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ÎNALTA PREȚUIRE Bun venit secretarului genera!

A CREAȚIEIZiarele au publicat lista Premiilor atomice, în deosebi în problemele de Stat pe anul 1962, acordate de relative la mecanismele reacțiilor Consiliul de Miniștri al R. P. Romî- ---- ’ J-ne pentru lucrări de valoare deosebită în domeniul științei, tehnicii, literaturii și artei.Mărturie a înaltei prețuiri pe care partidul și guvernul o acordă muncii creatoare, decernarea Premiilor de Stat ilustrează avîntul fără precedent al științei, tehnicii și culturii romînești, ai căror slujitori și-au pus forțele și talentul în slujba înfloririi patriei, a triumfului vieții noi. Nobila lor strădanie se încadrează în eforturile creatoare ale întregului popor pentru realizarea sarcinilor desăvîrșirii construcției socialiste.Traducînd în viață politica partidului, puterea populară a dat un sens superior întregii activități intelectuale, asigurînd oamenilor de știință, de literatură și artă largi posibilități de creație, un sprijin moral și material de neconceput în trecut. Cît de îndepărtate par vremurile în care geniul lui Ba- beș, al lui Gh. Marinescu, al lui Emi- nescu, Caragiale și al atîtor alți mari înaintași înfrunta nepăsarea disprețuitoare sau ostilitatea oficialității burghezo-moșierești !Oamenii de cultură răspund condițiilor ce le sînt asigurate prin realizări remarcabile, cu care țara noastră se mîndrește pe drept cu- vînt. în succesele de prestigiu ale culturii romînești rodește îndrumarea clarvăzătoare a partidului care cu neabătută consecvență a arătat că numai în strînsă legătură cu viața, cu țelurile construcției socialiste, creația științifică și artistică se poate dezvolta pe un front larg, la înălțimea exigențelor epocii noastre.Pe lista laureaților figurează numele unor creatori de. prestigiu alături de numele unor tineri la început de drum, sau ale unor ingineri și tehnicieni din producție, aparținînd tuturor generațiilor. Oamenii muncii le urează tuturor noi și merituoase înfăptuiri în sprijinul progresului economiei și culturii noastre socialiste.Premiile de Stat pe anul 1962 au fost decernate pe baza propunerilor făcute de" instituțiile științifice, economice și cultural-artistice, propuneri publicate în presă și puse în dezbaterea opiniei publice. în scrisori adresate Comitetului pentru Premiul de Stat, ca și în paginile ziarelor, au fost formulate numeroase aprecieri și observații în legătură cu aceste propuneri — de care s-a ținut seama în definitivarea listei de autori și lucrări supusă spre aprobare Consiliului de Miniștri.în domeniul științei, alături de rezultatele valoroase ale unor cercetări teoretice menite să lărgească bazele dezvoltării de perspectivă ale cercetării științifice, au fost premiate o serie de lucrări ce răspund direct unor importante necesități ale dezvoltării, economiei, precum și un număr de lucrări pe tărîmul științelor sociale. Astfel, Premiul de Stat pe anul 1962 a fost acordat acad. Grigore C. Mo- isil pentru „Teoria algebrică a mecanismelor automate“ — una dintre cele mai noi și mai importante aplicații ale matematicilor în tehnică, reprezentînd o contribuție originală și de valoare deosebită la dezvoltarea teoriei în acest domeniu ; lucrările teoretice realizate de acad. Gheorghe Mihoc și prof. dr. Octav Onicescu — distinse cu Premiul de Stat — îmbrățișează probleme importante legate de a- plicațiile directe ale statisticii matematice și ale calculului probabilităților în economie.Pe lista laureaților figurează de asemenea : acad. Horia Hulubei, sub a cărui îndrumare a fost organizat Institutul de fizică atomică, pentru lucrările realizate sub directa sa conducere în domeniul fizicii

nucleare de energii intermediare și la energiile mari ; acad. Theodor V. Ionescu, pentru lucrări din domeniul ionilor negativi și fizicii ionosferei — lucrări ce cuprind interpretări noi, originale cu privire la emisia și absorbția undelor electromagnetice și propagarea curenților de înaltă frecvență în ionosferă ; acad. Ilie G. Murgu- lescu și cercetătorii Solomon Sternberg și Dumitru Marchidan, pentru un grup de lucrări privind studiul proprietăților fizico-chimice ale sărurilor topite și care, pe lîngă caracterul de cercetare fundamentală într-un domeniu nou al chimiei moderne, prezintă o mare însemnătate în perspectivă pentru practica industrială. pentru raționalizarea și automatizarea unor procese ca fabricarea aluminiului, a magneziu- lui ș.a. ; prof. dr. Șerban Solacolu pentru lucrarea „Chimia fizică a silicaților tehnici“ — primul tratat de acest gen publicat în țara noastră și care formează baza teoretică a tehnologiei silicaților și materialelor de construcție.Rod al îndelungatelor cercetări e- fectuate de acad. Gheorghe Ionescu- Șișești și prof. dr. Irimia Staicu, cele doua volume ale lucrării „Agrotehnica” abordează probleme importante și actuale ale producției agricole, se ocupă de combaterea secetei, de extinderea irigațiilor în zona de stepă, stăvilirea eroziunii solului, valorificarea terenurilor nisipoase, sărăturoase, inundabile ș.a.în domeniul medicinei au fost premiați acad. Ștefan Milcu, pentru lucrările sale privind gușa endemică și tiroidologia, acad. Oscar Sager pentru lucrările „Diencefalul” și „Morfofiziologia formației reticulate” — opere ce sînt rezultatul unor cercetări îndelungate și laborioase.Contribuție valoroasă la elucidarea unor probleme ale logicii formale și dialectice, lucrarea „Studii de logică“ de acad. Athanase Joja a primit de asemenea Premiul de Stat pe anul 1962, ca și vol I al „Istoriei Romî- niei” de academicienii Constantin . Daicayiciu,- Emil.^,Retrwici,-- -Emil Condurachi și profesorii Nestor, Gheorghe Ștefan mare sinteză cu adevărat a istoriei noastre vechi ; totodată înalta distincție xandru Rosetti, pentru lucrările sale privind limba romînă și lingvistica generală, acad. Tudor Vianu pentru lucrări de teorie și istoria literaturii, prof. dr. Virgil Vătășianu pentru „Istoria artei feudale în țările romîne”.Cerințele dezvoltării continue a bazei tehnice-materiale a socialismului — obiectiv principal al planului șesenal — au dat un puternic impuls cercetărilor în domeniul tehnicii și al invențiilor, stimulînd munca în colectiv, colaborarea dintre oamenii de știință și tehnicieni pentru rezolvarea unor probleme importante ale producției ; multe dintre lucrările premiate sînt rodul unei asemenea colaborări creatoare. Au primit Premiul de Stat : academicianul Dumitru Dumitrescu și inginerii Vasile Ionescu și Constantin Iamandi pentru lucrări privind studiul teoretic și experimental al mișcării lichidelor cu suprafață liberă, — lucrări care lărgesc baza teoretică a hidraulicii, reprezentînd contribuții aduse dezvoltării economiei naționale, cu aplicații la construcțiile și amenajările hidroenergetice ; acad. Ion S. Gheorghiu (pentru lucrările „Mașini electrice” și „Probleme”), prof. Cornel Pe- nescu (pentru lucrarea „Automatica și telemecanica sistemelor energetice”), ing. Vasile M. Popov (pentru

dr. Ion — prima științifică au primit acad. Ale-

Astăzi sosește în țara noastră, în- tr-o vizită oficială, la invitația guvernului romîn, secretarul general al O.N.U., U Thant.Născut în anul 1909 în localitatea Pantanow, situată în apropierea capitalei Birmaniei — Rangoon — U Thant a studiat la Facultatea de filozofie a Universității din Rangoon, de- dieîndu-se activității pedagogice. Ca specialist în probleme de educație, el devine membru al Comitetului Național de Educație, iar apoi ia parte la reorganizarea vățămîntului manez.Activînd în ga antifascistă a libertății poporului, U Thant s-a remarcat ca militant de seamă pentru independență, pentru eliberarea patriei sale de sub jugul colonial, ca ziarist și publicist de prestigiu.în anii următori, el îndeplinește funcțiile de secretar al primului ministru, consilier și director general al cabinetului premierului.în această perioadă, U Thant desfășoară o activitate politică vastă, închinată luptei de independență și eliberare națională a popoarelor. O expresie a acestei activități este participarea, ca membru al delegației birmane, la conferințele de la Colombo și la Conferința țărilor din Asia și Africa din 1955 de la Bandung.U Thant se face cunoscut, de asemenea, pentru activitatea sa de istoric și publicist. El este autorul unor volume dedicate problemelor de educație și istorie a Birmaniei.în 1957 este numit reprezentant permanent al Uniunii Birmane la

O.N.U., iar apoi, începînd cu cea de-a XH-a sesiune a Adunării Generale O.N.U., conduce delegația țării sale la sesiunile Adunării Generale a Națiunilor Unite.în noiembrie 1961, U Thant a fost numit secretar general provizoriu al O.N.U., iar în noiembrie 1962, în

pe rînd

BlRLAD (coresp. „Scînteii").— S-au 
împlinit 10 ani de cînd a intrat în 
funcțiune la Bîrlad fabrica de rulmenți. 
Ea s-a dezvoltat an de an, ajungînd ca 
acum, în cel de-al 10-lea an de exis
tență, să aibă o producție de aproape 
25 de ori mai mare față de primul 
an de activitate. In întreprindere s-au 
construit în ultima vreme o centrală e- 
lectrică și una termică, spații corespun
zătoare pentru laboratoare, numeroase 
depozite pentru materiale, scule și pro
duse finite etc.

Peste 1 000 de muncitori au fost pre
gătiți la școala profesională de ucenici 
care funcționează în cadrul fabricii. In 
același timp au fost calificați la locul 
de muncă sau la diferite cursuri circa 
12 000 muncitori metalurgiști care lu-

(Continuare în pag. V-a)

ta gospodăria agricolă de stat Asan-Aga, regiunea București, se 
lucrează din plin la întreținerea culturilor de primăvară. Pînă acum 
*-au grăpat 750 ha semănate cu porumb. în prim plan : Inginerii Ni- 
culae Băducu și Mircea Vasilescu verifică ielul cum au răsărit 
plantele. - (Foto : A. Cartoțan)
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• Scrisoare din Statele Unite : Victor Perlo — Sporirea prețuri
lor la oțel și consecințele ei (pag. 6-a).

• Asigurăm furnalelor cocs de 
bună calitate (pag. 2-a).• Victor Eftimiu — Primă
vară bucureșteană (pag. 3-a).
In interiorul ziarului:
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urmare, producția de țiței 
a sondelor a sporit simțitor. 
De asemenea, printr-o mai 
bună organizare a muncii 
brigăzilor de intervenție și 
aprovizionarea ritmică a 
șantierelor, • pierderile de 
țiței din intervenții au fost 
reduse. In lunile martie șl 
aprilie, aceste pierderi au 
scăzut la jumătate față de
lunile ianuarie și februarie.

Petroliștii 
extind tot 
dele tehnologice moderne 
în scopul creșterii produc
ției de țiței. In ultima vre
me, s-a executat un număr 
sporit de operațiuni da fi
surare hidraulică selectivă și 
simplă, de tratamente cu 
substanțe tensioacfive sau 
cu solvenți, de curățiri în 
talpă ți perforări etc. Ca

'
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Spre ofelării
Un tren marșrut încărcat cu peste 600 tone de fier 

vechi a plecat zilele acestea din Turnu-Severin spre 
Reșița. De la începutul anului, tinerii din regiunea Ol
tenia au expediat oțelăriilor patriei 2 800 tone de fier 
vechi. Cele mai mari cantități au fosț etrînse ele tinerii 
de la uzina „Electroputere", depoul C.F.R. Craiova, 
uzinele mecanice Turnu-Severin, schela de extracție 
Țiclenj și de cei din comunele raioanelor Caracal, 
Tg. Jiu, Craiova, Gilort. Organizațiile de tineiet din 
orașele Oradea, Dr. Petru Groza și Beiuș și-au depășit 
angajamentele luate, privind colectarea fierului vechi. 
La această acțiune au participat, de asemenea, nu
meroși cetățeni, mobilizați de deputății sfaturilor popu
lare. Ca urmare, de la începutul anului și pînă acum, 
din orașele și satele regiunii Crișana au fost expe
diate oțelăriilor de la Reșița ?i Hunedoara pe3te 4 000 
tone de fier vechi. (Agerpres)

extinderea tehnologiei 
moderne

Linie aeriană
București-Caransebeș

în ziua de 3 mai s-a deschis noua 
linie aeriană București-Caransebeș. 
Pe această linie vor circula avioane 
de pasageri IL-14 care vor aeigura 
populației din centrele industriale 
Reșița, Oțelul Roșu și altele legături 
cu Capitala. Avionul pleacă 
București spre Caransebeș la 
17,45 cu escală la Craiova la 
18,25 și sosește la destinație la 
19,20. Din Caransebeș pleacă la
6,30 cu escală la Craiova la 7,10 și 
sosește 
la 8,05.

urma recomandării Consiliului de Securitate, pe baza unui proiect de rezoluție — printre autorii căruia se găsea și R. P. Romînă — Adunarea Generală O.N.U. îl alege în unanimitate secretar general al Organizației Națiunilor Unite, pină în 1966.Misiunea de înaltă răspundere a secretarului general al O. N. U. de a contribui la înfăptuirea nobilelor scopuri și principii ale Cartei Națiunilor Unite se bucură de atenția și aprecierea generală. . .„Cu prilejul sosirii în R. P. Romînă, poporul romîn urează secretarului general al Organizației Națiunilor Unite un călduros bun venit.
crează în fabrică sau în alte întreprin
deri din țară.

De la un an la altul s-au creat 
condiții tot mai bune de lucru în 
fiecare secție, prin organizarea mai 
rațională a procesului tehnologic, prin 
înzestrarea cu mașini și aparate mo
derne etc. Pentru metalurgiștii de 
aici s-au construit 28 blocuri noi de 
locuințe cu aproape 1000 de aparta
mente, un bloc al tineretului, o cantină 
modernă, un cinematograf de vară etc. 
Muncitorii și tehnicienii fabricii au azi 
la dispoziție un club cu secții de artă 
plastică, de teatru și cor, un cerc de 
muzică pentru copiii lor, precum și o 
bibliotecă cu 14 500 de volume, în afa
ră de cele peste 11 000 cărți tehnice 
existente la cabinetul tehnic.

pe aeroportul Băneasa

Cinematograf 
cu ecran 

panoramic
PLOIEȘTI (coresp. 

„Scînteii’’). — Noul 
cinematograf „Ștefan 
Gheorghiu" din Plo
iești a fost dotat în 
ultimul timp și cu 
aparatura specială 
necesară filmelor cu 
peliculă de 70 mm. 
De cîteva zile aici a 
avut loc premiera 
filmului sovietic pe 
ecran panoramic 
„Povestea anilor în
flăcărați", realizat 
după scenariul lui 
Alexandr Dovjenko. Construcții noi pe Bulevardul 1 Mai din Capitală

(Agerpres)

La clinica de radiologie din Tg. 
Mureș s-a prezentat recent un 
grup de 21 de muncitori care au 
cerut să li se Iacă în grabă contro
lul medical. Un lucru cu totul 
obișnuit pentru noi, cei care lu
crăm la această clinică. Privindu-i 
însă, citeai pe fețele lor neliniște, 
trămîntare. Intrînd în vorbă cu ei 
am aflat că în ziua aceea un tova
răș de-al lor — Ion U. — internat 
la clinica cardiovasculară, fusese 
operat la inimă. Pentru salvarea 
lui era necesară transfuzia unei 
însemnate cantități de sînge. A- 
flînd despre aceasta, tovarășii săi 
de la Întreprinderea „Electro- 
mureș’ s-au oferit să-i dea din sîn- 
gele lor. De aceea veniseră în 
grabă la clinica noastră Szabo San
dor, Viorel Pantea, Péterfi Ferenc, 
Szatmâri Jozsef, Vasile Butan, 
Toth Kâroly și toți ceilalați.

