VUIA“ — 
Lucrarea : „Utilizarea modelelor și 
calculatoarelor electronice în studiul 
regimurilor dinamice și al automa
tizării sistemelor electroenergetice". 
Autori : Ecaterina Arie, Sebastian 
Ionescu, Petre Nicolae, Marius Po- 
mîrleanu.
Secția de biologie și științe agricole

PREMIUL „EMIL RACOVIȚĂ" — 
A) Lucrarea : „Peșteri din Romînia"

Cronică
Prin decret al Consiliului de Stat 

al R. P. Romîne, tovarășul acad. Ilie 
Murgulescu a fost eliberat din func
ția de ministru al învățămîntului, ca 
urmare a alegerii sale în calitate de 
președinte al Academiei R. P. Ro
mîne.

Prin același decret, tovarășul acad. 
Ștefan Bălan a fost numit în funcția 
de ministru al învățămîntului. *

La lași — decada cărții 

tehnice

IAȘI (coresp. „Scînteii"). — Con
siliul local al sindicatelor si C.L.D.C. 
Iași au organizat intre 20—30 mar
tie „Decada cărții tehnice"

La tragerea Loto-central din 22 
tie 1963 au fost extrase 
toarele numere :
18 37 12 21

Premiul special 
special B. 48 21 
35 12 30.

Fond de premii

din
mar-

urnă urmă-

Pe a a u î 1961
Autori ; Mihai Șerban, Iosif Vieh
mann, Dan Coman. B) Lucrarea : 
„Harta geobotanică a R. P. Romîne". 
Autori : Nicolae Doniță, Leandru 
Vadim, Evdochia Pușcariu - Soro- 
ceanu.

PREMIUL „GHEORGHE DOJA" 
— Lucrarea : „Pomicultura specia
lă“. Autori : Ștefan Nicolae, Ion Mo
doran, Vasile Sonea, Vasile Cociu, 
Aurel Negrilă, Grigore Mihăescu.
Secția de geologie și geografie

PREMIUL „GRIGORE COBÎL- 
CESCU" — Lucrarea : „Calcarenite- 
le stratelor de Comarnic — curenți, 
sedimentație, diageneză“. Autor : 
Dan Jipa.

PREMIUL „GHEORGHE MUR- 
GOCI“ — Lucrarea : „Contribuțiu- 
nea prospecțiunii gravimetrice la 
determinarea structurilor cu sare și 
săruri de potasiu din depozitele ne- 
ogene ale Carpaților Orientali. Au
tor : Marius Visarion.
Seeția de științe medicale

PREMIUL „VICTOR BABEȘ" — 
Lucrarea : „Cercetările privitoare la 
infecțiile produse de virusurile omi- 
tozo-psittacozice din grupa pararic- 
kettsiilor". Autori : dr. Dan Sărățea- 
nu, dr. Constantin Surdan.
Secția de științe economice, filozofice 
și juridice și secția de științe istorice

PREMIUL „NICOLAE BÄLCES- 
CU“ A) Lucrarea din domeniul psi-

* Vineri după-amiază, consilierul Am
basadei Republicii Populare Federative 
Iugoslavia la București, Luka Soldic, a 
oferit un cocteil cu prilejul vizitei în țara 
noastră a cineaștilor iugoslavi Vladan Sli- 
jecevic și Stasa Pesic,

Au participat reprezentanți ai Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
funcționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, regizori și artiști de film.

® Vineri după-amiază, la ieșirea din 
schimbul I, sute de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din Fabrica de Confecții și tri
cotaje „București” s-au îndreptat către 
sala de festivități. Aci a avut loc un 
spectacol cu filmul artistic rominesc „Lu- 
peni 29”, organizat la cererea oamenilor 
muncii din această fabrică,

Cei peste 1 500 de participant au sa
lutat prezenta în mijlocul lor a doi din 
interpretii filmului, actorii Ștefan Ciubo- 
tărașu și George 
despre munca de 
rominesc.

Spectacolul ș.a 
succes.

Măruță, care au vorbit 
realizare a noului film

bucurat de un deosebit

hologiei : „Dialogul la copii". Autor: 
Tatiana Cazacu. B) Lucrarea din do
meniul istoriei : „Contribuții la pro
blemele neoliticului în Romînia în 
lumina noilor cercetări". — Autor : 
Dumitru Berciu.

Secția de limbă, literatură și artă
PREMIUL „ION CREANGĂ" (pen

tru proză) : Romanul „Dunărea re
vărsată" : Autor : Radu Tudoran.

PREMIUL „GEORGE COȘBUC" 
(pentru poezie) : volumul „Versuri“. 
Autor : Tiberiu Utan.

PREMIUL „ION ANDREESCU” 
(pentru artă plastică) : Un ciclu de 
tablouri. Autor : Brăduț Covaliu.

PREMIUL „ALEXANDRU SA- 
HIA“ (pentru publicistică) : Volu
mul „Marele arc petrolier". Au
tor : Vasile Nicorovici.

PREMIUL „GEORGE ENESCU" 
(pentru compoziție): „Concertul pen
tru pian și orchestră”. Autor : Va
lentin Gheorghiu.

PREMIUL „CIPRIAN PORUM- 
BESCU" (pentru muzicologie) — Mo
nografia „Darclée”. Autori : George 
Zbîrcea, Ion Hartulari Darclée.

PREMIUL „B. P. HAȘDEU" (pen
tru filologie) — Lucrarea : „Cerce
tări asupra sonorității în limba ro
mînă”. Autor : Andrei Avram.

Plecarea amöasailorului
R. p. Polone

Vineri a părăsit definitiv țara 
noastră Janusz Zambrowicz, amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al R.P. Polone în R.P. Romînă.

La plecare, în Gara de Nord, Ja
nusz Zambrowicz a fost salutat de 
Gh, Luca, directorul Protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost de față membrii Ambasa
dei R. P. Polone, șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic. (Agerpres)

PARIS 22 (Agerpres). — Vineri a 
fost o nouă zi de mari lupte reven
dicative ale oamenilor muncii fran
cezi. în timp ce greva generală a 
minerilor a intrat în cea de-a patra 
săptămînă, noi detașamente ale cla
sei muncitoare au fost atrase în 
luptă pentru apărarea drepturilor 
lor.

Muncitorii de la uzinele de gaze 
naturale și electricitate din întreaga 
țară au întrerupt lucrul timp de pa
tru ore vineri dimineața. Pentru a 
doua oară în decurs de o săptămînă 
Franța a fost lipsită de curent elec
tric și gaze naturale. Ca și miercuri 
circulația trenurilor electrice și a 
metroului din Paris a fost paraliza
tă, un important număr de întreprin
deri și instituții și-au întrerupt acti
vitatea din lipsă de curent, circulația 
pe străzi a fost îngreunată conside
rabil de lipsa semafoarelor electrice.

în aceeași zi, au intrat în grevă 
20 000 de muncitori de la laboratoa
rele și uzinele atomice și muncitorii 
de la serviciile telefoane neautomate 
din întreaga țară.

Ziarul „Parisien Libéré“ descrie 
în medul următor atmosfera care a 
domnit vineri dimineața în Franța : 
„Ce dimineață ! De Ia ora 8 para
lizie aproape totală. Curentul ? în
trerupt. Metroul ? Oprit. Trenul ?

Cele electrice de la periferia orașu
lui oprite. Gazul ? O simplă can
delă. Telefonul ? Mut, afară de cel 
automat Poșta ? în întîrziere. Cir
culația ? în mare măsură blocată. 
Fără foc : cărbunele de 22 dc zile în 
grevă”.