Cît spirit umanitar la acești oa
meni care, pentru redobîndirea să
nătății tovarășului lor ailat în 
pericol, și-au dat o parte din sîn- 
gele lor !

Dr. GRIGORE STANCIU 
Clinica de radiologie 

din Tg. Mureș

Deschiderea Expoziției filateliceîn sala Muzeului de artă al R.P. Romîne s-a deschis vineri diminea. ța Expoziția filatelică — O.N.U. Expoziția este organizată de Asociația pentru Națiunile Unite din R.P. Romînă și Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, cu concursul administrației poștale a Organizației Națiunilor Unite.Cuvîntul de deschidere a expoziției a fost rostit de prof. univ. Traian Ionașcu, președintele Asociației pentru Națiunile Unite din R. P. Romînă.La vernisajul expoziției au participat Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, Grigore Marin, adjunct al ministrului transporturilor și telecomunicațiilor, membri ai Asociației pentru Națiu.

O.N.U.nile Unite din R.P. Romînă, reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, Ministerului Afacerilor Externe, Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Asociației filateliștilor din țara noastră, ziariști.Expoziția cuprinde mărci poștale emise de Organizația Națiunilor Unite, consacrate activității O.N.U. și instituțiilor sale specializate. în expoziție sînt prezentate, de ase. menea, mărci poștale romînești ilustrînd inițiativele R.P. Romîne în cadrul O.N.U; și participarea țării noastre la această organizație internațională.Expoziția va fi deschisă zilnic, de la 3 la 15 mai, între orele 11 și 18. (Agerpres)
æu terminat semănatul porumbului

20 de trusturi G.À.S.

Ce se face pentru îmbunătățirea
pășunilor și fînețelorLa începutul lunii martie, în ziarul nostru s-a publicat articolul „Măsuri pentru sporirea producției de iarbă pe pășuni și finețe naturale“ în care se relata faptul că, în regiunea Cluj s-a întocmit un plan de măsuri privind îmbunătățirea pajiștilor și s-au întreprins o serie de acțiuni pentru antrenarea largă a colectiviștilor și îndeosebi a tinerilor la executarea lucrărilor necesare. Comitetul executiv al sfatului popular regional a analizat problema asigurării bazei furajere, stabilind măsurile care trebuie luate în continuare pentru îmbunătățirea pășunilor. Numeroși specialiști din cadrul consiliilor agricole, de la O.R.P.O.T. și de la Institutul Agronomic, au contribuit la stabilirea celor mai eficace măsuri care să ducă la o sporire simțitoare a producției de iarbă. De atunci și pînă acum s-au făcut multe lucruri bune.Colindînd pe meleagurile regiunii Cluj se poate vedea că în multe gospodării colective planurile întocmite capătă viață. Sub îndrumarea organelor de partid, sfaturile populare și consiliile agricole din raioanele Zălau și Gherla au organizat echipe de specialiști care au întocmit schițe ale pășunilor din fiecare gospodărie colectivă și, în funcție de situația existentă, au stabilit și lucrările care trebuie executate. Consiliul agricol raional Zălau a acordat multă atenție bunei organizări a lucrărilor pe pășuni, a asigurat asistența tehnică necesară, s-a ocupat de procurarea semințelor de ierburi etc. în acest raion pînă la 23 aprilie s-au executat lucrări de curățire pe 65 la sută din suprafața totală a pășunilor. Pe 855 ha s-au executat defrișări de arborete, lărgindu-se astfel suprafața pășunabilă.

Realizările frumoase obținute în raion se datoresc în primul rînd faptului că organizațiile de partid și consiliile de conducere ale gospodăriilor colective s-au ocupat îndeaproape de antrenarea maselor largi de colectiviști la executarea lucrărilor de îmbunătățire a pajiștilor. La aceste acțiuni au participat, de asemenea, peste 5 800 de tineri din raion antrenați de organizațiile U.T.M. Ei au efectuat lucrări de îmbunătățire a pa-
IN REGIUNEA CLUJjiștilor pe aproape șase mii de ha. La gospodăria colectivă din Someș Odorhei au fost curățate în această primăvară 820 ha de pășune. Alături de alte sute de colectiviști au muncit cu entuziasm 250 de tineri.Creșterea producției de iarbă este condiționată în mare măsură de îngrășarea pajiștilor. în raionul Zălau se folosesc în mare măsură îngrășăminte procurate pe plan local. Prin grija consiliului agricol raional au fost confecționate 28 de cisterne care s-au repartizat gospodăriilor colective pentru transportul urinei de grajd diluată pe pășunile și fînețele naturale. în acest fel au fost fertilizate suprafețe întinse de pajiști. Fiind îndrumați de specialiști, colectiviștii din Here- clean și din alte gospodării colective folosesc diferențiat .gunoțul de grajd, îngrășămintele lichide și cele chimice, după cerințele solului și distanța față de gospodărie. Pentru a putea vedea eficacitatea aplicării îngrășămintelor, colectiviștii din jiereclean au îngrădit mici rezervași de cîte 100 mp pentru a calcula sporul de producție ce se

realizează prin aplicarea îngrășămintelor, față de suprafețele nefertilizate. Ca buni gospodari, colectiviștii au luat de pe acum măsuri pentru ca în anii viitori să poată îmbunătăți compoziția floristică a pajiștilor. în acest scop, ei au înființat loturi semincere pentru producerea celor mai valoroase semințe de ierburi care vor fi folosite la supraînsămînțarea pășunilor. Terenul destinat loturilor semincere a fost bine îngrășat și pregătit. Sub îndrumarea specialiștilor de la Consiliul agricol raional și de la O.R.P.O.T., multe alte gospodării colective (printre care cele din Brebi, Borza etc.) și-au creat loturi semincere.Pentru sporirea producției de furaje o mare însemnătate are a- plicarea întregului complex de lucrări de îmbunătățire a pășunilor. Acest lucru este cu atît mai necesar cu cît în regiunea Cluj e- xistă întinse suprafețe de pășuni erodate. De această treabă se ocupă sectorul de combatere a eroziunii de la Jibou care are în plan a- nul acesta executarea unor lucrări de combatere a eroziunii pe 2 30Ü hectare.Experiența arată că și în această privință se pot obține rezultate bune, pe suprafețe mai mari, dacă la executarea lucrărilor participă un număr cît mai mare de colectiviști. Astfel, la G.A.C. Chendrea exista o pășune de pe care nu se obțineau mai mult de 2500 kg de iarbă la ha. Pe baza unui plan întocmit de specialiști, colectiviștii au făcut cleionaje și gărdulețe pe ravene pentru combaterea eroziu-
C. BORDEIANU 
A. MUREȘAN

(Continuare în pag. Il-a)

Mecanizatorii din gos
podăriile agricole de stat 
au însămînțat pînă în 
seara zilei de 2 mai peste 
425 000 ha cu porumb 
pentru boabe. 20 de trus
turi G.A.S., printre care 
cele din Călărași, Constan- 

Ița, Tulcea, București, Plo
iești, Sînnicolau - Mare, 
Arad, Crișana, Craiova și 
altele, au terminat această 
lucrare.

mii pe regiune, semănatul 
porumbului pe cele peste 
34 000 hectare prevăzute.

Printre unitățile frun
tașe la însătnînțări au fost 
gospodăriile de stat Mu- 
șata și Averești și gospo
dăriile colective Vutcani, 
Oțeleni, Tîrzii, Vetrișoaia, 
Grumezoaia și altele.

nat semănatul porumbu
lui.

Paralel cu aceasta, co
lectiviștii au semănat fa
sole intercalată prin po
rumb pe aproape 40 000 
hectare.

Pe aproape 90 la sută
din suprafață

1

Raionul Huși

IAȘI (coresp. „Scîn
teii“). — în seara zilei de 
3 mai colectiviștii și lu
crătorii din gospodăriile 
de stat din raionul Huși 
au reușit să termine, pri-

Cult iivăm

5 raioane din regiunea
Banat

TIMIȘOARA 
„Scînteii“). — 
din plin fiecare 
lucru, mecanizatorii și co
lectiviștii din raioanele 
Sînnicolau Mare, Arad, 
Timișoara, Deta și Mol
dova Nouă, au terminat 
primii din regiunea Ba-

Pentru obținerea unor recolte sporite 
și realizarea unui venit bănesc cît mai 
mare pe unitatea de suprafață, în gos
podăria noastră se dă o mare atenție 
aplicării întregului complex de lucrări 
agrotehnice, precum și folosirii rațio
nale a pămîntului. Mă voi referi la un 
singur aspect din activitatea desfășu
rată în această direcție. Anul trecut, 
spre exemplu, la propunerea organiza
ției de bază noi am semănat intercalat 
fasole prin porumb pe 500 de hectare. 
Am făcut în mod normal lucrările de 
bază ale solului, arînd din toamnă în
treaga suprafață și îngrășînd o bună 
parte cu gunoi de grajd. Pentru păstra
rea umidității în sol am grăpat și lucrat 
cu cultivatorul înainte de însămînțat. 
Apoi am semănat fasole odată cu po
rumbul, cu semănătoarea 2 SPC 2. în 
acest fel am avut posibilitatea să efec
tuăm mecanizat lucrările de întreținere. 
Am executat întîi o lucrare cu sapa ro
tativă pentru a distruge buruienile și 
am dat două prașile mecanice, urmate 
de alte două prașile manuale. în acest 
fel noi am reușit ca în condițiile unui 
an secetos să realizăm 2 420 kilograme 
porumb boabe și circa 100 kg de fasole 
la hectar. Am valorificat pe bază de 
contract o bună parte din fasole pentru 
care am primit peste 40 000 lei. Iată 
deci că fasolea ne-a adus un venit su
plimentar fără să diminueze cu nimic 
producția de porumb, ba din contră 
terenul a rămas mai bogat în substanțe 
azotoase.

Anul acesta noi hotărîsem inițial

(coresp. 
Folosind 
oră de

în ultimele zile, în 
regiunea Mureș-Autono- 
mă Maghiară s-a lu
crat intens la însămân
țat. Porumbul s-a semă
nat pe o suprafață de a- 
proape 91 000 ha, ceea ca 
reprezintă aproape 90 la 
sută din suprafața plani
ficată. Însămînțările sînt 
pe terminate în raioanele 
Reghin, Tîrnăveni și Lu
duș "și în zona agricolă a 
orașului Tg. Mureș.

semănăm fasolea intercalată prin po
rumb pe 520 de hectare. Am început 
semănatul la timpul optim. Atît pe tar
laua de la „Brezana“ de 120 de hec
tare și cea de la „Drumul Murgeni“ 
de peste 200 de hectare, ca și în alte 
locuri bune pentru cultura porumbului 
intercalat cu fasole, am gunoit terenul, 
l-am arat din toamnă și l-am întreținut 
la timp acum în primăvară pentru re
ținerea apei. Cînd a apărut Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri cu privire la 
îmbunătățirea regimului de contractare 
a fasolei, noi eram în toiul semănatu
lui. Ne-am sfătuit pe dată și am soco
tit din nou cită sămînță de fasole a- 
vem, am mai procurat o parte de la 
colectiviști astfel ca să mărim suprafața 
semănată cu această cultură de la 520 
ha la 600 ha. Acum sîntem pe sfîrșite 
cu semănatul.

Colectiviștii din brigăzile conduse da 
Nichita Orațiu și Chiroșcă Nicolae au 
semănat cele mai mari suprafețe cu fa
sole prin porumb. Ei sînt hotărîți să 
I L Ia timp și în bune condiții, toate 
lucrările de întreținere pentru a obține 
în acest an pe lîngă o recoltă bogată de 
porumb boabe și o cantitate cît mai 
mare de fasole. Noi am stabilit totodată 
să mărim cantitatea de fasole contrac
tată de la 40 tone la 60 de tone. In 
acest fel ne vom mări și mai mult 
veniturile bănești.

GHEORGHE STOICA 
președintele G.A.C. 
din comuna Cîrja 

regiunea Iași
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Sîntem la .uzina cocso-chimică de la Combinatul siderurgic din 
Hunedoara. La secretariatul uzinei, dactilografa zorea să bată un re
ferat. Literele se adunau cu repeziciune pe coala albă. în primele 
rînduri ale referatului era scris : „La prelucrarea cifrelor de plan pe 
anul 1963, colectivul de cocsari a luat cunoștință și de sarcinile mari 
pe care le au de realizat în.acest an furnaliștii. De aceea am consi
derat necesar să muncim astfel incit să venim în sprijinul furnaliș- 
tilor prin a le livra un cocs de calitate cit mai bună și constantă...

Referatul a fost prezentat la adunarea colectivului uzinei în care, 
pe baza analizei rezultateloi obținute în întrecerea socialistă din 1962, 
cocsarilor hunedoreni le-au fost acordate de C.C.S. titlul și diploma 
de întreprindere evidențiată pe ramură în întrecerea socialistă pe 
țară. ............ .................. ......

In legătură cu rezultatele întrecerii' socialiste pe'anul trecut și cu 
preocuparea cocsarilor de a îmbunătăți mereu calitatea cocsului, re
dactorul nostru, C. Moraru, a avut o convorbire cu tov. Virgil David, 
inginer-șef pentru probleme de cocs din combinat.

Se știe că productivitatea -furna
lelor depinde într-o însemnată mă
sură șt de felul în care acestea sînt 
aprovizionate la timp și cu cocs de 
bună calitate. Iată de ce o primă 
problemă despre care a vorbit in
terlocutorul nostru se referă la con
tribuția pe care o aduc acum coc- 
sarii la scăderea consumului speci
fic de cocs pe tona de fontă.„Rezultatele muncii colectivului cocseriei în anul trecut, ca și distincțiile ce ne-au fo.st acordate — arată tov. David — ne dau un sentiment de îndreptățită mîndrie. Privirile noastre sînt îndreptate mereu înainte spre sarcinile sporite ce le avem și spre mijloacele prin care putem să dezvoltăm fiecare succes obținut. Dovadă sînt realizările pe care le-am dobîndit în a- cest an. Aș vrea să amintesc că muncitorii și tehnicienii de la Uzina cocso-chimică și-au îndeplinit și depășit angajamentele luate în cinstea zilei de 1 Mai și au produs peste plan mai bine de 1 100 tone de cocs de bună calitate.Și acum să ne referim la o altă latură a problemei. Contribuția e- sențială a cocsarilor în ce privește scăderea consumului specific de cocs și sporirea productivității furnalelor constă în producerea unui cocs de calitate cît mai bună. Adică cocs cu o rezistență mecanică ridicată, granulație uniformă, conținut de umiditate, cenușă și sulf scăzut. Trebuie spus că în mina cocsarilor stau posibilități de a influența rezistența mecanică, granulația și umiditatea cocsului. Creșterea rezistenței mecanice cu numai un kilogram — în limitele de variație ale rezistenței de 315—320 kg — reduce consumul specific de cocs la furnale cu circa 1 kg pe tona de fontă. Asta înseamnă că, la producția combinatului, mărirea rezistenței mecanice a cocsului cu un singur kilogram ar duce la o economie de cocs la furnale de peste 1 000 de