„Trebuie să cîștigăm bătălia, nu 
vom relua lucrul, nu ne vom lăsa 
ademeniți de promisiuni nebuloase”, 
se spune in rezoluția adoptată la un 
miting al minerilor greviști ținut joi 
la Douai, unul dintre cele mai mari 
centre carbonifere din nordul Fran
ței. Un miting asemănător, organizat 
de sindicatele minerilor, a avut loc joi 
la Merlebach. De la miting cele 10 000 
de persoane în frunte cu primar, 
consilieri municipali și parlamen
tari, au manifestat pe străzile ora
șului . scandind : „Cerem majorarea 
salariilor. Nu ! măsurilor de mobi
lizare forțată la muncă”. într-o re
zoluție adoptată în unanimitate mi
nerii și-au exprimat protestul îm
potriva poziției autorităților care 
urmăresc tărăgănarea tratativelor 
cu reprezentanții minerilor nădăj
duind să-i înfrîngă prin istovire. 
Demonstrații și mitinguri de masă 
ale minerilor au mai avut loc și la 
Montpellier și la Clermont-Ferrand.

Pe șantierul hidro
centralei de la Kras
noiarsk domnește în 
aceste zile o atmo
sferă de muncă entu
ziastă : la 25 martie 
va începe operația de 
zăgăzuire a fluviului E- 
nisei. Constructorii so
vietici desfac cofrajele 
de pe paleele baraju
lui deversor din groa
pa de fundație se scot 
robinetele, se evacuea
ză substațiile de trans
formare, conductele, 
liniile electrice. în cu- 
rind. acolo vor năvăli 
apele.

Barajul deversor.

peste care t>a curge 
Eniseiul, a și fost 
înălțat la cota necesa
ră prevăzută în pro
iect. Au fost construi
te trei stăvilare de 
pămînt și un pod me
talic care rămâne sin
gura cale de acces 
spre porțiunea de al
bie încă nezăgăzuită

Se apropie de sfîrșit 
oregătirea mijloacelor 
tehnice în vederea 
asaltului Eniseiulùi. 
Puterea totală a bul
dozerelor care vor 
participa la zăgăzui
rea apelor fluviului 
este de 5 500 C P.

150 de mari camioane 
basculante așteaptă 
momentul pentru a 
începe să transporte, 
piatră șt pămînt. în 
primele 14 zile după 
zăgăzuire vor trebui 
turnați, la baraj peste 
300 000 metri cubi de 
pămînt. Pompe puter
nice vor evacua apa 
din partea a doua a 
gropii de fundație, 
care se va forma după 
zăgăzuire. Va trece 
încă puțin timp șt în 
acest loc se va înălța 
centrala hidroelectrică 
de la Krasnoiarsk, cea 
mai mare din lume,

Stație de pompe pentru irigarea orezului
în provincia Guici- 

jou de pe platoul 
Iunan-Guicijou (R. P. 
Chineză), se află în 
prezent în construc
ție o mare stație 
de pompare. Această 
stație, care va putea 
iriga aproape 10 000

hectare de orezarii, va 
ridica apa la o înălți
me de 66 metri, cu un 
debit de 3 metri cubi 
pe secundă. Canalele 
principale ale stației 
.vor avea o lungime 
totală de 400 km

Se construiește un a-

peduct din oțel și be
ton avînd o lungime 
de 140 metri.

Primul stadiu al lu
crării, care a fost în
cepută în anul 1961, 
va fi terminat în pri
măvara aceasta.

Clubul fotoamatorilor

Declarația Biroului Politic al P.C. Francez
PARIS 22 (Agerpres). — în seara de 

21 martie a avut loc o ședință a Bi
roului Politic al P.C. Francez, prezidată 
de Maur'ce Thorez, care a analizat 
evolufia grevei minerilor și posibilită
țile de a contribui la victoria acestei 
mari mișcări.

„Fermitatea și curajul minerilor, uni
tatea lor deplină, se arată în declara
ția dafă publicității după ședință, au 
primit sprijinul clasei muncitoare fran
ceze și al oamenilor muncii din întrea
ga lume care sprijină lupta lor mă
reață". Biroul Politic a1 P.C. Francez 
arată că „masele largi populare din 
Franfa își dau seama că prin lupta lor 
pentru condifii de trai demne, pentru 
salarii, minerii ajută și celelalte cate
gorii de oameni ai muncii care sînt ne
voite, de asemenea, să-și apere re
vendicările. Ei știu că, nesupunîndu-se 
decretului cu privire la mobilizarea 
forjată la muncă, minerii își aduc con-

tribufia la lupta pentru dreptul la 
grevă și apără rămășifele libertăților 
democratice". Biroul Politic al P.C. 
Francez subliniază că pentru ajutora
rea efectivă a minerilor greviști este 
necesar ca în întreaga țară să se ex
tindă mișcarea oamenilor muncii care 
au hotărît să contribuie la fondul de 
grevă cu salariul pe o zi.

•k
Toi în seara de 21 martie a avut loc 

o ședinfă a Comitetului executiv al 
Partidului, radical care, într-o declara
ție dată publicității, „asigură de soli
daritatea sa deplină pe mineri și cei
lalți oameni ai muncii care luptă pen
tru un nivel de tra! demn și apără 
dreptul la grevă în fața samavolniciilor 
guvernului".

Comitetul executiv al Partidului ra
dical a cerut ca „actuala criză eco
nomică și socială" să fie dezbătută pe 
larg în parlament.

La Sofia s-a deschis 
o expoziție jubiliară 
de fotografii cu prile
jul împlinirii ' a 40 de 
ani de la înființarea 
Clubului fotoamatori
lor din capitala. Bul
gariei, club care cu
prinde în prezent 250

de membri. Fotogra
fiile expuse oglindesc 
frumusețile naturii, 
viața poporului bulgar. 
Membrii clubului au 
participat la mai mul
te expoziții internațio
nale de fotografii, la 
care au primit diferite

distincții. Colectivul 
clubului se pregătește 
de pe acum în vede
rea congresului Fede
rației internaționale a 
fotografilor amatori, 
care va avea loc anul 
viitor la Sofia.

Se modernizează gara Àlexanderplatz
cinci scări rulante cu 
o capacitate de cite 
8 000 de 
oră, noi 
legătură, 
orașului,
alte instalații speciale. 
Lucrările se desfășoa-

Printre marile o- 
biective db construc
ție din Berlinul demo
crat se numără moder
nizarea gării Alexan- 
derplatz. Se constru
iesc un nou peron din 
oțel, sticlă și aluminiu,

persoane 
tuneluri 
cu metroul 
magazine și

pe 
de

ră cu grijă ca să nu 
se provoace o între
rupere a traficului ur
ban și interurban.

Aproape 100 de în
treprinderi colaborea
ză la modernizarea a- 
cestei gări veche de 
80 de ani.

RIO DE JANEIRO 22 (Agerpres). 
— Guvernul Braziliei nu va pune 
piedici în acordarea vizelor de in
trare în țară delegaților la Congresul 
continental de solidaritate cu Cuba, 
care va avea loc la Rio de Janeiro.

Generalul Luiz Gonzaga de Oli
veira Leite, președintele Comitetului 
de pregătire a congresului, a decla
rat corespondenților că la 19 martie 
deputatul Max da Costa Santos, se
cretarul comitetului, a avut o con
vorbire cu președintele Braziliei, 
Joao Goulart, în problemele legate 
de pregătirea congresului. După cum 
a informat generalul Gonzaga, pre
ședintele Goulart a declarat că nu 
va pune piedici în acordarea vizelor 
de intrare în țară delegaților din ță
rile latino-americane.