tone. Acesta este doar un exemplu. Cocsarii noștri urmăresc să sporească rezistența mecanică în condițiile utilizării în șarja de cocsificare a unei proporții mai mari de cărbuni din Valea Jiului. Față de nivelul atins anul trecut, Ia aceeași proporție de cărbuni din Valea Jiului în șarja de cocsificare, obținem în prezent rezistențe mecanice mai bune cu 10—15 kg.Sarcina noastră pentru acest an privind rezistența cocsului este de 315 kg. Pentru a o realiza, încă din ultima lună a anului trecut au fost luate o serie de măsuri tehnice și organizatorice. Dintre acestea au avut o mare eficacitate întocmirea rețetelor pentru amestecurile de cocsificare pe baza unor noi criterii de structură; ele țin seama de re. zultatele obținute prin cercetarea statistico-matematică în ramura cocso-chimică, care au permis stabilirea parametrilor tehnologici pentru fabricarea unui cocs de calitate corespunzătoare furnalelor noastre. Au dat bune rezultate și măsurile privind asigurarea unei măcinări și dozări corespunzătoare a șarjei, ridicarea indicilor de uniformitate a exploatării și încălzirii bateriilor de cocs și altele.Ca urmare a măsurilor luate, cocsarii au livrat furnalelor, în primele trei luni ale anului, ca și în prima jumătate a lunii aprilie, cocs cu rezistență mecanică de peste 321 kg. Considerăm însă că avem posibilități să obținem rezultate și mai bune. Pentru aceasta, în atenția noastră stă în primul rînd realizarea la termenele stabilite a tuturor prevederilor planului de măsuri tehnice și organizatorice pe anul 1963.Hotărîrea cocsarilor de a livra furnalelor un cocs cu o rezistență mecanică cît mai ridicată și cît mai uniformă de la o zi la alta a fost exprimată și în cadrul adunării ce

a avut loc cu prilejul decernării titlului de evidențiat în întrecerea pe ramură. In planul de măsuri a- doptat cu acest prilej se remarcă cîteva propuneri importante dintre care amintim : ridicarea indicilor de exploatare a cuptoarelor de cocsificare, prin încadrarea lor strictă în graficele ciclice de producție ; folosirea unor șarje raționale din punct de vedere al compoziției și pregătirii, fapt care asigură o înaltă rezistență mecanică a cocsului cu un procent scăzut de cqcs mă? runt ; menținerea regimului termic al bateriilor de cocs là un coeficient ridicat și adaptarea unor modificări ale regimului termic pentru reducerea temperaturii în spațiul de sub boltă, lucru care asigură scăderea procentului de grafit de pe boltă și pereți și duce, implicit, la creșterea capacității de producție a cuptoarelor de cocsificare“."
Acțiunea cocsarilor si ftlrpaliștilor 

de a reduce consumul specific de 
cocs și a spori productivitatea 
furnalelor se bucură de un sprijin 
larg din partea minerilor și prepa
ratorilor din Valea Jiului. Din cele 
spuse de tov. ing. Virgil David; în 
legătură cu aceasta, ne-am notat„Minerii și preparatorii din Valea Jiului se străduiesc să. ne trimită- cărbune cocsificabil în cantități sporite și de bună calitate. Precum se știe, conținutul de cenușă din cărbuni, respectiv din cocs, are o influență directă asupra consumului de cocs la furnale. Cărbunele cocsificabil pe care-1 primim se încadrează în limitele de cenușă stabilite prin STAS. Dar și la mineri, ca și la noi, posibilitățile de îmbunătățire a calității cărbunelui și cocsului sînt inepuizabile. După calculele noastre, în condițiile actuale de rețetă, reducerea conținutului de cenușă cu încă 0,5 procente absolute, față de nivelul livrărilor, de cărbune cocsificabil din Va-; lea Jiului, ar avea ca efect o reducere a consumului specific de cocs la furnale cu circa 6 kg pe tona de fontă“. *

Industria, noastră siderurgică; în 
continuă dezvoltare, are nevoie ' de 
cantități sporite de cocs de bună ca
litate. Rezultatele bune obținute 
pînă acum de muncitorii și tehni
cienii uzinei cocso-chimice din Hu
nedoara sînt o garanție sigură a 
unor noi succese. Dezvoltînd expe
riența. dobîndită, muncind tot mai 
bine, în lumina Directivelor C. C. al 
P.M.R., cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste, coc
sarii, împreună cu minerii și pre
paratorii, vor sprijini și mai mult 
lupta jurnaliștilor de a da patriei 
cît mai multă fontă și a-și realiza 
în acest fel sarcinile mari și de răs
pundere pe care le au în acest an.

Amenajări în stațiunile 
de odihnă

MEDIAȘ (coresp. „Scînteii"). — In 
stațiunea balneoclimaterică Bazna se 
efectuează în prezent importante lucrări 
pentru mărirea debitelor de apă mine
rală curativă. Un nou puț de adîncime 
se va da în exploatare la mijlocul lunii 
iunie ; s-a trecut la recondiționarea a 
10 puțuri existente, recondiționări aflate 
în faza finală. Prin lucrările întreprinse 
în prezent, debitul de apă minerală 
pentru tratament se dublează. Pentru 
îmbunătățirea condițiilor de tratament 
s-au reparat și modernizat și instala
țiile respective la 3 pavilioane de băi, 
s-au grupat într-o singură clădire ca- 
zanele pentru încălzit apa.

S-au făcut de asemenea amenajări 
în pavilioanele de locuit : finisări, zu
grăveli, vopsiri etc. Aceste pavilioane 
au fost dotate cu mobilier nou ; condi
țiile de cazare a bolnavilor sînt optime.

In cabinetul metodic al Cen
trului școlar de construcții al 
Trustului l-construcții din Bucu
rești. Centrul școlar pregătește 
muncitori caliticați, tehnicieni, 
maiștri pentru șantierele de con
strucții și întreprinderile indus
triale de materiale de construcții. 

(Foto : Agerpres)

Cu sprijinul cetățenilor Pentru viitoarele

pentru

! Statul popular al Capitalei apre
ciază propunerile venite din partea 
cetățenilor ca un prețios sprijin în 
activitatea sa zilnică. Acest iapt 
stimulează inițiativa cetățenilor, 

. participarea lor la mai buna gos- 
ipodărîre și înfrumusețare a orașului. 

Anul acesta, Statul popular al Capi
talei a primit numeroase scrisori 
cuprinzînd propuneri de inte
res obștesc. Majoritatea lor au și 
fost înfăptuite. Un grup de cetățeni 
a propus înființarea unui magazin 
alimentar în Piața 3 Decembrie, iar 
alții au sugerat să se deschidă un 
lacto-bar în blocul-turn din iața uzi
nelor „Grivița Roșie"! Tot aici s-a 
înființat o unitate de alimentație pu
blică și o unitate ,,Gospodina”. Sfa
tul popular a soluționat favorabil și 
propunerile făcute de cetățenii din 
cartierul Drumul taberei, din B-dul 
Muncii și Vatra Luminoasă privind 
înființarea de noi unități comerciale 
sau îmbunătățirea deservirii în cele 
existente.

La propunerea unui grup de lo
catari ai noilor blocuri din cartie
rul Balta Albă s-au prevăzut, la o

serie de imobile, spații pentru a- 
dăpostirea bicicletelor, motocicle
telor și a cărucioarelor pentru co
pii. Au mai fost rezolvate di/erite 
propuneri referitoare la înființarea 
de noi trasee de tramvaie și auto
buze sau prelungirea celor existen
te. Alte propuneri făcute de cetă
țeni au dus la îmbunătățirea asis
tenței sanitare. în urma unei scrisori 
trimise de cîțiva locuitori din Șo
seaua Gării Cățelu, în care se arăta 
că dispensarul „Pescăruș" nu are 
spațiu suiicient, s-a hotărît să se 
construiască o policlinică in apro
pierea uzinelor „23 August".

O bună parte dintre propunerile 
făcute de cetățeni prin scrisori, la 
întilnirile cu deputății sau în cons
fătuirile comitetelor de stradă au 
fost înfăptuite cu sprijinul și parti
ciparea lor directă. în această pri
măvară au fost efectuate 270 000 de 
ore muncă patriotică pentru crearea 
ele noi spații verzi, plantări de pomi 
iructileri și alte lucrări de înfrumu
sețare a cartierelor.

MARIN TABACU 
funcționar

In primăvara anului 
acesta, în regiunea Su
ceava se va planta o 
suprafafă de 1 517 ha 
cu pomi fructiferi din 
care numai în raionul 
Botoșani 429 ha. Tn to
tal, se vor planta peste 
444 000 pomi. Oficiul re
gional de proiectare și 
organizarea teritoriului 
a dat din timp, cu aju
torul consiliului agricol 
regional, îndrumări teh
nice privind plantarea 
pomilor fructiferi pe te
renurile în pantă, în 
multe unităfi care fac 
plantajii pe suprafeje 
mai mari s-au întocmit, 
po baza studiilor topo
grafice, documentații 
tehnice direct pe teren.

Au fost fixate drumurile, 
parcelele, s-au stabilit 
lucrările de combatere 
a eroziunii. Pînă în pre
zent, la gospodăriile co
lective din comunele 
Bunești, raionul Fălti
ceni, Văculești, raionul 
Dorohoi, și Poiana, raio
nul Botoșani, aceste lu
crări au și fost termi
nate.

Pe terenurile cu pante 
mai mari, unde urmează 
a se planta pomi și viță 
de vie, pe baza docu
mentațiilor tehnice se 
face organizarea anti- 
erozională a teritoriului : 
parcelare, terasarea dru
murilor, execuția pode
țelor și a bazinelor de 
reținere a apei. în ra-

livezi
Ioanele Rădăuți, Gura 
Humorului, Suceava șl 
Fălticeni, pe terenurile 
predispuse alunecărilor, 
se fac terase indivi
duale In jurul fiecărui 
pom. Pe pantele mai 
mici de 18 la sută, lu
crările de combatere a 
eroziunii în plantațiile 
de pomi se fac prin pro
iectarea și amplasarea 
corectă a rețelei de dru
muri, cu canale laterale 
de evacuare a apei, 
prin orientarea rînduri- 
lor de pomi pe direcția 
curbelor de nivel, folo
sirea de benzi înierbate 
și executarea de lucrări 
anuale an-tierozionaîe.

Ing. TEODOR NIȚU

(Urmare din pag. I-a)nii. De asemenea, ei au înființat plantații de protecție, au făcut su. praînsămînțări cu semințe de ierburi și au aplicat îngrășăminte. în primul an de la supra- însămînțare, pajiștile au fpst cosite și apoi, din al doilea an, s-au redat pășunatului. în urma aplicării complexului de lucrări, producția de iarbă a ajuns la 10 000—12 000 kg la ha."Dar situația lucrărilor de îmbunătățire a pășunilor nu este satisfăcătoare peste tot. Alături de raioanele și gospodăriile colective fruntașe sînt altele unde lucrările de îmbunătățire a pajiștilor se desfășoară anevoios. în raionul Huedin, de pildă, există peste 58 000 ha de pășuni și 32 000 ha de finețe naturale, care ocupă cea mai mare parte din suprafața agricolă a raionului. Aici pajiștile constituie sursa cea mai importantă de furaje.. Dar cum este pusă în valoare a- ceastă mare bogăție naturală ? Pină la 2 mai a fost curățată numai 17 la sută din suprafața totală a pășunilor, față de 65 la sută cît s-a realizat în raionul vecin — Zălau.De ani de zile există la Mînăsti- reni una dintre primele pășuni model din regiune. îndrumați de specialiști, colectiviștii au aplicat un complex de lucrări pentru îmbunătățirea pășunilor : curățire, îngră- șare, supraînsămînțare cu semințe de ierburi. Numai în această primăvară au fost curățate 580 ha pășune, iar 110 au fost îngrășate. Aici s-a dobîndit o bună experiență și în ce privește folosirea rațională a pășunilor. De asemenea, sute de ha de nășune au fost curățite la gospodăriile colective din Hida, Sîn- mihai, Zi.mbor și altele. La gospodăria colectivă din Almașu, problema îmbunătățirii pășunilor à fost analizată cu atenție de către corni, tetul de partid și consiliul de conducere al gospodăriei, iar măsurile stabilite cu acest prilej au început să fie aplicate.Din păcate, astfel de^ exemple bune sînt puține deoarece în raionul Huedin nu s-au întreprins acțiuni susținute pentru generalizarea experienței gospodăriilor fruntașe. Multe pășuni au rămas neîntreținu. te. așa cum au fost de mai mulți ani. La G.A.C. Macău era curățată numai o mică parte din cele 539 ha pășune Rămase în urmă sînt și gospodăriile colective din Mihă- iesti, Dumbrava, Morlaca, Sîncra- iul Almașului și altele.La Sfatul popular raionul Hue-
Expoziție sanitară
La policlinica de adulți din Oradea 

s-a deschis o expoziție organizată de 
inspectoratul regional de igienă și pro
tecția muncii Crișana. Peste 100 de pa
nouri, grafice, fotografii, pliante expuse 
aici oglindesc realizările obținute în 
ultimii ani în domeniul ocrotirii sănă
tății publice și în dezvoltarea rețelei 
sanitare la sate. In prezent se pregă
tesc o serie de expoziții volante cu as
pecte din activitatea și realizările ca
drelor sanitare din regiune, expoziții 
care vor fi prezentate în centrele de 
raioane. 

din am aflat că la Mihăiești se face anul acesta o pășune model. Mergînd la fața locului constați că nu s-a întreprins mai nimic în a- cest scop. Iată o pajiște situată la marginea -comunei. Mușuroaiele înțelenite, care pornesc chiar de lingă șosea, ocolind numai terenul de fotbal, arată că aici sînt încă multe de făcut. în gospodărie nu există nici semințe de ierburi și nici lot semincer pentru producerea acestora. Pentru îngrășare s-au împrăștiat 5300 kg superfos- fat, dar nu s-au folosit și îngrășăminte naturale Or, se știe că eficiența superfosfatului poate fi mult mărită dacă se folosesc și altfel de îngrășăminte. O cisternă existentă în gospodărie nu este utilizată pentru transportul mustului de grajd. Pare curios dar, după cum am aflat de la ing. Victor Repede și de la președintele gospodăriei, loan Badea, vă' fp.'model numai supta-, fața'cu țcea jnai bună pășune, .care nu necesită cine știe cei lucrări. Cu lotul alta ar fi situația dacă
Dupq apariția ^articolului;

„Cu geamantanul prin hoteluri“Raidul anchetă purtînd titlul de mai sus a fost publicat în „Scîn- teia” nr. 5 824. Pornind de la cîteva scrisori sosite la redacție, corespondenții noștri regionali ne-au relatat aspecte legate de buna gospodărire a hotelurilor, de lipsurile care se manifestă pe alocuri în comportarea' față de călători. în răspunsurile adresate ziarului, comitetele executive ale sfaturilor populare orășenești vizate în articol au arătat ce măsuri s-au luat ca hotelurile să-și îndeplinească mai bine rolul de gazdă primitoare, „în holul hotelului „Argeș” — se a- rată printre altele, în scrisoarea Sfatului popular al orașului Pitești — se va monta un tablou electric, care va indica prin puncte luminoase cîtc camere sînt libere, se vor a- fișa în fiecare cameră liste cu diferite informații utilitare. A fost însușită propunerea făcută în articol cu privire la întocmirea unui ghid al orașului și în prezent se lucrează la el.- Ghidul v.a fi pus și la dispoziția hotelului”.Subliniind justețea criticilor a- dresate hotelurilor din Craiova, comitetul executiv al sfatului popular orășenesc ne informează că în scurt timp hotelurile vor fi dotate cu o sută de garnituri de mobilă nouă.Comitetul executiv al Sfatului popular al orașului Ploiești arată că articolul a fost prelucrat cu întregul personal de deservire de la hoteluri, reamintindu-se cu a- cest prilej modul de comportare față de cetățeni. în același timp însă autorii răspunsului trec cu destulă ușurință peste aspectele negative legate de buna gospodărire a hotelului „Prahova”. Incomplet e și răspunsul întreprinderii de hoteluri „București" în legătură cu aspectul hotelului „Oltenia”. 

s-ar crea pășuni model pe terenuri care în prezent sînt slab productive, dar pot fi îmbunătățite prin aplicarea unui complex de lucrări.Suprafețe întinse de pajiști trebuie îmbunătățite și în alte raioane. lată de ce este necesar ca sfatul popular regional și consiliul agricol regional să ia măsuri ca în toate raioanele să fie întreprinse acțiuni de masă în vederea îmbunătățirii pășunilor și fînețelor.în această perioadă este foarte important ca organele de partid, sfaturile populare și consiliile agricole să acorde o deosebită atenție organizării raționale a pășunatului. Este vorba în primul rînd de repartizarea judicioasă a pășunilor pe specii și categorii de animale, de extinderea pășunatului pe tarlale, fertilizarea unor suprafețe cît mai mari prin tîrlire etc. De asemenea, trebuie efectuate pregătiri pentru folo- .sirea/cîț mai gospodărească a .pășunilor de munte, care se întind pe mari suprafețe.