Declarația generalului Gonzaga 
infirmă 
agențiile de presă americane 
guvernul Braziliei ar fi hotărit să 
nu permită ținerea congresului și că 
ar fi dat dispoziții reprezentanților 
diplomatici brazilieni să nu acorde 
vize delegaților la congres.

★
CARACAS 22 (Agerpres). — Nu

meroși reprezentanți ai intelectuali
tății din Venezuela — scriitori, pic-

zvonurile răspîndite

Corespondența din Paris

de 
că

tori, artiști, juriști, ziariști — au dat 
publicității o declarație în care se 
spune : sprijinim întru totul Con
gresul latino-american de solidari
tate cu Cuba, care urmează să aibă 
loc la Rio de Janeiro. Sprijinim 
principiile pe care le vor apăra par- 
ticipanții la acest congres. Conside
răm ca o datorie a noastră să de
clarăm că apărăm suveranitatea na
țională a popoarelor.

★
LA PAZ 22 (Agerpres). — Depu

tatul bolivian, Jose Maria Palacios, 
secretar al Centralei sindicale a oa
menilor muncii din Bolivia, a anun
țat la 21 martie că va participa la 
Congresul continental de solidari
tate cu Cuba, întrucît „această în
trunire reprezintă un pas important 
în lupta pentru apărarea Cubei în 
fața valului crescînd de acțiuni an- 
ticubane sprijinite de monopolurile 
nord-americane”.

Uzina de ter- 
moficare Prag- 
Veleslavîn, ca. 
re va lumiza 
căldură și 
caldă 
populații 
20 000 de 
meni din 
cartier de
cuințe al capi
talei R. S. Ce
hoslovace.

apă 
unei

noul
Io-

A trebuit sâ renunțe...

„SĂPTĂMÎNĂ GÎNDIRII
--------MARXISTE“ --------

754 398 lei.

© A apărut „Presa noastră”. Revista 
Uniunii Ziariștilor din R. P. Romină. Anul 
VIII nr. 2 (82) 1963.
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'S’ ,

în Incubatoarele G.A.S. Avicola Bacău vor » scoși în acest an, 
pînă la 1 iulie, 350 000 de pui. Din aceștia 200 000 vor fi crescuți in gos
podărie, iar 150 000 vor fi livrați altor unități agricole. Primele serii de 
pui au și fosi trimise la crescătorii. în fotografie : ing. Filofteia Botezatu 
și crescătoarea Virginia Marchidon cercetînd stadiul de dezvoltare a 
puilor într-una din noile hale.

Intre 13 șt 20 martie, s-a desfă
șurat la Paris „Săptămînă, gîn- 
dirii marxiste”, Ca și în anii tre- 
cuți, mii și mii de oameni — 
muncitori, profesori, studenți, au 
participat zilnic la dezbateri, 
conferințe, discuții.

Această săptămînă a constituit 
o nouă dovadă a răspîndirii.idei
lor marxiste. Pregătită de cîteva 
luni de zile de către istoricii de 
la Centrul de studii și cercetări 
marxiste, ea a avut ca temă ge
nerală marxișmul și clasele so
ciale.

Săptămînă a fost deschisă la 
13 martie, în sala „Mutualité”, 
una din cele mai mari săli din 
capitală, care s-a dovedit însă 
neîncăpătoare față de afluxul 
publicului. Maurice Thorez, se
cretar general al Partidului Co
munist Francez, a analizat situa
ția muncitorilor francezi în fața 
monopolurilor capitaliste. El a 
vorbit despre evoluția raportului 
între diferitele clase sociale și 
despre locul intelectualilor în so
cietate.

Toate marile dezbateri publice 
din cadrul săptămânii au fost ur
mărite cu viu interes de o 
asistență numeroasă, în care 
predomina tineretul. In cadrul 
lor au fost abordate următoarele 
teme : „Este oare depășită lupta 
de clasă ?", 
muncitoare 
și „Ce este 
1963

Discuțiile au fost deschise prin 
expuneri prezentate de conducă
tori ai Partidului Comunist și de 
cunoscuți intelectuali comuniști 
ca Henri Claude, Gilbert Mury, 
Gilbert Badia etc.

„Burghezia și clasa 
în fața lui Hitler” 
un revoluționar în

Chiar și unele personalități care 
nu stau pe pozițiile marxismului 
au acceptat să —r- 
confruntări de idei, 
de exemplu, cazul 
Grosser, director de 
cetări la Fundația 
științelor politice, sau al lui Paul 
Ricoeur, profesor la Facultatea de 
litere din Paris.

Vînzarea cărții marxiste, care 
a avut loc în timpul week-end- 
ului, a ilustrat atracția pe care o 
exercită. ideile marxiste în Fran
ța : s-au vîndut cărți în valoare de 
peste 8 milioane 
cu 1 milion mai 
trecut- Cele mai 
crările scrise de 
Waldeck Rochet, 
Louis Aragon. Dintre cărțile re
cent editate au atras atenția: „Oa
menii pămîntului“, o lucrare a 
lui Waldeck Rochet, secretar ge
neral adjunct al P. C. Francez, 
despre realitățile lumii țărănești 
și soluțiile pe care le propun co
muniștii ; „Gaullism, tehnocrație 
și corporatism” de Jacques Du- 
clos, care tratează despre proiec
tele îndreptate împotriva liber
tăților democratice.

Aproape 200 de scriitori au 
semnat, timp de două zile, dedi
cații pe lucrările lor.

Acestor manifestări li s-a adău
gat o expoziție consacrată lui 
Karl Marx, cu ocazia celei de-a 
80-a comemorări a morții lui. Ex
poziția urmează să fie prezentată 
în mai multe orașe din Franța.

JEAN ROCCHI

participe la 
Așa a fost, 
lui Alfred 

studii și cer- 
națională a

de franci vechi, 
mult decît anul 
căutate sînt Iu-, 
Maurice Thorez, 
Jacques Duclos,

PANAMA 22 (Agerpres). — Colo
nelul american Thomas Leslie 
Christal a trebuit să renunțe la in
tenția de a ține la Universitatea din 
Panama o conferință cu tema : 
„Crearea și dezvoltarea N.A.T.O.“. 
Studenții Universității din Panama 
au protestat cu hotărîre împotriva 
propagandei care incită popoarele 
la ură și împotriva folosirii războiu
lui pentru soluționarea problemelor 
internaționale litigioase. După cum 
anunță agenția Prensa Latina, la 
insistențele studenților conferința a 
fost contramandată.

„Vrem să ni se vorbească despre 
pace, frăție și cultură, să ni se spună 
cum să punem capăt foametei, crizei 
de locuințe și analfabetismului” — 
a declarat unul dintre conducătorii 
studenților. „Nu vom tolera aici pe 
teoreticienii războiului și agresiunii” 
— a spus el.