întreprinderea de hoteluri-Bucu- rești a înființat, lîngă Gara de Nord, un birou de repartizare a camerelor de hotel. Călătorii nu mai sînt nevoiți să alerge dintr-un loc într-altul în căutarea unei camere ; o găsesc prin biroul de repartizare care are evidența tuturor locurilor libere din hotelurile Capitalei.- S-apus capăt în felul acesta și altor neajunsuri în ce privește modul cum se făcea pe alocuri distribuirea, camerelor. Au apărut în schimb alte deficiențe. Uneori, în cursul zilei sînt mai puține camere libere. Totuși funcționarii invită pe călători să treacă pe la birou la diferite Ore din zi, fără să aibă însă siguranța că le vor putea da un răspuns precis...Cea mai mare parte a camerelor de hotel devin însă disponibile . abia la orele 18, cam tîrziu pentru cei sosiți de dimineață în Capitală. Ar fi util să se fixeze o oră mai potrivită pentru eliberarea camerei de hotel.Localul în care a fost instalat acest birou este necorcspunzator, lipsit de confortul necesar unui..loc. unde călătorul sosește după, un drum obositor. De asemenea, cetățenii ar trebui să găsească aici un șir de informații utile. Biroul de repartizare își închide porțile la orele 23. Cui se adresează călătorul sosit după această oră? Ce-i drept, hotelul „Dunărea", situat alături de biroul amintit, îi preia atribuțiile, repartizînd camere pentru cei ce vin în timpul nopții. Solicitanții nu cunosc însă acest lucru, deoarece nici un afiș sau o altă înștiințare nu-i informează.înlăturarea deficiențelor semnalate cere mai mult spirit practic, o exactitate de ceas și un control permanent, eficace, din partea întreprinderii de hoteluri și a secțiunii gospodăriei locuințe și localuri a Sfatului popular al Capitalei.

Corturi și saltele
din material plastic

Tacîmuri cit caseteS-a extins în ultimul timp gama 
articolelor de larg consum din mate
rial plastic. Altele sînt așteptate să a- 
pară anul acesta în comerț. Cred că 
ar fi bine ca fabricile respective să 
studieze posibilitatea confecționării 
din material plastic a unor corturi 
portative și saltele pneumatice ușoa- 
șe, care ar fi necesare sportivilor și 
excursioniștilor. (De la A. Popescu, 
tehnician).

Numere luminate 
pentru noile blocuri

La Ploiești au fost date în folosin
ță multe blocuri noi. Numerele apli
cate pe fațada de la intrare nu sînt

Deși scrisorile 
n-au fost publicate

cu

Mai mulți colectiviști din Tîm- 
boiești, raionul Rm. Sărat, ne-au 
scris că gospodăria întîmpină u- 
nele greutăți în alimentarea 
apă a sectorului zootehnic. Sfatul 
popular al raionului Rm. Sărat, că
ruia i-am trimis sesizarea, ne-a 
comunicat că gospodăria colectivă 
din Tîmboiești a primit sprijin 
să-și procure o pompă centrifugă, 
care a și fost pusă în funcțiune, 
în curînd va 
un castel de

fi dat în folosință și 
apă.

ir
în comunele Romi- 

Țepești și Bugiulești, 
' ; Băl- 

Oltețu, 
ne scria

Deplasările 
nești, Roșiile, 
situate Ia distanțe mari de 
cești, reședința raionului < 
și de orașul Craiova — 
corespondentul voluntar St. Con- 
stantine.scu— se iac în <

des er- 
și alte

Stoica
4 Iași

condiții 
anevoioase, pentru că aceste co
mune nu dispun de nici un mijloc 
de transport în comun. Sfatul 
popular al regiunii Oltenia ne-a 
răspuns că de curînd s-a înființat 
un traseu de autobuze care 
vește comunele respective 
sale învecinate.

■fc
Recent inginerul Gh. 

ne-a relatat că la I.R.A. 
(întreprinderea de reparații auto), 
I.R.A. Cîmpina, I.R.A. 3 București, 
cărora întreprinderea regională de 
electricitate Bacău le-a trimis mai 
multe autocamioane pentru 
reparate, nu acordă atenția 
nită calității acestor lucrări, 
nisterul Transporturilor și 
comunicațiilor ne-a răspuns 
scrisoarea a lost prelucrată de că
tre direcția industrială cu toți di
rectorii întreprinderilor de repa
rații, auto. Organele direcției tu
telare din minister aii primit sar
cina să efectueze un control per
manent asupra calității reparații
lor, ariaiizînd cauzele detectărilor 
în termenul de garanție.

a ii 
cuve-

Mi- 
Tele- 

că

însă destul de vizibile. Propun 
pëiitru blocurile noi să se confecțio
neze casete speciale, eventual ilumi
nate electric, astfel ca numărul să 
poată fi citit și noaptea. (De la Ion 
Ene, muncitor).

în localitățile cu mulți
vizitatori

A sosit sezonul cînd se fac excursii 
multe prin țară. în stațiunile de o- 
dihnă și în localitățile care prezintă 
interes turistic, cred că ar fi bine să 
se înființeze centre de închiriat o- 
biecte : corturi, aparate fotografice, 
aparate de radio cu tranzistori, echi
pament sportiv și alte obiecte pentru 
uzul excursioniștilor și vizitatorilor. 
Aceste unități ar putea fi deschise de

în turneu
La sfîrșitul acestei luni, orchestra 

„Barbu Lăutarii“ a Filarmonicii de stat 
„George Enescu“ întreprinde un turneu 
prin ța'ă. Sub conducerea dirijorului 
Ionel Budișteimu, orchestra va prezenta 
concerte de muzică populară romî- 
nească în localitățile Curtea de Argeș, 
Rm. Vîlcea, Călimănești, Brezoi, Olă- 
nești, Govora și Drăgășani.

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 
R.P. Romine (Sala Palatului R.P. Ro
mine); Traviata — (orele 19,30). Teatrul 
de stat de operetă : Văduva veselă — 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia): Vizita bătrî- 
nei doamne — (orele 15); Cuza Vodă — 
(orele 20). (Sala Studio) : Mașina de 
scris — (orele 15,30); Adam și Eva — 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala. Magheru): De partea cealaltă — 
(orele 19,30). (Sala Studio): Unchiul Va
nia — (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
Sfînta Ioana — (orele 19,30). (Sala Stu
dio -- str.’ Alex. Sahia nr. 76); Cred în 
tine — (orele 19,30). Teatrul Muncito
resc C.F.R.-Giulești: O lună de confort 
— (orele 19,30). Teatrul pentru tineret și 
copii (Sala C. Miile): Prima întîlniro — 
(orele 20). (Sala Libertatea): Băiatul din 
banca a doua — (orele 16). Teatrul Evre
iesc de Stat : O seară de folclor muzical 
evreiesc — (orele 20). OSTA (Sala Dal
les): Recital de serenade și canțonete 
dat de Ion Falculete și Elisabeta Necul- 
ce Cartlș. La pian ; Letiția Slavian — 
(orele 20). Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase" (Sala Savoy): Ca la revistă — 
(orele 20). (Sala din calea Victoriei 174): 
Muzica bat-o vina — (orele 20). Ansam
blul de cîntece și dansuri al C.C.S.: Sea
ră de concert — (orele 20). Teatrul Țăn
dărică (Sala Academiei): Ursuleții ve
seli — (orele 16). Circul de stat : Pe ari
pile prieteniei — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartagina în flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9» 11 30» 14» 16,30; 19; 21,15). A fost 
prietenul meu: rulează la cinematogra
fele București (9,30; 11,45» 14» 16,30» 18,45; 
21), Gh Doja (10; 12,30; 15,30; 17; 20,30). 
Stefan cel Mare (10; 12» 15,30» 18» 20,30). 
Rocco și frații săi — ambele serii : Re
publica (9; 19,30» 16,30» 20), Stadionul Di
namo (orele 19,45), Grădina Progresul 
(orele 19.30). Salut viața: rulează la cine
matografele Giulești — cartierul Ciulești 
( 10» 12; 14;. 16.15; 18,30; 20,45). Magheru 
(10; 12; 15» 17, 19; 21). Elena Pavel (10» 
12» 15,15; 17,15; 19,15; 21,15). Toată lumea 
nevinovată; rulează Ia cinematograful 
I. C. Frimu (10; 12; 14» 16,15» 18,30; 20,45). 

către cooperativele meșteșugărești 
localitățile respective. (De la 
Radu, funcționar).

în magazinele specializate din 
pitală se vînd garnituri de tacîmuri, 
dar fără casete. Magazinele au în 
vitrine cîteva casete de tacîmuri, însă 
numai pentru... decor. Cred că ar 
trebui să se ia măsuri ca garniturile 
de tacîmuri să se vîndă și împreună 
cu casetele respective. (De la Maria 
Crișan, gospodină).

Un nou traseu

De la Țicleni pînă la Tg. Cărbu- 
nești, reședința raionului Gilort, este 
o distanță destul de mare. Zilnic, nu
meroși locuitori din Țicleni merg la 
Tg. Cărbunești. După părerea mea, 
ar fi necesar ca pe această distanță 
să se introducă o cursă de autobuze. 
(De la Gh. Lupu, muncitor).

Planșe și mulaje

In ultimul timp s-au confecționat 
o serie de mulaje din material plas
tic pe care profesorii de științele na
turale le folosesc la predarea anato
miei. Propun să se facă mai multe a- 
semenea mulaje și pentru predarea 
zoologiei și să se realizeze planșe mai 
variate. (De la Anton Vasiliu, profe
sor).

ALEXANDRU SÄLÄJAN 
coresp. voluntar

14» 
In- 
20). 
ci- 

20). 
în-

Drumul spre chei: V. Roaită (10» 12» 
18,15; 20,30), Flacăra (16; 18,15; 20,30), 
frățirea între popoare (15,30; 17,45» 
Căpitanii lagunei albastre: rulează la 
nematografele Grivița (12,15; 15» 17,30» 
Floreasca (16; 18,15; 20,30). Pămintul
gerilor : rulează la cinematograful Lu
ceafărul (15» 17» 19» 21). Lanterna cu a- 
mintiri : Tineretului (10,30; 12,30; 14,30;
16,30» 18,30; 20,30). Turneul veseliei: Vic
toria (10» 12» 14; 16,15; 18,30; 20,45). G. 
Bacovia (15» 17» 19» 21), 30 Decembrie (16; 
18; 20). Prietenul nostru comun: Cen
tral (10,30; 13; 15,30; 18; 20,30). Lupeni 29 
— cinemascop (ambele serii); Lumina 
(rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 15, după-amlază 17,30; 20). 
Legea-i lege : 1 Mai (10; 12,15» 15,30» 18; 
20,30), Grădina „V. Roaită (orele 19 45). 
Program special pentru copii la orele 
10» 11,15» și 12,30 la cinematograful 13 
Septembrie. Pescărușul negru: 13 Sep
tembrie (14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 16 Fe
bruarie (16; 18; 20). Sosește circul — An
cora: Timpuri Noi (rulează în continua
re de la orele 10 pînă la orele 21). Ali
biul nu ajunge: rulează la cinematogra
ful Maxim Gorki (16; 18,15; 20,30). Cum- 
pără-ți un balon: rulează la cinemato
grafele Alex. Sahia (9; 11» 13; 15; 17» 19» 
21) Arta (15; 17; 19» 21 — grădină 20), 
Volga (10; 12» 14,30; 16,45; 19» 21,15), G. 
Coșbuc (10» 12: 14» 16» 18; 20). Omul cu 
pantaloni scurțl; Cultura] (15, 17; 19; 21). 
Prietenie interzisă: rulează Ia cinemato
graful Alex. Popov în continuare de la 
orele 9,30 pînă la orele 21. Vacanță ’ 
mare — cinemascop: 8 Martie (10» 
14; 16,15» 18,30; 20,30), Grădina „Alex, 
hia“ (orele 19,45). Un erou în papuci: 
lează la cinematograful C-tin David 
18.15» 20,30). Camelia: Unirea (11» 15; 
19; 21). Bunica Sabella: T. Vladlmlrescu 
(15; 17; 19 — grădină 20), 23 August (10; 
12.15; 14,30; 16,45» 19; 21,15 - grădină 20). 
Revista de la miezul nopții — cinema
scop: Miorița (10; 12; 16,30; 18,45;
Omul merge după soare; Munca 
18,15; 20,30). Mongolii — cinemascop : 
Popular (10,30; 15» 17; 19; 21). Chiriașul: 
Moșilor (15-, 17; 19; 21). Divorț Italian: 
rulează la cinematografele M. Eminescu 
(11» 14,15; 16,30» 18,45; 21), Olga Bande

Ia
12; 

Sa- 
ru- 
(16:
17i

21). 
(16»

Secțiunea de drumuri a Siatu- 
lui popular raional Carei a pre
văzut pentru acest an un mare 
volum de lucrări pentru întreți
nerea și repararea drumurilor. 
De curînd a început reparația ca
pitală a porțiunii de drum regio
nal dintre comunele Supurul de 
Jos și Acîș. Gospodarii comuneloi 
Creiodorolț, Erîu-Sîncrai și altele 
se îngrijesc și ei de întreținerea 
și repararea drumurilor.

Sînt însă în raionul nostru și 
unele drumuri pe care întîlnești 
des table cu mențiunea : „Aten
țiune, 5 km pe oră ! Drum stricat“, 
în orașul Tășnad șoseaua prin
cipală este plină de gropi ; dru
mul ce leagă orașul de comuna 
Andrid este impracticabil. Toate 
acestea în timp ce în centrul ora
șului zac de aproape trei ani 
peste 200 tone de piatră adusă 
special pentru repararea drumu
rilor. Legătura dintre comuna Că- 
pleni și Carei s-ar putea face cu 
autobuzele întreprinderii comu
nale. Traseul nu poate fi însă 
deschis deoarece drumul este 
plin de hîrtoape, impracticabil. 
El n-a mai fost reparat de mulți

(10,30» 15; 17; 19; 21). Circul : rulează Ia 
cinematograful Iile Pintilie (16» 18; 20). 
Tinerii — cinemascop : Libertății (9,30» 
11,45; 14» 16,15: 18,30» 20,45). Rîul și moar- 
tea: Drumul Serii (15; 17» 19; 21). B. De- 
lavrancea (tl; 16; 18» 20). Violență în 
Piață: rulează la cinematograful Aurel 
Vlaicu (15; 17» 19» 21).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Album artistic pre
zentat de elevii Școlii medii „Ion Crean
gă“ din București. 19.40 — Filmul „Po
vestea puiului de căprioară" 19,50 — In 
fața hărții. 20,00 — „Servitoarea stăpî- 
nă", de Pergolesi, 21,20 — interviu cu 
Ion Popeseu-Gopo. 21,50 — Muzică ușoa
ră cu formația instrumentală condusă de 
Sile Vișan. In încheiere ; Buletin de 
știri.

CUM E VREMEA
în țară : în cursul zilei, vremea 
în general călduroasă și cu cerul

Sebeș-Alba, Sînnlcolau

Ieri
a fost . __ _ ____ U,____r_  _ _____
variabil. Vintul a suflat potrivit cu in
tensificări pînă la tare și în rafale din 
est și sud-est. Temperatura aerului la 
orele 14 avea valori cuprinse între 25 de 
grade la Arad. Z'......__
Mare, Chlșineu Criș și 14 grade la Con
stanța.

In București: Vremea _ _ ___ ____
frumoasă și călduroasă, cu cerul variabil. 
Spre seară cerul a început să se înnou
reze. Vîntul a suflat potrivit, cu intensi
ficări pînă la tare din est șl sud-est. 
Temperatura maximă în București a fost 
de 25 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 
și 7 mai. In țară t Vreme relativ căldu
roasă, cu cerul variabil. Pe alocuri vor 
cădea ploi de scurtă durată. Vînt mode
rat. Temperatura în general staționară, 
minimele vor fi cuprinse între 3 și 13 
grade. Iar maximele între 16 și 26 grade.