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al 
R.P. Romîne : Spărgătorul de nuci — (o- 
rele 19,30). Teatrul de stat de operetă : In- 
tilnire cu dragostea — (orele 19,30). Filar
monica de stat „George Enescu” (Ateneul 
R. P. Romîne) : Concert simfonic — (orele 
20). Teatrul Național „I. L. Caragiale” 
(Sala Comedia): Vizita bătrînei doamne 
— (orele 15); Febre — (orele 19,30). (Sala 
Studio): Mașina de scris — (orele 15,30); 
Bolnavul închipuit — (orele 19,30). Tea
trul „c. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
Steaua polară — (orele 19,30). (Sala Stu
dio): Casa cu două intrări — (orele 20). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): Cum vă place — 
(orele 15). (Sala Studio) — (str. Alex. Sa- 
hia nr. 76): Menajeria de sticlă — (orele 
19,30). (Sala Palatului R.P. Romîne): Co
piii soarelui — (orele 19,30). Teatrul pen
tru tineret și copil (Sala C. Miile): De 
n-ar fi iubirile — (orele 20). (Sala Liber
tatea): Băiatul din banca doua — (orele 
16). Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giulești: 
Corabia cu un singur pasager — (orele 
19,30). Teatrul Evreiesc de Stat: Cu cîntec 
spre stele — (orele 20), Institutul de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. Cara
giale" (bd. Schitu Măgureanu nr. 1): Ani 
de pribegie — (orele 20). Teatrul regional 
București: Războiul — (orele 20). Teatrul 
satiric muzical „C. Tănase" (Sala Savoy): 
Ca la revistă — (orele 20) (Sala Victo
riei): Ocolul pământului în 30 de melo
dii — (orele 20). Ansamblul de cîntece șl 
dansuri al C.C.S.: Drag mi-i cîntecul și 
jocul - (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei): Cartea cu Apolodor — 
(orele 16). Circul de stat: Spectacolul dat 
de Circul „Slavia” din Praga — (orele 20).

CINEMATOGRAFE: Noapte necruță
toare — cinemascop: Patria (10, 19, 14,15;

Mg)

Aspect de la demonstrația muncitorilor din transporturi din Monte
video (Uruguay) pentru revendicări economice.

16,30; 18,45; 21). O călătorie spre centrul 
pămîntului — cinemascop (ambele serii): 
G. Coșbuc (19; 14; 17; 29), Ștefan cel Mare 
(seria I-a — 10; 12; 15; 17; 19; 21), 1 Mal 
(seria a Il-a — 9,45; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). Așa se fac cancelarii: Republica 
(10; 12; 14,30; 16,30; 18,45; 21). Vacanță la 
mare — cinemascop : București (9; 10,45; 
12,15; 13,45; 15,15; 17; 19; 20,45), Gh. Doja (9; 
10,45; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Alex. 
Sahia (9; 10,45; 12,30; 14,15; 16; 17,45; 19,30; 
21.15). Riul și moartea: rulează la cine
matografele Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Elena Pavel (9; 11; 13; 15; 17; 19;’ 21). 
Povestea unei nopți stranii : rulează la 
cinematografele v. Alecsandri (16,30), 
Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21), Grivița (15.30; 
18; 20,30). Bunica Sabella : rulează la ci
nematografele I. C. Frimu (9,30; 11,45; 14; 
16.30; 18,45; 21.15), 8 Martie (11; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Grivița (10; 12;), Miorița (10; 
12; 14; 16,30; 18,45; 21), 30 Decembrie (10; 
12; 15; 17; 19; 21). Dosarul furat : Flo- 
reasca (16 ; 18,15 ; 20,30). Festival Cha
plin : Tineretului (9,15; 11,30; 13,45; 16 ; 
18,30; 21), înfrățirea între popoare (10,30 ; 
15,30; 17,45; ?0,15), 23 August (9,30; 11,45; 
14; 16,30; 19; 21,15), Luceafărul (15,30 ; 
18; 20,30). Balada husarilor: Victoria (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Camelia: Cen
tral (9.45; 12; 14,15; 16,39; 18,45; 21), Alex. 
Popov (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45 ; 21).
Kașmir — cinemascop: Lumina (rulează 
în continuare de la orele 9.45 pînă la o- 
rele 15, după-amiază 16,45; 18,45 ; 20.30). 
Program special pentru copii : 13 Sep
tembrie (orele 10). Clinele sălbatic Din
go: 13 Septembrie (11,30; 16,30,-' 18,30; 20.30), 
Arta (16; 13,15; 20,30), Aurel Vlaicu (15 ; 
17; I9i 21). Program de filme documen- 
tare: rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21 la cinematograful Tim
puri Noi. Marile speranțe : rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (11; 15.-.'B; 
1Ș,15; 20,45), Numai o glumă: Cultural (15; 
17; 19; 21). Fecioara: rulează la cinema
tografele C-tin David (16; 18,15; 20,30),
Munca (15; 17: 19; 21). Tinerii _ cine
mascop: rulează j-' '
Roaită (9; 11; 13; 
familii: Unirea (16;
Sap.|{a Ă18’ 18’15’ 20.30), Moșjlor (15; 17; 
i8« 2.1,, Drumul Serii (16; 18; 20). Moara 

u!u,: ru,ează la cinematograful T. 
M?lrasCu. (J5; l7; 19: 2D-«). Divorț italian: Popular (14,15; 16,30; 18 45- 21)
o? ^rS1°nnti,'n î” M- Emlnescu
(15, 17, 19; 21). Inelele gloriei; rulează Ia 
cinematografele Ilie Pintilie (16; 18; 20) 

(16; 181 20>- Hevlsta de !» miezul nopții _ cinemascop: Libertății 
11;38; 13|?5i 18> 20>45>- Partea

ta de vina: ruleaza Ia cinematograful G. 
&?a ( 5'30î 1,8: 20'15>- Clnc< eameni U 

r,Yre^zâ a cinematograful oiga Bancic (15,30; 18; 20 30). Lupeni 29 _  ci-
Ge^lS (ambele seril): B- Delavrancea

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii, 19,15 - „H căutăm pe elevul 
Popescu" rr- emisiune distractivă de Marin 
Țraian șl Ion Mustață, Muzica de Titi 
Acs (reluare). 19,50 - In fața hărții. 20,00 
— Premieră ; „RITA“, operă bufă de 
Gaetano Donizetti, 21,00 - Tinerețea bă- 
trînului Tomis — reportaj filmat. 21,10 — 
Filmul artistic: „Soțul soției sale" — o 
producție a studiourilor din R.P. Polonă, 
In încheiere: Buletin de știri.

CUM E VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 24 25 

și 26 martie. In țară : Vreme în général 
umedă. Precipitații temporare vor cădea 
mai ales în sudul țării, vînt potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară; Mini
mele vor fl cuprinse între minus 4 și 
plus 6 grade, iar maximele între zero și 
plus 10 grade. Ceață locală. In Bucu- 
îești : vreme în general umedă, cu cer 
noros. Precipitații temporare, vînt po
trivit. Temperatura în scădere ușoară.

............ la cinematograful V.
(9; 11; 13; 15, 17; 19; 21). Marile

18; 20). Șapte dădace:
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LA CONFERINȚA CELOR 18 STATE DE LA GENEVA

Norvegia respinge planurile 
americane cu privire 

la N.A.T.O.

Noi demonstrații la Seul 
împotriva dictaturii 

militare

prelungi 
de încă

agenția
22 mar-

SEUL 22 (Agerpres). — Agențiile 
occidentale de presă anunță că la 
Seul și în alte orașe sud-coreene au 
avut loc noi acțiuni împotriva inten
ției juntei militare de a-și 
puterea pentru o perioadă 
patru ani.

După cum relatează 
U.P.I., în dimineața zilei de
tie a avut loc la Seul o demonstra
ție. Demonstranții au parcurs stră
zile capitalei îndreptîndu-se spre se
diul ambasadei americane. Ei scan
dau lozinci prin care cereau înlătu
rarea dictaturii militare și institui
rea unui regim civil. Demonstrații 
asemănătoare au avut loc la Pusan 
și Kwangju.

în legătură cu situația critică 
creată, relatează agenția U.P.I., la 22 
martie, ministrul de război sud-co- 
reean a convocat 160 de ofițeri supe
riori ai forțelor armate aeriene, te
restre și navale sud-coreene într-o 
ședință extraordinară la care a fost 
adoptată o declarație care sprijină 
propunerea dictatorului Pak Cijan 
Hi, de a organiza un referendum în 
vederea prelungirii puterii militare 
cu încă patru ani.

Agenția France Presse relatează 
că guvernul sud-coreean i-a invitat 
pe toți șefii partidelor politice și or
ganizațiilor sindicale sud-coreene să 
participe la o conferință ce urmează 
să aibă loc la 
viitoare.

Citînd surse 
agenția France 
în cursul viitoarei conferințe, guver
nul sud-coreean intenționează să 
propună opoziției un compromis po
trivit căruia puterea militară să fie 
prelungită pentru 1—2 ani, iar în 
Consiliul suprem să intre un număr 
de civili.

Cu toate acestea, în dimineața zi
lei de 22 martie, dictatorul Pak Ci
jan Hi a declarat în fața celor 160 
de ofițeri superiori sud-coreeni că 
intenționează să organizeze un 
referendum pentru consultarea 
populației asupra prelungirii puterii 
militare cu încă patru ani.

începutul săptămînii

demne de încredere 
Presse relatează că

Discuții în problema dezarmării
generale și totale

GENEVA 22 — De la trimisul 
special Agerpres, C. Benga : Confe
rința Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare a ținut vineri, sub 
președinția reprezentantului Mexi
cului, P. Nervo, cea de-a 112-a ședin
ță plenară în care au continuat dis
cuțiile privind dezarmarea genera
lă și totală, și în special asupra pri
mei etape a dezarmării. Au luat cu- 
vîntul reprezentanții Angliei, R. P. 
Romîne, Canadei, R. P. Polone, 
S.U.A. și Indiei.

Paul Mason, reprezentantul Marii 
Britanii, a sprijinit propunerea 
S.U.A. de a se reduce cu 30 la sută 
în prima etapă a dezarmării arma
mentele și vehiculele de ducere la 
țintă a armelor nucleare.

Reprezentantul Canadei, Burns, 
s-a referit la măsurile colaterale ale 
dezarmării. Conducătorul delegației 
R. P Polone, M. Blusztajn, a spus că 
dezarmarea generală și totală tre
buie începută prin lichidarea arme-

lor nucleare și a vehiculelor lor 
purtătoare.

Ch. Stelle, șeful delegației ameri
cane, a repetat cererea S.U.A. de a 
se reduce în prima etapă arma
mentele nucleare și vehiculele pur
tătoare cu 30 la sută.

Ultimul a vorbit Lall, reprezen
tantul Indiei, care a cerut ca atenția 
comitetului să fie concentrată asu
pra propunerilor sovietice privitoare 
la prima etapă a dezarmării.

Poziția delegației
Luînd cuvîntul, George Macovescu, 

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al R. P. Romîne, a reamintit 
poziția de principiu a delegației ro
mîne : în prima etapă trebuie să se 
pună capăt pentru totdeauna peri
colului nuclear.

Ținînd seama de faptul că puterile 
apusene nu acceptă lichidarea totală 
a mijloacelor de ducere la țintă a 
armelor nucleare în prima etapă și 
pentru a veni în întîmpinarea pozi 
ției acestor puteri. Uniunea Sovieti
că a propus o modificare în sensul 
că. în mod excepțional, U.R.S.S. și 
S.U.A. să fie în drept să păstreze pe 
teritoriu propriu un număr strict li
mitat și stabilit de comun acord de 
rachete intercontinentale, rachete 
antirachetă și rachete antiaeriene de 
tip Sol-Aer. Aceasta este o propu
nere de natură să rezolve divergen
ța. La peste șase luni de cînd 
U.R.S.S. a făcut propunerea mențio
nată. puterile apusene încă nu au 
dat un răspuns clar, din care să re
iasă dacă o acceptă sau nu.

Cea mai izbitoare caracteristică a 
planului american, numit de către 
autorii săi de reducere atotcuprin
zătoare, a spus în continuare șeful 
delegației R. P. Romîne, este că... nu

Personalități de frunte în sprijinul 
unei amnistii politice în orala
Mesajul adresat 0. N. II. de lordul Bertrand Bussell

PARIS 22 (Agerpres). — Numeroa
se personalități de frunte s-au de
clarat în sprijinul conferinței inter
naționale pentru amnistie politică și 
respectarea drepturilor omului în 
Grecia, care iși începe lucrările la 
23 martie la Paris. Printre aceste 
personalități se numără militanți pe 
tărîm obștesc ca Benoit Frachon, 
Matilde Perry, cineaștii Louis Da- 
quin, Jean Paul Le Chanois. actorii 
Simone Signoret, Yves Robert și alții.

Pentru a participa la conferință, a 
sosit la Paris Manolis Glezos, eroul 
național al Greciei.

LONDRA 22 (Agerpres). — Lordul 
Bertrand Russell a adresat Adunării 
Generale a O.N.U. un mesaj în care 
cere tuturor delegaților să intervină 
în favoarea amnistierii deținuților 
politici din Grecia.

„Mă adresez conștiinței fiecăruia 
dintre reprezentanții acestei adunări 
mondiale, scrie lordul B. Russell, și 
le cer să-și ridice glasul împotriva 
tratamentului intolerabil și inuman 
pe care îl suferă peste 1 000 de de
ținuți politici 
puși torturii, 
nenorociri de 
miliile lor.

în Grecia. Ei sînt su- 
privațiunilor și marii 
a fi despărțiți de fa

La împlinirea a doi ani de la în
ceputul luptei forțelor patriotice din 
Angola împotriva colonialiștilor por
tughezi, revista „FRANCE OBSERVA
TEUR" trece în revistă situația din a- 
ceastă colonie.

Revista scrie că „legislația sala- 
zaristă nu admite, cel puțin în prin
cipiu, discriminarea rasială. Negrii 
pot aspira la orice, cu condiția de 
a fi „asimilați“, adică de a rupe cu 
tradițiile Iot". Condițiile așa-zisei 
„asimilări“ : a vorbi portugheza, a 
poseda un anumit grad de instruc
țiune, a renunța la credința lor.

In ce privește instrucțiunea: „învă. 
țămîntul este practic rezervat „asi- 
milaților“ și albilor. Astfel, nu exis
tă decît 46 000 de asimilați la o 
populație autohtonă de 4 milioane și 
jumătate de locuitori ; 99 la sută din 
„indiqeni” vegetează în marqinea 
vieții publice în condiții neomenești. 
Căci sănătatea este la fel de negli
jată ca și învățămîntul. Se număra 
la sfîrșitul războiului un medic la 
21 000 de anqolezi. Dar, în fapt, 90 
la sută din medici sînt concentrați în 
orașe, a căror pupulație se compune 
în majoritate din albi și metiși. Ță
rănimea băștinașă este practic lip- 
sită de asistență sanitară ; în zona 
rurală mortalitatea infantilă este de 
60 la sută”.

Condițiile de existență ale băști
nașilor sînt și mai mult agravate de 
afluxul colonilor portughezi : acești 
emiqranți sînt qrupați în „colonațe" 
situate în regiunile cele mai fertile. 
Iar cultivatorii băștinași, alungați 
din aceste teritorii, au trebuit să se 
refugieze în ținuturi sterpe sau mlăș
tinoase.

Dar cine profită de pe urma a- 
cestei semisclavii ? Iată ce relevă 
„FRANCE OBSERVATEUR“ :

„Legislația favorabilă investițiilor 
și concesiunilor străine a predat 
toate resursele țării companiilor 
străine. Aproape totalitatea acțiuni-

lor crimă a fost că au

prevede o reducere atotcuprinzătoa
re. într-adevăr, nu ni se propune ca 
în prima etapă să se reducă numărul 
sau potențialul de distrugere al ar
melor nucleare. Măsura propusă de 
S.U.A. nu corespunde nevoilor reale 
de securitate ale omenirii. în fața u- 
nei primejdii calitativ deosebite de 
toate primejdiile care au amenințat 
pînă acum omenirea, trebuie să se 
recurgă nu la jumătăți de măsură, 
ci la măsuri radicale, singurele de 
natură să curme imensa primejdie 
nucleară.