In București : Vreme relativ călduroa
să, cu cerul variabil. Temporar ploaie. 
Vint potrivit, Temperatura în general 
staționară.

s-a menținut



Paff. 3SCÎNTEIA

Primăvară bucureșteană,
VICTOR EFTIMIU

ColectivistȚînăr brigadier Colectiviști din Otopeni

INSTANTANEE IN CREION
Desene de Gh. Adoc

/ -, ' •

Zburăm în întîmpinarea soarelui. 
Străpungem penumbra cu 160 kilo
metri la oră. Treptat, aerul se sub
țiază. De fapt e lumina caro crește 
și dezvăluie jnai întîi căștile avia
torilor, hainele de piele, tabloul de 
bord. Pata cenușie-neagră, de lu
mină, se prelinge pe fruntea coman
dantului. Culorile n-au răsărit încă. 
Apoi, oînd soarele Izbucnește cu a- 
prtodere, firele de lumină hașurează 
un obraz colțuros, fruntea agitată, 
ochii duri. Comandantul aeronavei 
„AN-2“ tace.

Un reflex cenușiu atrage atenția : 
în zare, așezată direct pe orizont, o 
cămilă cu multiple cocoașe dormi
tează încă în dimineața aceasta de 
primăvară. Sînt dealurile argeșene.

„Vitamină" pămîntului
Cinci siluete masive (echipajul 

aflat acum la Vulpești este cel mai 
înalt din întreaga aerobază utilitară 
Otopeni : media de înălțime 1,80 m) 
au devenit, de aproape o 
lună, personaje obișnuite în 
decorul campaniei agricole. 
Alături de tractor și semă
nătoare, în caietul de desen 
al școlarilor din sat a apă
rut Și avionul. Copiii, ca și 
părinții lor, au simțul noului. 
Și tot ca peste o întinsă pa
gină de desen, „A.N.-2"-ul e- 
voluează deasupra cîmpu- 
lui, răspîndind praf ®au li
chid: îngrășăminte, insecti
cide.

Aici, „AN-2* a venit eă „vi- 
tamlnizeze“ pămîntul. Față 
de utilajul modern și de se
mințele de soi folosite în 
gospodăria de stat din Vul
pești, deci față de pretențiile 
pe care oamenii le au astăzi 
de la pămînt, solul s-a do
vedit a fi cam sărac. Nu mal 
e nevoie eă ajute „cerul", 
pămîntul. De sus, din văz
duh, se revarsă a3upra o- 
goarelor ploaia bogată pe 
care omul o chibzuiește și o 
dirijează, pentru ca recolta 
viitoare să fie darnică. Pes
te 3 000 de hectare de pă
mînt au fost „lucrate“ din a- 
vion: îngrășăminte azotoase,
tice. Flecare hectar a primit pînă la 
400 de kilograme.

Ore șl ore de zbor. Cînd timpul 
este favorabil, echipajul „AN-2“-ulul 
lucrează o „zi-lumlnă", adică din zori 
pînă apune soarele. Pe neobișnuitul 
aeroport, soarele dă startul primei 
decolări și țot el semnalizează pen
tru ultima aterizare. Intre prima de
colare și ultima aterizare mai sînt 
încă 50—60 de decolări și aterizări.

Pentru nici o ureche de țăran, cu
vintele acestea nu mai sună ciudat: 
„Avionul lucrează la cîmp".

mied înălțime, împrăștierea îngrășă
mintelor și semințelor din avion nu 
pare să fie cine știe ce lucru deo
sebit. Dacă facem însă un calcul 
simplu, rezultă cît e de anevoios să 
manevrezi un astfel de tip de avion: 
„AN-2“-ul dezvoltă o viteză de 
160 km/oră, adică de 44 metri pe se
cundă. Zburînd la 5 metri înălțime, 
înseamnă că în a opta parte din- 
tr-o secundă avionul poate atinge 
pămîntul. O singură clipă de neaten
ție... Munca aceasta de combatant 
pe frontul agricol cere o supremă 
participare. Comandantul Ovidiu 
Popa și copilotul său Victor Manda 
nu se privesc atîta timp cît se află 
în aer. Nici o fracțiune de secundă 1
Ca doi pianiști, cîntînd la patru 

mîini pe același instrument, ei au 
ajuns să se cunoască într-atît de 
bine îneît o exclamație, un gest abia 
ghicit, să le fie îndeajuns pentru a 
comunica. Deși cîteodată pot zbura

în carlingă

pe un avion: un „IAR-80“ răsturnat 
în zăpadă, cu pilotul prins în car
lingă. Asta nu l-a speriat. A învățat 
zborul fără motor, apoi a deve
nit instructor și a învățat pe 
alții să zboare. Pe urmă a în
ceput să construiască singur pla
noare. Cîteva îi poartă inițialele : 
„O. P.“ Cu ele și cu altele a dobo- 
rît unsprezece recorduri naționale, a 
cucerit titlul de campion republi
can în 1958. A fost și pilot încercă- 
tor, zburînd sute de ore pentru omo
logarea a diferite planoare romînești. 
Zborul reprezintă pentru el însăși 
rațiunea existenței sale. De aceea a 
și cerut să facă parte dintre piloții 
avioanelor utilitare : să zboare și să 
fie de folos.

Pasiunea pentru zbor se îmbină la 
el cu pasiunea pentru muncă. Ieșind 
„pe teren“ în plină campanie, Ovi
diu Popa încearcă sentimentul că 

teoria aviatică se împletește 
fericit cu practica muncii. 
Sămînța aruncată în pămînt 
bun va trebui să dea iod 1

'Aterizăm!

fosfa-

'La bord : trifoi cu patru foi
lumină, ctmpul tolănit 
avionului e ca o pal- 

Elicea taie in aei

Zburăm. Pe 
cub planurile 
mă muncită, 
discuri amețitoare. Sîntem la mică
înălțime. Bate vîntul și zburăm cît 
mai razant cu solul, pentru ca pra
ful să nu se risipească degeaba. 
Mîinile comandantului nu părăsesc 
nici o clipă manșa, ochii nu pără
sesc tabloul de bord și doar prin 
oglinda retrovizoare el urmărește 
dacă praful curge (uneori gospodă
riile nu păstrează îngrășămintele 
uscate, sub șopron, și din pricina 
umezelii praful nu mai curge din ca
zan cum trebuie, pricinuindu-le ne
cazuri aviatorilor). De astă dată, pu
terea recoltei viitoare se revarsă din 
plin asupra pămîntului.

Pentru necunoscători, zborul la

alături timp de 5—6 ore, el se revăd 
de fapt abia la sol,' după aterizare.

In ziua, aceea, în dare au însă- 
mînțat din avion, pentru prima oară 
în țară, trifoi In cultură ascunsă, 
scena „revederii“ pe pămînt a avut 
ceva din caracterul sărbătoresc al 
unei adevărate victorii aviatice : ! 
168 hectare însămînțate fără să clin
tești un fir de grîu ! Griul era răsărit, 
cam de 5 centimetri, Iar el au zburat 
exact deasupra. La urma urmei, care 
este problema ? Trifoiul prinde bine 
cînd terenul e umed, dar dacă te
renul e desfundat, nu pot Intra în 
el mașinile agricole. Avionul dă deci 
soluția întregii probleme. Ovidiu 
Popa e la fel de mulțumit de fapta 
echipajului său, cum a fost încă de 
unsprezece ori în viață, la doborîrea 
a tot atîtea recorduri naționale de 
zbor fără motor. Pentru el și acesta 
este un record demn de 
seamă.

Ne pregătim. Fanionul in
candescent a coboiît către 
orizont. Comandantul împin
ge manșa. Acul altimetrulul 
scade. Prin geamul carlingă! 
pulsează lumina înserării. 
Mecanicul de bord își șterge 
mîiniLe într-o cîrpă, cu ges
tul firesc al oricărui mecanic 
terestru. Aviatorii se pregă
tesc parcă să redevină oa
meni al pămîntului. Jos, în
tr-o latură a pistei improvi
zate, cîțiva băieți stau cul
cați pe spate șl se uită lung 
la umbra înaripată care li 
s-a prelins deasupra. Au în
tre dinți un fir de grîu. I-am 
lăsat de mult undeva în 
urmă. Ba nu. Aleargă spre 
aparatul oprit. Comandantul 
le azvîrie, de depenrte, casca 
lui de piele. După o 'scurtă 
încăierare, casca e pe creș

tetul unuia dintre băieți. „Ei, care 
dintre ei 7“, par să întrebe ochii lud 
Ovidiu Popa, amintindu-și fără în
doială de un alt băiat care a luat 
de mic drumul văzduhului.

MIHAI STOIAN

luat în

Pasiune
Ovidiu Popa e „maestru 

tului". Aviația e pasiunea 
lărie și de-o viață a comandantului 
aeronavei aflate acum, în plină 
campanie, în regiunea Argeș. A 
străbătut cu avionul său utilitar mai 
toate regiunile țării.

în Brașov a copilărit. Aici a „zbu
rat“ pentru prima dată de pe un a- 
coperiș pînă jos, în curte, cu niște 
aripi confecționate de el dintr-un 
paravan. Aici a văzut mai de-aproa-

al spor- 
de copi-

ÎN EDITURA POLITICĂ AU APĂRUT

Pop Simion — Oameni 
al zilelor noastre

32 pag. 0,50 lei

Autorul prezintă muncitori înain
tați ai zilelor noastre, oameni pentru 
oare interesele colectivului sînt mai 
presus de orice, căutători neobosiți 
și promotori ai noului, pătrunși de 
năzuința de a învăța, de a se 
porfeoționa.

Mihai Gheorghe Andrieș — 
Onești — cetatea petrochimiei

168 pag. 3,50 lei
In reportajul său literar despre ma

rele Complex petrochimic Onești, 
autorul arată, pe baza realizărilor 
din Valea Trotușului, forța transfor
matoare a politicii partidului de ri
dicare a regiunilor în trecut îna
poiate, înfățișează succesele obținu
te de oamenii muncii în producție 
și continua îmbunătățire a condiții
lor lor de trai.

Spectacole la sate cenco, M. Gion, Maria 
Constantin și alții.

Cerc literar
în fabrică

Actorii Teatrului Re
gional București au fost 
în luna aprilie oaspeții 
oamenilor muncii din nu
meroase localități ale re
giunii, Ei au prezentat 
30 de spectacole cu piese
le : „Iașii-n carnaval" și 
„Millo director“ de V. 
Alecsandri, „Mielul tur
bat“ de A. Baranga, 
„Războiul" de C. Goldo
ni, „Povestea Alexandrei 
Sokolova“, adaptare după 
un scenariu de C. Vino- 
gradskaia, „Mateiaș Gîș- 
carul“ de M. Zsigmond. 
La Tr. Măgurele și la 
Oltenița au avut loc 
cuții cu spectatorii.

Expoziție

dis-

din

La Fabrica de confecții 
tricotaje București afi . , .

luat ființă un cerc li
terar purtînd numele lui 
Mihail Eminescu. Din a- 
cest cerc fac parte mun
citori, tehnicieni, ingi
neri. Recent, membrii 
cercului literar au orga
nizat o șezătoare literară 
în fabrică. Au citit din 
lucrările lor inspirate din 
viața fabricii muncitorii 
Anica Pavel, Ion Cosma, 
Victor Bratu și alții.

Concert simfonic
Orchestra simfonică de 

stat din Galați a prezentat 
recent, sub conducerea 
dirijorului Ury Schmidt, 
un concert consacrat crea-

ian și Isolda", marș fu
nebru din opera „Lohen
grin". Concertul a fost 
prezentat și la Brăila. (De 
la V. Ștefănescu, coresp. 
voluntar).

Pentru vizitatorii
muzeului

La Muzeul științelor 
experimentale din Capi
tală s-a deschis o expozi
ție cu tema „U.R.S.S. in 
fruntea cuceririi Spațiului 
cosmic“. Cele 16 panouri 
expuse în curtea muzeu
lui cuprind imagini ale 
realizărilor obținute în 
ultimii ani de Uniunea 
Sovietică în domeniul cu
ceririi spațiului cosmic.

Cele nouă mu
ze degenerate și 
burzuluite pe ca- 
-re poporul le-a 
numit babele și-au cam făcut de 
cap anul acesta. Surata primă
vară ne-a dus cu vorba. Ne-a mai 
zîmbi't ea, ștrengărește, din cînd 
în cînd, printr-un petec de cer al
bastru, între doi nouri amenin
țători. Dar făgăduielile lui apri
lie nu s-au împlinit după placul 
nostru. Cu sosirea lui mai, soa
rele și-a reluat cuvenita autori
tate, și-a spus răspicat cuvîn- 
tul, a desfăcut mugurii șt bobo
cii, a dat drumul panașelor vio
lete și albe ale liliacului, a tur
nat în cleștar catifelat potirele 
tulipelor, galbenii păpădiilor și 
bănuții mușețelului.

Dar mai presus de apogeul na
turii, o forță nouă, o prezență 
intensă rivalizează și întrece na
tura în apogeu : mina omeneas- 

. că. Ea se simte pretutindeni, în 
construcțiile care se ridică mai 
presus de orice monument ve
getal, în blocurile care escala
dează cerul, în noile așezăminte 
de cultură, în magazinele mo
derne, în bulevardele ce se taie 
largi și luminoase, acolo unde 
odinioară se revărsau cocioabe, 
maidane și băltoace putrede.

Cetatea ciobanului legendar 
freamătă de-o viață nouă, din 
parcurile unde se joacă micuții, 
pînă-n uzinele, laboratoarele, a- 
telierele și bibliotecile unde -tru
desc, cu spor, cei mari. Bucu
reștii trăiește o viață tot mai 
plină, tot mai cuceritoare.

Meditînd asupra trecutului a- 
cestei cetăți, capitală mai veche 
decît cele cinci secole pe care i 
le-au dăruit cronicarii, sînt co
pleșit, uluit de vertiginoasa ei 
dezvoltare în anii noștri. Vechi 
bucureștean, îndrăgostit de toate 
peisagiile și colțurile orașului, de 
bulevardele asfaltate, de grădi
nile și vechile-i monumente cons
truiesc în mintea mea viitorul 
prodigios care o așteaptă. O 
vreau cît mai întinsă, mai boga
tă, mai frumoasă, această cetate 
a entuziaștilor de la 1848, a ce-

lor care unspre
zece ani mai tîr- 
ziu au unit-o cu 
venerabila Iași

lor reședință, a celor care â* 
1933, sub conducerea înțeleaptă 
a partidului, au demonstrat for
ța clasei noastre muncitoare. Ce
tatea de azi este cu adevărat a 
celor ce muncesc și o prefac în
tr-o urbe modernă, zi de zi înflo
ritoare.

Cu vremea, o vom vedea împo
dobită nu numai cu blocuri înal
te și cu oaze de verdeață dar și 
cu fîntîni desenate arhitectonic, 
menite să-i dea prospețime și vi
ziune feerice. Ii văd minunatele 
parcuri și piețe ce se conturează 
sub ochii noștri, împodobite cu 
tot mai numeroase monumente 
de piatră și de aramă, întregim 
du-i și aspectul artistic pe care 
începe să-l capete în fiecare zi.

Cu puțin seamănă ^cetatea de 
azi cu cea de odinioară !

Pe vremuri, bucureștean pa
sionat, băteam ulițele Capitalei 
cu carnețelul de reporter în bu
zunar : notam neajunsurile de 
care mă loveam la fiecare pas 
și, în articole de ziar, le semna
lam edililor.

Prea puțin erau luate-n seamă 
pe atunci doleanțele cetățenilor, 
dornici să-și vadă urbea mai bine 
gospodărită. Răsfoind colecțiile 
gazetelor și revistelor de pe vre
muri, recitind acele proteste, mă 
înspăimînt de neglijența cu care 
primarii, ajutoarele și subalter
nii lor administrau acest oraș 
întins, lăsat în părăsire. Lipsă de 
curățenie, praf, noroaie, canali
zare insuficientă, dezordine în 
circulație, invazia precupeților, 
— plăgi care, în anii puterii 
populare, au fost remediate.

Cu același ochi al gazetarului 
parcurg și astăzi străzile bucu- 
reștene și mă bucur de farmecul 
nou al vechii reședințe. Luminile 
care strălucesc astăzi pe tot cu
prinsul ei, frumusețile create din 
centru pînă la marginea orașului 
se contopesc în marea lumină 
care inundă de pretutindeni cu
prinsul republicii.

n »

ln pavilionul B 
parcul de cultură și o- 
dihnă Herăstrău este 
deschisă o expoziție de ției lui Richard Wagner, 
grafică contemporană, or- ‘ Programul a cuprins se- 
ganizată de Comitetul de ' 
cultură și artă al orașului 
București. Sînt prezentate 
50 de lucrări realizate de 
Corneliu Baba, Gh. Ivan-

lecțiuni din operele 
„Maeștrii cîntăreți din Nü- 
renberg“, „Tannhäuser“, 
preludiu și moartea 
Isoldei din opera ..Tris-

Concursurile „V. Alecsandri 
Vidu"
tr-un act și ai pieselor in
tr-un act destinate teatru
lui de păpuși, autorilor 
muzicii și versurilor lucră
rilor corale și solistice, li 
se vor acorda premii ?i 
mențiuni. Celei mai bune 
piese inspirate din lupta 
clasei muncitoare pentru 
desăvîrșirea construcției 
socialiste și celei mai bune 
piese inspirate din munca 
țărănimii colectiviste pen
tru înflorirea agriculturii 
socialiste, ca și celei mai 
bune lucrări corale dedi
cate celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei 
noastre, li se vor decerna 
premii speciale. Termenul 
de predare a pieselor este 
1 septembrie 1963, iar cel 
al lucrărilor muzicale 
1 august 1963.

(Agerpres)

și .1.
Comitetul de Stat pen

tru Cultură și Artă orga
nizează prin Casa centrală 
a creației populare ediția 
1963 a concursurilor anua
le „Vasile Alecsandri“ fi 
„Ion Vidu“.

Concursurile au menirea 
să contribuie la stimula
rea muncii dramaturgilor 
și compozitorilor în ve
derea creării de noi piese 
într-un act și cîntece de 
masă cu tematică contem
porană, pentru îmbogăți
rea continuă a repertoriu
lui formațiilor teatrale și 
muzicale de amatori de la 
orașe și sate.

La concursuri se pri
mesc piese într-un act în 
proză sau versuri, piese 
corale și pentru soliști.

Autorilor celor mai 
bune piese de teatru în-

rommesc

r
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lin gen teatral care merită cultivat
Pe marginea spectacolului de miniaturi al Teatrului 

din Ploiești

Teatrul comic 
scurt, alcătuit din 
scenete, monoloa- 
ge și portrete sa
tirice, are la noi 
o veche tradiție.
Acest gen prezintă avantajul de a 
putea oglindi operativ și variat actu
alitatea în forme dintre cele mai vii, 
mai directe, mai accesibile și de a 
contribui la dezvoltarea comediei 
noastre satirice. El are toți sorții 
de a se bucura de un larg in
teres în rîndurile publicului, după 
cum o dovedește și recentul spec
tacol de miniaturi , ,7 păcate" de 
Alexandru Mircea Stănescu, pus în 
scenă de Teatrul de stat din Ploiești.

Sînt surprinse aci, cu umor și 
autenticitate, tipuri și situații con
temporane, aspecte ale luptei nou
lui pentru înlăturarea vechilor mo
ravuri : controlorul de calitate pe 
care un lenică nu-l poate mei în
duioșa, nici corupe, ca să treacă la 
„bune” un produs cu defect; cons
fătuirea de producție în cadrul că
reia toți membrii colectivului fac 
propuneri, critici constructive, în 
vreme ce micul carierist preocupat 
numai de persoana sa, constată că 
nu se poate „distinge” cu nimic, 
deoarece nu cunoaște de fapt pro
blemele întreprinderii ; discuția din
tre locatarii unui bloc nou pentru 
a-și alege fiecare ziua în care să 
folosească spălătoria — cu care 
prilej sînt satirizate încăpățînările 
fără rost, de natură să dăuneze con
viețuirii socialiste. Printre cele mai 
reușite portrete satirice se mimară 
acela al „fiului iubitor", duios pa
razit, care nu se îndură să se des
partă nici pentru un ceas de pă
rinții săi și preferă să trăiască pe 
spinarea lor, fără să învețe și fără 
să muncească. Personajul „clasic” 
al pescarului amator, care se în
toarce întotdeauna acasă cu tolba 
goală, este tratat dintr-o perspecti-

vă inedită: stă cu undița în mînă, 
venit la baltă nu ca să prindă pește, 
ci ca să se relaxeze, să „se uite la 
apă și să nu se gîndească la nimic“, 
dar nu se poate rupe totuși de 
viață și contemplarea îi este între
ruptă mereu de dialogul imaginar 
cu oamenii din jurul său, de amin
tirea problemelor care-l preocupă. 
(Și personajul putea fi chiar mai 
interesant, dacă textul i-ar fi atri
buit un orizont 
mai larg de gîn- 
dire).

Interpretarea u- 
nui mare număr 
dintre aceste „mi
niaturi“ prilejuie
ște actorului To
ma Caragiu o per
formanță artisti
că remarcabilă : 
el întruchipează 
în trei ore nu mai 
puțin de nouă 
personaje absolut 
diferite, fixînd a- 
proape de fiecare 
dată un tip puter
nic și original ca
racterizat. Reali- 
zînd asemenea 
compoziții expre
sive, T. Caragiu a 
conturat nesatis
făcător un singur 
personaj : pe pre
zentatorul spec
tacolului — arta 
comperajului pre- 
tinzînd o experi
ență aparte, le
gată de comuni-

carea directă cu 
publicul.

Folosind un de
cor adecvat, alcă
tuit din elemente 
puține, suficiente 

marca in chip coloratinsă pentru a 
locul acțiunii (scenografia Valeriu 
Moisescti), regizorul Alexe Marco- 
vici a dat spectacolului un ritm viu 
și a insistat în mod just pe dife
rențierea șt individualizarea cit mai 
multor roluri. Se rețin contribuțiile 
actrițelor Nelli Constantinescu, 
Gina Trandafir eseu, unele apariții 
ale lui Aristide Teică (de exemplu 
în Nae, care nu vrea să dea „supra-

^Pescarul" Interpretat de Toma Caragiu
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preț’ ). Alte personaje rămîn însă 
șterse : Ștefan Chivu nu realizează 
rolul, de altfel foarte dificil, al lui 
Scurtu din sceneta „Atît am avut 
de spus”; cumpărătoarea din „Un 
cadou pentru soțul meu” este re
dată de Nora Popescu cu mijloace 
superficiale. Sceneta „5 minute — 
om”, datorită și unei interpretări 
mult prea șarjate (îndeosebi a lui 
Aristide Teică) ajunge să denatu
reze relațiile dintr-o întreprindere 
socialistă ; dar și textul cuprinde 
aci accente neveridice, împinge la 
exagerări. Neinspirată a fost inclu
derea în spectacol a monologului 
„Ce dulce e ea“, care — de altfel — 
nici nu face parte din textul celor „7 păcate".

Cele mai bune dintre aceste „mi
niaturi” vădesc efortul de a se o- 
pune clișeelor comice, preocuparea 
de a se aborda o problematică 
nouă. Nu s-ar putea spune ca în
cercarea e dusă pînă la capăt. Glu
me vechi sînt reluate în aceeași for
mă sub care le mai întîlniseni altă
dată. A mai fost folosită — și cam 
în același stil — schema „soțu
lui inventiv“,. care-și caută față 
de nevastă pretexte ca Să plece de 
acasă și să meargă la băutură cu 
prietenii. Am mai văzut introducin' 
du-se, la început de act, un tablou 
gol de semnificație (de data asta 
un „violonist” care scîrțîie) numai 
pentru a reproșa publicului că-și 
reia cu întîrziere locurile în sală. 
Sceneta „La Aprozar” pare lungă, 
fără haz., șt promovează o concep
ție simplistă despre deosebirile din
tre teatrul clasic și cel modern. 
Cum se vede, textul nu păstrează 
pe tot parcursul linia propusă ini
țial, mai găsim și umplutură în 
aluat. Este totuși un pas într-o di
recție care merită atenție și încura
jare. Oglindind tot mai puternic 
realitatea actuală, triumful noului 
asupra vechiului, printr-o legătură 
mai ștrînsă a autorilor cu viața oa
menilor muncii, genul „miniaturii" 
va putea cunoaște o dezvoltare îm
bucurătoare.

ANDREI BÄLEANU

Mii de discuri cu cele două rapso
dii ale lui George Enescu, în inter
pretarea Filarmonicii bucureștene, di
rijată de artistul poporului* George 
Georgescu, au fost expediate în 
Uniunea Sovietică. Din creația enes- 
ciană au fost trimise în U.R.S.S., de 
asemenea, discuri cu Sonata nr. 2 
pentru pian și vioară (în interpreta
rea lui George Enéscu și Dinu Li- 
pafti), iar în R. P. Polonă și R. P. 
Bulgaria — Suita nr. 3 pentru orches
tră „Săteasca“ și „Impresii din copi
lărie“. Peste hotare s-au trimis și o se
rie de discuri cu lucrări din muzica 
universală în execuția unor formații 
și soliști din (ara noastră : „Bolero“ 
de Ravel, în interpretarea orchestrei 
simfonice a Radicteleviziunii, dirijată 
de Carlo Felice Cilario, și „Păsările" 
de Respighi, în interpretarea aceleiași 
orchestre dirijată de Mircea Cristes- 
cu Concertul în Do major ponîru 
doua violoncele și orchestră de Haen- 
del (în transcripția pentru orchestră a 
Iu Alfred A'essandreșcu) .și. .„Passa
caglia“ de același compozitor (soliș
tii ambelor înregistrări fiind Radu Al- 
dulescu șj Vladimir Orlov) și alte lu
crări. în Japonia au fost ex
pediate imprimări pe benzi ale sim
foniilor a. Ill-a, a V-a și a Vl-a de 
Beethoven, în interpretarea Filarmo
nicii de sfat „George Enescu“ di
rijată de George Goorgescu, Concer
tul pentru vioară și orchestră în Mi 
major de J. S. Bach, în interpretarea 
orchestrei simfonice a Radioteleviziu- 
n" dirijată de losif Conta, avînd ca 
solist pe Henryk Szèryng.

Datorită înregistrărilor pe discuri, 
muzica populară romînească este 
astăzi tot mai larg cunoscută în 
S.U.A., Australia, Chile, Canada, Bra
zilia, Olanda, Fin'anda, R. F. Germa
nă, Elveția.

Turneu* ansamblului „Rapsodia Ro- 
mînă“ în S.U.A. a sporit în această 
fără interesul pentru muzica populară 
romîneasca ; au căpătai o larcjă răs- 
pîndire discurile cu cîntece interpre
tate de membrii ansamblului.
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După cum se anunță din Stockholm, 
federația de haltere a Suediei a obținut 
din partea Federației internaționale acor. 
dul de a organiza campionatele mondiale 
de haltere pe anul 1963. întrecerile ur
mează să se desfășoare în capitala sue
deză între 7—13 septembrie.

Isa ©îîeva rînduvi

★
Reprezentativa de fotbal a Braziliei și-a 

continuat turneul în Europa, întilnind joi 
seara la Amsterdam, în fața a 70 000 de 
spectatori, echipa Olandei. Meciul, de un 
nivel tehnic scăzut, s-a încheiat cu rezul- 
tatul de 1—0 (0—0) în favoarea fotbaliș
tilor olandezi. Interul stingă al echipei 
Braziliei, Pele, a fost înlocuit cu o iezer, 
vă, începînd din minutul 35.

★
La Walnut, în California, atletul Yang 

a stabilit un nou record mondial la decat
lon, cu 9121 puncte (vechiul record 
era de 8683 puncte și aparținea lui Rafer 
Johnsson).

*
Campionatul mondial masculin de bas

chet va începe la 12 mai în 3 orașe din 
Brazilia: Belo Horizonte (Grupa A — 
U.R.S.S., Uruguay, Canada, Franța) , Ni- 
teroi (grupa B — S.U.A., Italia, Argenti
na, Mexic) ; Curitiba (grupa C — Porto 
Rico, Iugoslavia, Japonia, Peru).

Din fiecare serie se califică în turneul 
final primele două clasate. Echipa Bra
ziliei, ca țară organizatoare, se califică 
direct în turneul final.

★

într-un meci internațional de baschet 
desfășurat la Zrenianin, echipa masculi
nă a Iugoslaviei a învins cu scorul de 
100—63 (56—29) echipa R.S. Ceho
slovace.

★

Au luat sfîrșit campionatele de box ale 
Iugoslaviei, ultim criteriu de selecție în 
vederea „europenelor” de la Moscova. în 
ordinea celor 10 categorii titlurile de 
campioni ai țării au revenit următorilor 
pugiliști : Pajkovic, Petrie, Mitrovici. Be
nedek, Mehovic, Tamasi, Stanislajevic, 
Jakovlevic, Milivojevic și Trifunovici.

★

La 5 mai se va desfășura la Moscova 
tradiționala competiție internațională de 
cros dotată cu premiul ziarului „Pravda”. 
întrecerile vor avea loc în incinta hipo
dromului din Moscova pe distanțele de 
8 000 m, pentru bărbați și 3 000 m pentru 
femei. Vor lua parte atleți și atlete din 
R.P. Ungară. R.P. Romînă, R.P. Polonă, 
R.S.F. Iugoslavia, R.D. Germană, Franța, 
R.S. Cehoslovacă șl U.R.S.S.

*
Vineri a sosit în Capitală echipa chî- 

liană de fotbal Universidad Santiago care 
va întîlni duminică pe stadionul „23 Au
gust’’ reprezentativa olimpică a țării 
noastre.

*
Pe terenurile clubului Progresul din 

Capitală a început ieri meciul de tenis 
dintre echipele R. P. Romîne și Elveției 
din cadrul „Cupei Davis”. Tenismand 
noștri conduc cu scorul de 2-0. Țiriac l-a 
învins cu 6-1 i 6-1 i 6-1 pe Paul Blondei, 
iar Al. Bardan a cîștigat cu 3-6 i 4-6 , 6-3) 
6-3 ) 6-0 în fața lui Bruno Schweitzer. As
tăzi, de la orele 16, are Ioc proba de 
dublu.

(Agerpres)

La birou. — Ehei, dacă nu trăgea Ionescu în bară și dacă nu 
rata Georgescu de la 6 metri...

(Desene de NELL COBAR) I

în timpurile vechi, 
sîngele era con
siderat a fi însăși e- 
sența vieții. Ea se 
stingea treptat, oda
tă cu sîngele ce se 
scurgea din trupul omului rănit. Bolile, 
la rîndul lor, nu puteau fi decît alte- 
rații ale sîngelui și de aceea multă vre- diferită, anormală, 
me se aplica drept remediu universal 
sîngerarea, chiar și în cazurile de ane
mie. Ce putea fi purtător al individua
lității omului decît tot sîngele ?

Astăzi se fac frecvent analize de sin
ge, se studiază celulele din compozi
ția lui și plasma, adică lichidul în care 
plutesc acestea. Venind în contact cu 
toate țesuturile și celulele organismului, 
sîngele informează — prin schimbarea 
compoziției lui — dacă starea unor or
gane sau sisteme este normală, dacă în 
ele se desfășoară procese patologice.

Cînd privim la microscop o picătură 
de sînge apar trei feluri de celule : glo
bulele roșii, cele albe și așa-numitele 
trombocite. Recunoașterea acestora și a 
diferitelor lor tipuri este ușoară cînd ele 
sînt normale ; în cazuri de boală însă 
6e modifică forma și numărul lor, iar 
tn ce privește stabilirea precisă a cau
zelor bolii, intervine experiența medi
cului specialist.