Am avut ocazia să arăt că „schița" 
de plan a guvernului american pre
vede crearea unei serii de organis
me internaționale cum ar fi forțele 
păcii și grupul de observatori care, 
în realitate, s-ar substitui Organiza
ției Națiunilor Unite. Aceasta ar 
constitui o gravă știrbire adusă su
veranității statelor, ar fi o violare 
a principiilor Cartei O.N.U., ar fi o 
încălcare a respectului datorat sta
telor suverane.

Delegația romînă — a spus vorbi
torul în continuare — este de pă
rere că, în nici o împrejurare, cau
za dezarmării — care este cauza asi
gurării păcii în relațiile internațio
nale — nu poate fi servită prin știr
birea suveranității statelor, prin 
crearea de organisme și instituții 
suprastatale prin a căror funcționa
re să fie atinse atribute esențiale ale 
unui stat : suveranitatea și indepen
dența.

Vorbitorul a arătat că întreaga e- 
voluție a relațiilor internaționale 
contemporane stă martoră a forței 
cu care numeroase popoare luptă

pentru cucerirea suveranității și in
dependenței lor de stat, după cum 
este martoră a hotărîrii cu care a- 
pără și întăresc independența și su
veranitatea lor atunci cînd le-au do- 
bîndit.

In timp ce Comitetul nostru face 
eforturi pentru a se ajunge cît mai 
grabnic la încheierea acordului pen
tru încetarea experiențelor cu arme 
nucleare, a declarat G. Macovescu, 
Franța, membră a acestui comitet a 
efectuat o explozie nucleară subte
rană în Sahara algeriană. Această 
experiență nucleară continuă lan
țul experiențelor nucleare întreprin
se de puterile nucleare apusene în 
ciuda rezoluției Adunării Generale a 
O.N.U. care cheamă toate statele 
să înceteze experiențele nucleare cel 
mai tîrziu la 1 ianuarie 1963. Ea nu 
poate să nu exercite o influență ne
gativă asupra lucrărilor noastre. 
Este clar că această experiență nu 
contribuie la îmbunătățirea cli
matului internațional, la înseninarea 
orizontului politic, ci dimpotrivă.

Delegația romînă își unește glasul 
cu acela al delegațiilor care, în șe
dința precedentă, au protestat îm
potriva reluării experiențelor cu ar
me nucleare de către guvernul fran
cez. Nesocotirea vădită a suverani
tății poporului algerian, care și-a 
manifestat în mod deschis voința 
ca o asemenea explozie să nu aibă 
loc pe teritoriul țării sale, nesocoti
rea voinței opiniei publice mondia
le de a se pune capăt odată pentru 
totdeauna exploziilor nucleare sînt 
fapte care merg împotriva interese
lor de pace și securitate ale po
poarelor africane, împotriva păcii 
și securității tuturor popoarelor.Singura 

participat la rezistența națională îm
potriva hitlerismului sau că au 
puncte de vedere politice diferite de 
acelea ale guvernului grec. Majo
ritatea lor sînt deținuți în închisori 
de peste 17 ani și unii dintre ei, care 
se aflau deja în închisoare sub o- 
cupație, au rămas acolo chiar și 
după înfrîngerea hitleriștilor și pre
luarea puterii în Grecia de autori
tățile grecești.

.Știți poate că acești oameni sînt 
acuzați de crime săvîrșite în cursul 
luptei de rezistență împotriva ocu
pației germane. Totuși singurul mo
tiv pentru care aceste acte au fost 
calificate drept crime este acela că 
convingerile 
nu au fost 
grecești.

Important 
constituie o 
mane în general, astfel incit noi a- 
vem datoria să acționăm pentru a 
împiedica acest lucru,

Eac apel la Adunarea Generală a 
O.N.U. pentru ca ea să ceară a- 
cordarea unei amnistii tuturor ace
lora care sînt deținuți în mod ru
șinos în Grecia".

politice ale deținuților 
pe placul guvernelor

este că toate acestea 
lovitură dată ființei u-

lor trustului care monopolizează 
extracția și comerțul cu diamantele 
din Angola aparține societății „U- 
nion Minière du Haut Katanga' și 
băncii Morgan, grupurilor Oppenhei-

I

Răsfoind presa străină

mer și Guggenheim și mai ales lui 
„Anglo-American Corporation oi 
South Africa“ Producția petrolieră 
se află în mîinile „Petrofinei" (bel
giană) și lui „Chase National Bank“. 
Iar C.A.D.A. — trustul agricol, care 
domină piața 
lat de banca

„Portugalia

cafelei — este contro- 
Rallet (belgiană), 
acționează în Angola

Proteste în lumea întreagă 
după explozia nucleară franceză
MOSCOVA 22 (Agerpres). — Agen

ția TASS a dat publicității o decla
rație în legătură cu noua explozie 
experimentală cu arma nucleară, 
efectuată de Franța pe teritoriul Al
geriei.

In declarație se arată, între alte
le, că în cercurile conducătoare so
vietice. acest pas al Franței este 
considerat drept o sfidare la adresa 
opiniei publice mondiale. El consti
tuie, de asemenea, o încălcare a 
drepturilor elementare ale popoare
lor Africii, inclusiv a dreptului fi
resc al africanilor de a respira un 
aer necontaminat.

Explozia nucleară franceză în Sa
hara,’ se spune în declarația TASS, 
nu constituie un fenomen izolat, ea 
se încadrează în exploziile experi
mentale cu arma nucleară 
pe poligoanele S.U.A. din 
S.U.A. și Franța sînt aliați 
blocului militar N.A.T.O. 
riențele cu arma nucleară

efectuate 
Nevada, 

în cadrul 
și expe- 
efectuate

ca mandatară a marelui capital 
străin“.

„în Portugalia, subliniază revista 
pe de altă parte, războiul colonial 
provoacă grave consecințe care sînt 
de natură să precipite eliberarea 
Angolei.

Chemările de contingente exaspe
rează populația, în timp ce efortul 
de război epuizează fragila econo
mie portugheză. Marile impozite a- 
6upra consumului fac să scadă ni
velul de trai, iar cumpărarea de 
arme în străinătate *— să crească 
deficitul — și așa destul de mare — 
al balanței comerciale. Prelungirea 
războiului și agravarea 
lor întăresc rezistența“.

privațiuni-

Nicolae Herlea

Ia Opera din Novosi-

birsk

Studențl japonezi

absolvenți ai cursului

de limba romină

Candidat laburist victorios

22
TASS

HAVANA 22 (Ager- 
pres). — Prof. univ. 
Dragaciela Pogololti,

al poporului al 
P. Romîne, s-a 

de un mare

Conferință despre 

pictura romînească

Prezențe culturale rominești peste hotare

în alegeri

din Irak

Declarație de protest 
Împotriva represiunilor

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută la Washing
ton în cadrul unei conferințe de 
presă, ministrul afacerilor externe 
al Norvegiei Halvard Lange, care se 
află într-o vizită oficială în Statele 
Unite, a reafirmat că țara sa res
pinge planurile americane de creare 
a așa-ziselor forțe nucleare multila
terale ale N.A.T.O. „Punctul de ve
dere al Norvegiei rămîne neschim
bat", a declarat ministrul norvegian 
ziariștilor, după o conferință de o 
oră cu subsecretarul de stat George 
Ball.