Corpul unui om adult .conține circa 
cinci litri de sînge, din care trei litri 
de globule roșii sau eritrocite, cum li 
se mai spune. Se știe că eritrocitele se 
formează în măduva oaselor și tot acolo 
are loc și încărcarea lor cu hemoglo
bina — proteină specifică sîngelui, care 
conține fier și îi conferă culoarea roșie. 
Aici se petrece un proces interesant : 
pe măsură ce celulele tinere se încarcă 
cu hemoglobina, nucleul lor se desfa
ce, iar eîe intră în circulația sanguină 
ca celule fără nucleu. De altfel, neîn- 
mulțindu-se prin diviziune nici nu au 
nevoie de nucleu; funcția principală a 
acestor celule este de a transporta, cu 
ajutorul hemoglobinei, oxigenul de la 
plămîni la celulele și țesuturile din or
ganism. Nu de mult, pentru prima oară 
în istoria medicală, oamenii de știință 
au putut urmări la microscopul electro
nic cum substanța care conține fierul 
se integrează în moleculele de hemo- 
globină.

Globulele roșii circulă în sînge apro
ximativ 120 de zile, timp în care 
parcurg multe zeci de kilometri. Uzate, 
ele nu-și mai pot îndeplini funcția și 

-urmează distrugerea lor — în splină, în 
-măduva oaselor și în alte organe. Ma
terialul rezultat, în special fierul, nu 
se pierde ci este din nou folosit de or
ganism pentru formarea altor globule 
roșii. S-a constatat că într-o zi sînt 
distruse circa 25 grame de globule ro
șii, tot atîtea fiind resintetizate de mă
duva oaselor. Dacă acest proces se 
desfășoară normal, sîngele periferic con
ține mereu un număr constant de glo
bule roșii.

Pentru știința modernă nu a rămas 
"'fin secret nici structura intimă a hemo- 
'globinei. Astăzi se cunoaște că mole- 
-cula ei grupează în lanțuri numeroși 

-..aminoacizi — aproape 300 la număr. 
Relativ recent s-a descoperit că în 

, globulele roșii ale unor oameni mo
leculele hemoglobinei pot prezen
ta o mică defecțiune : lipsa unui 
aminoacid din lanț, care este înlocuit 
de altul. Deși această deficiență pare

neînsemnată, hemoglobina capătă alte 
proprietăți, iar globulele roșii o formă 
diferită, anormală, precum și o viață 
mult mai scurtă — de numai 10—12 zile.

Studiul acestor diferențe moleculare 
a deschis o nouă pagină în dezvolta
rea biologiei și medicinei — patologia 
moleculară, care explică unele boli prin 
apariția unor defecte ale moleculelor 
de proteină din organism. Relativ re
cent, s-a constatat că, în anumite con
diții experimentale, asemenea defecte 
moleculare pot fi înlăturate, chiar dacă 
sînt de natură ereditară. în cazul de 
mai sus, de pildă, amesteeîndu-se glo
bule roșii tinere care sintetizează hemo
globina anormală cu plasmă provenită 
de la un om sănătos, acestea vor începe 

producă hemoglobină normală și nu

patologică. Aceasta demonstrează că 
anumite condiții pot fi modificate 
nele caractere ereditare considerate 
multă vreme neinfluențabile. Patologia 
moleculară deschide perspective noi te 
numeroase domenii, inclusiv în cel al 
bolii canceroase. Enzimele, bunăoară, 
de care depinde creșterea numărului 
celulelor sînt, de asemenea, substanțe 
proteice. O tulburare moleculară la ni
velul unei enzime ar putea fi cauza în
mulțirii dezordonate a celulelor cance
roase. Cu 2—3 ani în urmă s-a desco
perit că apariția unor asemenea defecte 
enzimatice în globulele albe ale sînge- 
lui prevestește declanșarea leucemiei. 
Știința se apropie astfel tot mai mult 
de lămurirea unor tulburări fundamen
tale.

în sîngele circulant, globulele albe 
sau leucocitele sînt mult mai puține 
decît cele roșii. Cea mai mare parte a 
leucocitelor se află în țesuturi de unde, 
mobilizate pentru apărarea organismu
lui, sînt antrenate de sînge spre locu
rile în care prezența lor devine nece
sară — de pildă, spre focarul unei in
fecții. Un tip de leucocite numite neu- 
trofile, ajunse la acest focar, trec prin 
peretele vaselor și își exercită imediat 
proprietatea de a îngloba și digera (fa- 
gocita) germenii infecțioși. Procesul 
este realizat cu ajutorul numeroaselor 
enzime din citoplasmă leucocitelor. în 
lupta cu microbii pier și numeroase 
leucocite, iar resturile lor și ale micro
bilor distruși sînt tocmai ceea ce for
mează puroiul.

Organismul se apără împotriva inva
ziei'unor corpi străini și prin alt tip de

Întîlnire cu documente străvechi
— Acesta este cel 

mai vechi document 
"pe care-l posedăm din 

Țara Romînească.
Cuvintele ghidului 

stîrnesc curiozitatea 
vizitatorilor. Privirile 
întîlnesc într-o vitri
nă o fîșie de perga- 

■ ment îngălbenit. Da
tează de prin 1369- 
1376. E de la Vladi
slav — voevodul Țării 
Romînești. Un act 
prin care se întărește 
stăpînirea mînăstirii 
Vodita asupra unor 
sate. Documentul este 
una din cele 500 de 
piese ale interesantei 
expoziții arhivistice 
deschisă recent în 
strada Arhivelor nr. 2 
din Capitală.

Exponatele ilustrea
ză istoria scrisului și 
a cancelariilor, mo
dul de alcătuire a ac
telor specifice forma
țiilor social-economi- 
ce care s-au succedat 
pe teritoriul patriei 
noastre. Sînt repre
zentate genuri de acte 
diferite: hrisoave, li
rice, porunci, zapise, 
scrisori, stampe, tra
tate, scrise în limbile 
romînă, slavonă, tur
că, latină, maghiară, 
germană etc.

Alături de cel mai 
vechi document păs
trat din Tara Romî
nească, se află în vi
trinele expoziției și 
cel mai vechi docu-

ment din Moldova. Un 
act semnat de Roman, 
voevodul Moldovei, la 
30 martie 1392.

lată și un document 
al lui Constantin per
ban Vodă, domn al 
Țării Romînești — da
tând din august 1656 — 
care vorbește despre 
răscoala darabanilor, 
seimenilor și călărași
lor din București, îm
potriva domniei și a 
boierilor.

Pe unul din docu
mentele prezente se 
vede și semnătura 
lui Stefan Vodă cel 
Mare. Deasupra pece- 
tei domnești, grămă
ticul lui vodă a scris 
actul prin care „Mă
ria sa" întărește slu
gii sale Negrilă Bati- 
rescul stăpînirea asu
pra a lumătate din 
satul unde a fost Cîr- 
ste, la Cîrligătură, a- 
vere cumpărată de 
Batirescul cu 87 de 
zloti tătărești, de la 
Mănăilă și frații lui.

*
Documentele 

flectă adesea relațiile 
de producție, lupta 
maselor pentru elibe
rarea socială și na
țională.

Conservarea docu
mentelor se face azi 
cu mijloace moderne, 
cu ajutorul chimiei,

al maselor plastice. 
Multe din documen
tele expoziției au tre
buit să fie recondițio
nate. Pînă acum, re
stauratorii Arhivelor 
Statului au recondi
ționat 160(100 de pa
gini din documente 
vechi, printre care un 
înscris al lui Grigore 
Ghica voevod (1660— 
1664), un alt înscris, 
de la 1609, al lui Con
stantin Movilă, dom
nul Moldovei, 30 de 
dosare cu documente 
privind revoluția din 
1848; dosare ale vistie
riei Țării Romînești; 
dosare cuprinzând ac
te referitoare la răs
coala din 1907 și al
tele și altele.

Toate aceste acte și 
documente pot fi vă
zute în interesanta ex
poziție deschisă de 
Direcția generală a 
Arhivelor Statului. 
Prin prezentarea lor, 
arhiviștii își aduc 
contribuția la cu
noașterea istoriei pa
triei ; în același timp 
ei au meritul de a 
păstra și valorifica 
alte importante docu
mente din zilele noas
tre, care oglindesc 
munca eroică a po
porului muncitor pen
tru făurirea vieții noi.

D. MINCULESCU

leucocite, așa-numi- 
tele limfocite. Aces
tea secretă anumi
te substanțe protei
ce, gamaglobulinele, 
chemate să neutra

lizeze orice substanță străină. Ori de 
cîte ori apare în organism o asemenea 
substanță, limfocitele vor produce ga- 
maglobuline (anticorpi) specifice nu
mai substanței străine respective. Acest 
mecanism stă la baza proceselor care 
creează imunitatea organismului și el 
formează în prezent obiectul unor cer
cetări de mare amploare. Opunîndu-se 
oricărei substanțe străine, limfocitele 
nu exercită însă totdeauna o acțiune u- 
tilă organismului. Ele se împotrivesc și 
acțiunii anumitor medicamente, dar în
deosebi față de transplantarea de țesu
turi sau de organe străine organismu
lui respectiv, oricît de necesare ar fi a- 
cestea. Cercetările care se întreprind în 
prezent urmăresc suprimarea acestei in
toleranțe. Rezolvarea acestei probleme 
va permite medicinei să realizeze unul 
dintre marile ei obiective — transplan
tarea de organe. Sînt elocvente unele 
succese obținute pînă acum de specia
liști în transplantarea de măduvă osoa
să, rinichi, oase.

Limfocitele, după cum 
cercetările recente, 
numit timp în 
revin în măduva oaselor 
transformă în celule care pot de
veni ulterior oricare din felurile 
de celule sanguine — roșii, albe sau 
trombocite. De fapt acestea din urmă 
sînt doar fragmente din citoplasmă unor 
celule din măduva oaselor, dar care 
dețin un rol important în organism : 
oprirea hemoragiilor. în locul unde se 
produc, trombocitele se aglomerează și 
încearcă să „astupe” peretele vascular 
rupt. Acțiunea lor nu se reduce însă 
numai la atît. Comportîndu-se asemeni 
unui burete, trombocitele absorb pe su
prafața lor substanțe necesare coagulă
rii sîngelui pe care le eliberează la lo
cul hemoragiei. Trombocitele sînt indis
pensabile organismului; scăderea numă
rului lor sub o anumită limită pune în 
pericol viața individului prin apariția 
de hemoragii multiple.

Descoperirea celor patru grupe san
guine și dezvăluirea cauzelor care îm
piedicau pe vremuri transfuziile — anu
me, existența pe membrana globulelor 
roșii și în plasmă a unor substanțe pro
teice care nu se tolerează 
au făcut posibilă salvarea a numeroase 
vieți. De puțin timp s-a realizat încă 
un pas înainte : se trece, de la trans
fuziile cu sînge integral, la transfuzii 
cu substituienți ai sîngelui — lichide 
complexe preparate artificial, care nu 
dau, te generai, efecte negative. în 
schimb, din sîngele integral, mai ales 
din plasma lui, se prepară astăzi nume
roase derivate a căror acțiune nu poate 
fi înlocuită cu nici un alt mijloc tera
peutic, gamaglobulinele, de pildă, care 
sînt aplicate pe scară largă în special 
la copii. Fibrinogenul este o altă sub
stanță care are un rol esențial în coa
gularea sîngelui. Injecțiile cu fibrinogen 
preparat din plasma donatorilor de sîn
ge constituie uneori singurul mijloc efi
cient de salvare a vieții bolnavului. Ac
țiunea unei singure injecții este atît de 
promptă îneît este considerată în pre
zent ca umil din mijloacele tratamentu
lui de urgență, alături de masajul ini
mii, administrarea de oxigen etc.

Utilizarea diferitelor componente ale 
sîngelui — albumine, proteinele care 
ajută, facilitează procesul de coagulare 
etc —- este din ce în ce mai extinsă, 
pe măsură ce izolarea lor din sîngele 
integral în cantități suficiente, devine 
practic posibilă. Studiul sîngelui normal 
și al bolilor acestuia continuă te 
țări, existînd perspectiva reală ca 
ceastă cale să poată fi rezolvate 
obiective esențiale ale medicinei 
derne privind ocrotirea sănătății.

Conf univ. EMIL R. POPESCU 
candidat în științe medicale

■ Mai toți drumeții de pe cărările 
Bucegilor (excepție fac schiorii) so
cotesc cabana Vîrful cu Dor drept o 
cabană de trecere. Aici doar se po
posește în drum spre Babele sau 
spre Peștera. Acum, cînd noul 
teleferic scutește oboseala urcușului, 
probabil foarte mulți nu vor mai 
face nici tradiționalul popas de la 
Vîrful cu Dor, ci vor porni direct 
spre marile obiective ale excursiei 
lor. Cei ce se mulțumesb doar să 
treacă pe la Vîrful cu Dor, nu știu 
însă că pierd prilejul să cunoască 
locuri deosebit de pitorești, care me
rită din plin răgazul unei plimbări 
în împrejurimi. Brîna Vîrfului cu 
Dor, Izvorul Dorului (cn lacurile lui) 
și cascadele Vînturișului

I ■ ' 1 life

Campionatul de box pe echipe
Astăzi, în cadrul campionatului repu

blican de box pe echipe, se vor desfă
șura în Capitală două întîlniri care vor 
începe Ia ora 19. în parcul sportiv Di
namo, echipa Dinamo București va pri
mi replica' echipei Farul Constanța. Cu 
deosebit interes sînt așteptate meciu
rile : D. Davideseu (D) — Ahmet Nuri 
(F); C, Crudu (D) — D. Răgălie (F); 
Ilie Gheorghe (D) — N. Stoenescu (F) 
și C. Gheorghiu (D) — Gh. Anton (F). 
M. Balaș (D) își va face reintrarea 
întîlnindu-1 pe V. Neagu (F).

în sala Floreasca se desfășoară me-

ciul dintre echipele Steaua și Progresul 
Brăila, Derbiul etapei va avea loc du
minică dimineața de la ora 10 pe rin
gul montat la teatrul de vară „23 Au
gust“. Cu acest prilej se întîlnesc echi
pele Metalul București și Dinamo Cra
iova. (Agerpres)

Turneul fotbaliștilor romîni 
în Danemarca

COPENHAGA 3 (Agerpres). —
Echipa de totbal a orașului Bucu

rești a susfinut un nou meci în Da
nemarca, jucînd la Aalborg cu o se
lecționată daneză. Meciul s-a termi
nat cu rezultatul de 2—1 (0—1) în 
favoarea gazdelor. Punctul echipei 
bucureștene a fost înscris de Constan
tin în minutul 32, la un corner exe
cutat de Kraus.

mai atrăgătoare și mai apropiate de 
aceste locuri. Unele sînt ceva mai 
depărtate : Polițele Vînturișului sau 
Creasta cu Zade, altele însă, în 
imediata apropiere a cabanei, ca 
Sfinxul Vîrfului cu Dor sau Masa 
Ciobanului.

Intre cele două piscuri ale Vîrfu
lui cu Dor se află o îngrămădire de 
stînci, din care răsare o ciupercă de 
piatră, asemănătoare „Babelor“, dar 
ceva mai mică. In adăpostul acestor 
stînci — spune legenda — a stat un 
cioban și „ciuperca“ i-a servit drept 
masă. De aceea și este numită 
Masa Ciobanului.

li invităm pe turiștii care doar 
trec pe la Vîrful cu Dor să o caute 
(douăzeci de minute de la cabană). 
Urcînd pînă la ea și apoi pînă la 
piscul cel mai înalt al Vîrfului cu 
Dor (2 006) m) vor avea și surpriza 
să descopere minunatele priveliști 
dinspre Colții lui Barbeș și Vîntu-

Bogată activitate 
turistică

SUCEAVA (coresp. „Scîrvteii“). 
în zilele do 1 și 2 mai 145 de 
excursioniști din Suceava au 'pornit 
cu autocarele O.N.T. Carpaji pe 
Valea Bistriței. Ei au vizitat lacul 
de acumulare și hidrocentrala 
de la Bicaz, Lacul Roșu și noile 
centre industriale Onești, Săvi- 
neșfi, Comăneșli. In același timp, 
400 de elevi de la școlile medii din 
Cîmpulung Moldovenesc au vizitat 
monumentele istorice și noile con
strucții social-culturale și industriale 
din orașul Suceava. Numai în cursul 
lunii aprilie, prin agenția O.N.T. Car- 
pați-Suceava 1 230 excursioniști 
vizitat diverse localități din țară.