In Piața comună
BRUXELLES 22 (Agerpres). Mi

niștrii agriculturii din țările Pieței 
comune, care au conferit timp de 
două zile la Bruxelles, nu au reușit 
să ajungă la un acord cu privire la 
egalizarea prețurilor la cereale în ca
drul Pieței comune. France Presse 
arată că, în felul acesta, reprezen
tanții celor șase nu vor putea, așa 
cum era prevăzut, să stabilească de 
la 1 aprilie noile prețuri la cereale 
Pe anii 1963—1964,

NOVOSIBIRSK 
(Agerpres). —

Nicolae Herlea, ar
tist 
R.
bucurat 
succes pe scena Teatru
lui de Operă din Novo
sibirsk. El a cîntat în 
operele „Bărbierul din 
Sevilla“ de Rossini și 
„Trubadurul" de Verdi. 
Presa a dat o înaltă a- 
preciere măiestriei vo
cale și artistice a cîn- 
lărețului romîn.

critic de artă, a vorbii 
recent la biblioteca 
najională Jose Marti 
din Havana despre 
pictura romînească. 
Conferinfa ilustrată cu 
diapozitive s-a, 'bucu
rat de succes.

denți japonezi. Cu 
cest prilej, au rostit 
cuvîntări Haruji Taha- 
ra, membru al Parla
mentului, vicepreședin
te al Asociației, și Ion 
Obradovici, ministrul 
R. P. Romîne la Tokio. 
A vorbit apoi, în lim
ba romînă, studentul 
Teruo Fujii, care a ex
primat dorinfa celor 
care ou absolvit cursul 
de a învăța șl mai 
bine limba romînă. Cu 
același prilej, s-au în
mînat din partea aso
ciației certificate de

TOKIO 22 (Ager
pres). La 19 martie a.c, 
în clădirea centrului 
cultural „Metropolitan" 
din Tokio a avut loc
ceremonia de absolvire absolvire- a cursului și 

premii constînd în pu
blicații romînești. In 
continuare a fost pre
zentat filmul documen
tar „Din Piatra Craiu
lui în Făgăraș".

a cursului elementar 
de limba romînă, or
ganizat pe lingă Aso
ciația de prietenie ro- 
mîno-japoneză, de că
tre primul grup de stu-

De curînd s-a 
deschis în Mexic 
expoziția de fo
tografii „Romînia 
azi“. Cu acest pri
lej, prof. Miguel 
Arroyo de la Parra 
a ținut o conferin
ță despre Repu
blica Populară Ro
mină.

A, ‘

PARIS. Asociația internațională
de ele nu pot fi considerate altfel 
decît verigi ale aceluiași lanț al 
pregătirilor militare primejdioase 
pentru pace, desfășurate de acest 
bloc agresiv.

RABAT 22 (Agerpres).
Uniunea marocană a muncii a pu

blicat o declarație prin care cheamă 
pe toți oamenii muncii de pe conti
nentul african să întreprindă noi 
eforturi pentru a pune capăt explo
ziilor nucleare și pentru a acționa în 
favoarea dezarmării generale și to
tale Și a păcii în lumea întreagă.

SANAA 22 (Agerpres). — „O agre
siune directă împotriva suveranității 
poporului algerian“, astfel a carac
terizat președintele Republicii Arabe 
Yemen, Abdallah As-Sallal, detona
rea bombei nucleare franceze în 
Sahara algeriană. Președintele a sub
liniat că experiența franceză repre
zintă „o încălcare a celor mai ele
mentare principii umane".

TRIPOLI 22 (Agerpres). — Guver
nul Libiei condamnă cu .hotărîre ex
plozia nucleară franceză și își afir
mă deplina solidaritate cu primul 
ministru al Algeriei, care a protestat 
împotriva detonării bombei atomice 
franceze în Sahara. Acest lucru'l-a 
făcut cunoscut primul ministru al Li
biei, M. Fikini, într-o telegramă a- 
dresată premierului algerian, Ben 
Bella.

CAIRO 22 (Agerpres). — După 
cum anunță corespondentul agenției 
MEN din Khartoum, ministrul infor
mațiilor și al muncii din Sudan, ge- 
neral-maior Mohammed Osman, a 
protestat în numele guvernului său 
împotriva experiențelor nucleare 
franceze din Sahara.

TOKIO 22 (Agerpres). — Guvernul 
japonez a înmînat un protest guver
nului Franței împotriva exploziei nu
cleare din Sahara.

a 
juriștilor democrați a dat publicită
ții o declarație de protest în legă
tură cu represiunile crunte la care 
sînt supuși oamenii progresiști din 
Irak.

în numele respectului față de om 
și a drepturilor lui, se spune în de
clarație. Asociația internațională a 
juriștilor democrați protestează cu 
hotărîre împotriva vărsării de sînge 
din Irak care trezește indignarea 
opiniei publice din lumea întreagă 
și căreia trebuie să i se pună capăt.

Asociația a creat o comisie de ju
riști pentru cercetarea împrejurărilor 
în care au loc asasinările și arestă
rile din Irak, precum și a condițiilor 
în care sînt deținuți cei arestați.

GENEVA. La 21 martie Constan
tin Ungureanu, însărcinatul cu pro
blemele de presă al delegației R. P. 
Romîne la Conferința Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare de. 
la Geneva, a oferit un cocteil pen
tru atașații de presă ai delegațiilor 
participante la conferință, pentru 
unii membri ai acestor : delegații și 
funcționari superiori din cadrul O- 
ficiului european al O.N.U.

BRUXELLES. Ziarele belgiene au 
anunțat joi că în urma hotărîrii lua
te la sesiunea reprezentanților 'per
manent ai Consiliului N.A.T.O. la 
Paris, două escadrile de avioane de 
vînătoare tactice „F-104” ale forțelor 
armate belgiene vor intra în compo
nența „forțelor nucleare multilatera
le“ ale N.A.T.O., în curs de creare. 
Comentînd această știre, ziarul „Le 
Drapeau Rouge” subliniază că 
participarea Belgiei la crearea „for
țelor nucleare multilaterale” ale 
N.A.T.O. este primejdioasă atât pen
tru Belgia, care se va expune dis

trugerii totale în cazul izbucnirii 
unui război, cît și pentru popoarele 
din întreaga lume.

RIO DE JANEIRO. Senatorul Ve
nezuelan Antonio Delgado, într-un 
interviu acordat presei la Rio de 
Janeiro, s-a referit la alegerile care 
vor avea loc la sfîrșitul anului a- 
cesta în Venezuela. El a declarat că 
hotărîrea Comisiei electorale de a 
interzice Partidului Comunist din 
Venezuela .paiȚiciparea la alegeri 
face parte din . măsurile reacționare 
ale guvernului venezuelean în în
cercările lui de a se menține la pu
tere. El a subliniat că această hotă
rîre este neconstituțională și arbi
trară deoarece partidul comunist 
este un partid politic legal, cu repre
zentanți în parlament.

PORT-DE-FRANCE. După cum 
transmite agenția France Presse, în 
cursul zilei de 21 martie în Marti- 
nica (posesiune franceză situată în 
arhipelagul Antilélor ' Mici) ' a' avut 
loc o grevă generală, la care au par
ticipat muncitorii și funcționarii din 
întreprinderile industriale, comer
ciale. personalul companiei generale 
transatlantice „Air France”, al cine
matografelor, precum și din alte 
treprinderi.

Comunicatul comun
siriano-egiptean

în-

pu-

ll martie, anunță 
în circumscripția 

Colme Valley, din 
Yorkshire (Anglia)

LONDRA. La 
agenția Reuter, 
electorală din 
Comitatul minier
au avut loc alegeri, parțiale pentru 
reînnoirea mandatului în parlament. 
Candidatul laburist, Patrick Duify, 
a obținut victoria. Referindu-se la 
voturile exprimate, agenția U.P.I. 
subliniază că alegerile au constituit 
o grea lovitură pentru partidul con
servator, care a obținut ceva mai 
puțin de jumătate din voturile pe 
care le primise la precedentele ale
geri în anul 1959.

CAIRO. Purtătorul de cuvînt al co
mandamentului mix* al. R.A.U. și Yeme
nului, cu sed'ul , la Șanaa, a declarat 
că la . 20 martie trupele R.A.U. și Ye
menului au respins o încercare a mer
cenarilor de a pătrunde pe teritoriul 
Yemenului din regiunea Shedif' (Arabia 
Saudită). Mercenarii ■ s-au retras in 
grabă, suferind pierderi.

Ghlșeu portughez pentru angajarea de mercenari în Angola
(Desen de V. TIMOC)

lAHfeOLAl

Conferința de presă a
WASHINGTON 22 (Agerpres). - 

în cadrul conferinței de presă din 
21 martie, președintele S.U.A. J. Ken
nedy, s-a referit la rezultatele con
ferinței avute cu președinții țărilor 
din America Centrală în capitala 
Republicii Costa Rica, San Jose. El 
a repetat în linii mari ideile cuprin
se în Declarația adoptată de partici- 
pan.ții la această conferință. Kennedy 
a afirmat că Statele Unite vor conti
nua să ia măsuri, cu excepția bloca
dei, „pentru a izola Cuba“, adăugind 
că. „în actuala stare de lucruri < 
altă, măsură maj energică; ca de pil
dă blocada, ar’ fi infructuoasă“. • '

Răspunzînd la întrebările cores ’.entantul ■ său special, Livingston 
pondenților, Kennedy a comunicat 
că speră să viziteze Berlinul occi
dental în tirppul. călătoriei pe care o 
va întreprinde la Roma, și Bonn la- 
începutul verii., în. ce privește pro
iectul unei vizite în Brazilia, preșe
dintele S.U.A. a anunțat că ea-'nu va din nou în Europa 
avea loc în anul 1963, așa eum era 
prevăzut după amînări precedente.

Referindu-se la mersul tratativelor 
cu privire la interzicerea, experien
țelor nucleare,

președintelui Kennedy
unui tratat în această problemă s-au 
atenuat într-o oarecare măsură, el 
tot mai nădăjduiește că un aseme
nea tratat va fi încheiat. în legătură 
cu aceasta, el a relevat că „Statele 
Unite au fost încurajate de accepta
rea de către U.R.S.S. a principiului 
inspecțiilor la fața locului“. Kenned^ 
a spus că, după părerea lui, tratati
vele dintre U.R.S.S. și S.U.A. în proL 
blema interzicerii experiențelor nu
cleare trebuie continuate, deși a re
cunoscut că .anumiți membri .ai Con
gresului S.U.A. se opun tratativelor 
ri această problemă.

Președintele a anunțat că repre-

CAIRO. La 22 martie a fost dat 
blicităjii comunicatul comun siriano- 
egiptean în legătură cu tratativele care 
au avut loc la Cairo între delegajiile 
Republicii Arabe Unite, în frunte cu 
președintele Nasser, și Siriei, în frunte 
cu primui ministru Salah Bitar. Comu
nicatul precizează că discujiile dele
gațiilor celor două jări s-au desfășurat 
într-o atmosferă de „totală sinceritate și 
autocriiică" cu privire la relațiile dintre 
Egipt și Siria în cursul fostei uniuni 
dintre R.A.U. și Siria. Cele două dele
gații au fost de acord în aprecierea 
că în prezent există posibilități pentru 
realizarea unității „pe baza 
în drepturi și a federației, la 
terior să se poată alătura și 
arabe e'iberate, atunci cînd 
pune de condiții favorabile 
unitate". Comunicatul precizează 
„structura organizatorică a uniunii între 
R.A.U., Siria și Irak trebuie să aibă la 
bază garantarea tuturor drepturilor și 
a obligațiilor istorice ale acestor țări".

Surse informate 
tat că următoarea 
lor între cele trei 
25 martie.

ATENA. După cum transmite co
respondentul din Atena al agenției 
Associated Press, peste 8 000 de me
dici au declaraț ia 21 martie o grevă 
generală națională de cinci zile, re- 
vendicînd majorarea salariilor și îm
bunătățirea condițiilor de muncă. La 
grevă participă medici de la insti
tuțiile publice, fondurile de asigu
rări, serviciile civile și de la alte 
organizații medicale. Un reprezen
tant al Asociației medicilor din Gre
cia a declarat că greva nu va a- 
fecta serviciile de urgență și trata
mente de la spitale.

egalității 
care ul- 
alte țăr 
vor dis- 

pentru 
că

din Cairo au anun- 
etapă a convorbiri- 
jări va începe luni,

NEW YORK. Profesorul american 
Van Allen, descoperitorul centurii de 
ladiații în jurul Pămîntului, care-i 
poartă numele, a recunoscut săptă
mâna trecută că exploziile nucleare 
americane la mare altitudine au a- 
vut efecte dăunătoare asupra aces
tei centuri.

Urmările catastrofale 
ale erupției unui vulcan

Mercharit, care s-a înapoiat din că
lătoria făcută în țările Europei occi
dentale unde a purtat tratative pri
vitoare la planul american de creare 
a așa-numitelor „forțe nucleare mul
tilaterale ale N.A.T.O.“. va pleca 

“ în aprilie. El a
adăugat că abia după conferința 
Consiliului ministerial N.A.T.O., care 
va avea Ioc la Ottawa la începutul 
lunii mai, Statele Unite vor ști dacă 

Kennedy a declarat' există un oarecare progres în acea- 
că, deși speranțele lui în încheierea, stă problemă.

MOSCOVA. La 
lui Academiei de 
fizicianul 
Ramsay, președintele 
științific consultativ de pe lingă 
președintele S.U.A., a fost timp de 
două zile oaspetele Institutulu- 
unificat de cercetări nucleare de la 
Dubna. La Laboratorul pentru pro
blemele nucleare, fizicianul american 
a fost impresionat de sincrociclo- 
tronul care accelerează protonii 
pînă la 
eV. Referindu-se la 
colaborării dintre oamenii 
sovietici și cei americani, 
a subliniat că „fizicienii 
bine împreună și această 
re trebuie să fie dezvoltată la ma
ximum". El a subliniat că această 
colaborare .„este foarte utilă pentru 
știință, precum Și pentru înțelegerea 
reciprocă între popoare“.

invitația prezidiu- 
Științe a U.R.S.S., 

american Norman Fostei 
Comitetului 

de pe

care
energia de 680 milioane 

perspectivele 
de știință 
oaspetele 
lucrează 

colabora-

DJAKARTA. Agențiile occidenta
le de presă anunță că erupția vul
canului Agung din insula Bali a 
provocat moartea a peste 1 000 de 
persoane, iar aproximativ 100 000 de 
locuitori ai insulei au fost siliți să 
se refugieze în alte regiuni. Acest 
vulcan, care era stins de peste 100 
de ani, a erupt cu atîta violență în- 
cît a distrus totul pe o suprafață 
le zeci de kilometri. Jumătatea de 
răsărit a insulei Bali se află aproa
pe în întregime în întuneric din 
cauza norilor groși de cenușă. Din 
craterul vulcanului continuă să fie 
iruncate lavă și pietre.

Guvernul indonezian a întreprins 
măsuri urgente de ajutorare a sinis- 
traților, numeroase spitale de cam
panie .fiind instalate în insula Bali, 
unde sosesc în permanență medici 
și echipament sanitar.
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