Clubul Dlnamo-Bucureștl, unul din 
cele mal mari cluburi sportive din 
țara noastră, desfășoară o multilate
rală șl rodnică activitate. In cadrul 
celor 20 de secții sportive activează 
în prezent peste 1 300 de sportivi. 
Performanțele dinamovlștilor sînt bine
cunoscute : mulți au cucerit medalii 
olimpice, alții au devenit campioni 
mondiali, europeni, ori balcanici. Nu
meroase titluri de campioni ai țării 
sau recorduri republicane sînt deținu
te de sportivii de la Dinamo. Pentru 
rezultatele de prestigiu obținute în 
țară șj peste hotare, 14 dinamoviști au 
fost distinși cu titlul de maestru eme
rit și 129 cu titlul de maestru al spor
tului.

Zilele acestea, sportivii clubului, o- 
dată cu antrenamentele pe care le fac

pentru a-șl desăvîrși măiestria, se 
pregătesc să participe la competițiile 
organizate cu prilejul sărbătoririi a 15 
ani de la înființarea clubului lor. în 
cinstea acestui eveniment vor fi orga
nizate întreceri de fotbal, atletism, ci
clism, box, tenis. între 8 și 11 mai va 
avea Ioc un mare turneu internațional 
de box, iar la 19 mai, pe traseul din 
jurul Arcului de Triumf se va desfă
șura o competiție Internațională de 
motociclism.

Fotografiile de mal sus reprezin
tă : 1. — vedere generală (din avion) 
a parcului sportiv Dinamo ; 2. — 
jucători dinamoviști la un joc de 
baschet ; 3. — cicliștii se antrenează 
pe velodrom ; 4. — bazinul de înot, 
aflat în construcție, va fi dat în folo
sință în vara acestui an.

...Consimii'jl sä luațî în căsătorie pe tovarășa Mimi Popescu ?... 
Și puneți radioul ăla mai încet, că nu se înțelege nimica.

(Desen de R1K AUERBACH)

In Ultima vreme au fost meciuri de fotbal care au plictisit 
pe spectatori.

La meci. — „Dacă Ionescu de la contabilitate nu simplifică 
formalitățile, o să se aglomereze lucrările. Registratura...



S C 1 N T E 1 ANr. 5882

TELEG&ÂM
Prezentarea scrisorilor de acreditare de către 

ambasadorul ÏL P. Romîne la Alger

EXTERNE
Deschiderea Expoziției realizărilor 
economiei nationale a U. R. S. S. y

Pe scurt TOATA TARA

LECTORATE TEHNICE IN U- 
ZINĂ. La Uzinele „Independența" 
din Sibiu in secțiile cazângerie, me
talurgie, mecanică-prelucrări, forje 
s-au înființat lectorate tehnice în ca
drul cărora se prezintă conferințe și 
lecții pe teme tehnice legate de me
seria și problemele specifice locului 
de muncă. Tematicile și expunerile 
se pregătesc de către specialiști și 
ingineri din uzină cu sprijinul cabi
netului tehnic care le pune la dispo
ziție literatură de specialitate.

MAGAZINE NOI LA ORADEA. 
In centrul orașului Oradea s-a des
chis recent un nou magazin pentru 
desfacerea articolelor sportive. Tot 
aici s-a terminat construcția și ame
najarea unui mare magazin pe bule
vardul Republicii, pentru încălță
minte, stofe și mătăsuri, tricotaje și 
confecții. Magazinul este dotat cu 
mobilier și utilaj comercial nou.

LUCRĂRI GOSPODĂREȘTI. In 
raionul Focșani se desfășoară o largă 
acțiune pentru înfrumusețarea sate
lor și comunelor. Pînă acum, în co
munele raionului au fost pietruite și 
reparate drumuri cu o lungime tota
lă de peste 21 000 metri liniari, pe 
care s-au așternut aproape 3 000 me
tri cubi pietriș. Pe drumurile comu
nale s-au săpat aproape 35 000 me
tri șanțuri, iar pe o distanță de 
peste 65 000 metri șanțurile au fost 
curățate și adîncite. S-au plantat a- 
proape 45 000 de arbori și arbuști.

PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
TRANSPORTULUI 1N COMUN. 
Întreprinderile de gospodărie orășe
nească din regiunea Bacău au primit 
încă 20 autobuze noi pentru trans
portul călătorilor. Autobuzele au 
fost repartizate orașelor Piatra Neamț, 
Onești și Bacău.

Expoziția întreprinderilor 
de industrie locală din Dobrogea
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii”).— 

La Constanța s-a deschis o expoziție a 
întreprinderilor de industrie locală din 
regiunea Dobrogea. Aici sînt expuse 
peste 200 de articole produse de aceste 
întreprinderi; Rețin atenția noile tipuri 
de mobilă, materiale de construcții, ar
ticole de uz casnic, covoare etc.

Înalta prețuire a
(Urmare din pag. I-a)lucrări privind teoria stabilității sistemelor automate neliniare), a- cad. Corneliu Mikloși (pentru lucrări de cercetare tehnico-științifică legate de introducerea în țara noastră a căii ferate continue cu șine sudate electric după procedeul prin topire intermediară).Premiul de Stat a fost decernat inginerilor Adrian Călin Vasilescu, Victor Pimsncr și Ignat Saphier pentru lucrarea privind utilizarea rațională a presiunii de zăcămînt a gazelor naturale, a cărei aplicare practică are o mare eficiență economică ; colectivului de ingineri și geologi care, contribuind la realizarea Uzinei hidroelectrice „V. I. Lc- nin“-Bicaz, și barajul Ncgovanul, au studiat și rezolvat problemele țehnico-științifice impuse de condițiile geomorfologice și topografice ale terenului, au elaborat soluții tehnice în cea mai mare parte cu caracter original ; acad. Aurel Be- leș și ing. Ion Stînculescu — pentru contribuția lor valoroasă la realizarea fundațiilor unor obiective de mare importanță pentru economia națională.Premiul de Stat consacră, de asemenea, roadele colaborării unor colective de ingineri, tehnicieni și maiștri din producție, care au obținut realizări deosebite în domeniul perfecționării utilajului de foraj pentru industria extractivă, au adus contribuții originale la proiectarea și construirea cargoului de 3 250/4 500 tone dw, au pus la punct fabricarea semicocsului prin procedeul carbofluid, au elaborat metoda forjării arborilor cotiți cu fibra j continuu — metodă originală, la nivelul tehnicii mondiale. Printre noii laureați se numără tehnicianul Iosif Lisovschi — care a realizat dispozitive și mașini speciale pentru prelucrarea roților dințate și a pieselor grele, (dispozitive și mașini de înalt randament, aplicate cu succes în practică), colective de geologi pentru descoperirea unor

CĂMIN CULTURAL. In comu
na Rusăneștii de Jos, raionul Co
rabia, s-a inaugurat recent un nou 
cămin cultural. Acesta cuprinde o 
sală de spectacole cu 600 de locuri, 
o sală pentru bibliotecă, club, pre
cum și săli de repetiții pentru artiș
tii amatori.

EXPOZIȚIE DE ARTĂ PLASTI
CĂ. La Palatul culturii din Cluj este 
deschisă o expoziție de artă plastică 
a profesorilor de desen din școlile 
clujene, organizată de Comitetul sin
dicatului salariaților din învățămînt. 
Expoziția cuprinde peste 50 de lu
crări oglindind peisaje industriale, 
construcții, portrete etc.

COLORANȚI PENTRU MATE
RIALE PLASTICE. Fabricile de co- 
loranți și pigmenți organici realizea
ză o gamă variată de sortimente de 
coloranți ceruți de industria de ma
teriale plastice, de fire și fibre sin
tetice. La Fabrica „Colorom" din 
Codlea au fost realizați recent trei 
noi coloranți pentru materiale plas
tice. „lonofix“ este denumirea unui 
nou colorant realizat la Fabrica „Ge
tica" din București.

MODELE NOI. O preocupare 
permanentă a creatorilor de modele 
de la Întreprinderile textile din Ga
lați și Fabrica de confecții din Brăi
la este de a îmbogăți gama de țesă
turi și confecții. La Întreprinderile 
textile din Galați, creatorii au termi
nat 8 modele noi de țesături care 
vor fi fabricate în 80 de nuanțe co- 
loristice. La Fabrica de confecții din 
Brăila au intrat în producție, de la 
începutul anului, mai mult de 40 noi 
modele de lenjerie pentru bărbați, 
femei și copii.

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-Central din ziua de 3 

mai 1963, au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

31 45 78 33 38 81 50 34 73 40

Premiul special A : 34 50 40 ; Premiul 
special B : 31 38 81 i Premiul special C : 
45 78 73.

Fond de premii : 494 917 lei.

noi zăcăminte de țiței și gaze. Medicii veterinari dr. Nicolae Teodo- reanu și Sava Timariu — ale căror nume figurează pe lista premiilor — sînt creatorii unei noi rase de oi cu lină fină — Merinosul de Palas, rasă cu deosebite calități genetice și economice.Prezența, ' printre noii laureați, a unui număr însemnat de ingineri din producție, de tehnicieni și maiștri ilustrează creșterea continuă a nivelului tehnic și cultural al oamenilor muncii și este menită să stimuleze preocupările în direcția introducerii tehnicii noi, a perfecționării mașinilor, tehnologiei în toate ramurile de producție, în direcția rezolvării problemelor concrete ale dezvoltării economiei.în lista Premiilor de Stat își găsesc oglindire și succesele obținute pe tărîmul literaturii și artei. Astfel, premiul acordat poetului Marcel Breslașu răsplătește o activitate poetică închinată consecvent actualității și îmbrățișînd genuri diferite — de la poezia lirică la fabulă și la literatura dedicată copiilor ; în domeniul literaturii au fost premiați scriitorul Titus Popovici pentru romanul „Setea“ — evocare a luptei pentru înfăptuirea reformei agrare din 1945, una dintre cele mai valoroase lucrări epice contemporane, care ocupă un loc de seamă în dezvoltarea literaturii noastre realist-so- cialiste ; scriitorul Szabo Gyula pentru volumul de nuvele „Aprilie, cînd crește iarba“ — în care sînt surprinse cu autenticitate și originalitate artistică aspecte semnificative ale satului contemporan.înalta distincție a fost decernată acad. George Oprescu pentru lucrări de istoria artei publicate în perioada anilor 1956—1961, pictorilor Dumitru Ghiață și Henri Ga- targi — maeștri de prestigiu ai artei noastre plastice, graficianului Paul Erdös, al cărui ciclu „Viața nouă în Oaș“, consacrat vieții noi a minerilor și colectiviștilor din regiunea Maramureș, învederează talentul, stilul original al artistului.

Ou prilejul Zilei 
presei sovieticeAmbasadorul Uniunii Sovietice în R. P. Romînă, I. K. Jegalin, a organizat vineri seara o gală de filme la sediul ambasadei cu prilejul Zilei presei sovietice.Au participat redactori șefi și redactori ai ziarelor și instituțiilor de presă, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Uniunii ziariștilor, oameni de știință și cultură, corespondenți ai presei străine la București, precum și atașați de presă ai unor misiuni diplomatice. (Agerpres).
INFORMAȚII

După vizitele făcute la Constanța și 
pe litoral în zilele de 1 și 2 mai, mem
brii delegației Universității din Paris, 
în frunte cu prof. univ. Jean Roche, 
rectorul acestei instituții de învățămînt 
superior, au fost primiți vineri de acad. 
Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului. 
In aceeași zi, în cinstea oaspeților fran
cezi, a fost oferită o masă la Casa uni
versitarilor din București. Au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului învățămîn
tului, Ministerului Afacerilor Externe, 
academicieni, profesori universitari și 
alți oameni de cultură. A fost de față 
Pierre Paul Bouffanais, ministrul Fran
ței în R. P. Romînă.

Delegația orașului Nanterre din 
Franța, condusă de Raymond Barbet, 
primarul acestei localități, care a făcut 
o vizită în țara noastră la invitația pre
ședintelui Sfatului popular orășenesc 
Craiova, a părăsit Capitala îndreptîn- 
du-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost conduși de reprezen
tanți ai Comitetului executiv al Sfatu
lui popular al Capitalei și ai Sfatului 
popular al orașului Craiova.

ir
Vineri după-amiază, în ajunul des

chiderii expoziției industriale suedeze, 
a avut loc o conferință de presă la 
care au participat reprezentanți ai pre
sei romîne. A fost de față Rolf R. Sohl- 
man, ministrul Suediei în R. P. Romînă. 
Cu acest prilej, a vorbit Georg Tullan- 
der, directorul Asociației generale pen
tru exportul suedez, care a răspuns în 
încheierea conferinței de presă la între
bările puse. Ziariștii romîni au vizitat 
standurile cu exponate, care au fost pre
zentate de reprezentanții firmelor parti
cipante. (Agerpres)

creațieiîn domeniul muzicii au fost premiați dirijorul Mircea Basarab — a cărui activitate desfășurată între anii 1956—1961 a adus o contribuție însemnată la promovarea repertoriului romînesc ; compozitorul Dumitru Capoianu, creator al unor apreciate lucrări instrumentale și vocal-instrumentale, precum și al muzicii expresive pentru o serie de filme.Pentru regia șl interpretarea emoționantă și convingătoare din filmul „Valurile Dunării”, consacrat evenimentelor din preajma eliberării, regizorul Liviu Ciulei a primit Premiul de Stat, — ca și actrița Eugenia Maria Popovici, care a realizat creații memorabile în interpretarea unor personaje diferite din repertoriul romînesc și universal.în domeniul arhitecturii au fost distinse colectivele de arhitecți și ingineri care au realizat ansamblurile de odihnă de la Eforie — etapa a Il-a — și Mamaia, ansamblul de construcții din centrul orașului Galați și Sala Palatului Republicii Populare Romîne — opere arhitectonice și urbanistice care stîmesc admirația.Lucrările de literatură și artă premiate sînt încă o mărturie a rodniciei drumului deschis de partid în aceste domenii ale creației, orizontului larg pe care realismul socialist îl oferă scriitorilor, artiștilor plastici, compozitorilor, cineaștilor, înalta prețuire reprezintă pentru toți creatorii de artă un imbold de a-și spori necontenit măiestria, în slujba realizării unor opere de mare valoare, inspirate din viața poporului.Salutînd pe noii laureați ai Premiului de Stat, poporul așteaptă din partea savanților și artiștilor săi, a cărturarilor și tuturor specialiștilor, creații care să răspundă la un nivel mereu mai înalt necesităților construcției socialiste, cerințe, lor formării omului nou, opere care să îmbogățească patrimoniul culturii romînești.

ALGER 3 (Agerpres). — La 2 mai 
1963, ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Populare Romî
ne la Alger, Ion Georgescu, și-a pre
zentat scrisorile de acreditare pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al Re
publicii Algeriene Democratice și Popu
lare, Ahmed Ben Bella.

In cuvîntarea rostită cu acest prilej, 
relevînd înalta prețuire dată de poporul 
nostru eroismului poporului algerian în 
lupta sa îndelungată și plină de sacri
ficii împotriva dominației coloniale, am
basadorul romîn a arătat că guvernul și 
poporul romîn privesc cu simpatie efor
turile guvernului și poporului algerian 
îndreptate spre dezvoltarea sa economi

se pregătește cedarea unor 
GermanieiHAGA 3 (Agerpres). — Tratatul dintre Olanda și Germania occidentală cu privire la reglementarea problemelor legate de cel de-al II-lea război mondial a fost discutat la 2 mai în prima cameră a parlamentului olandez. Majoritatea reacționară a camerei s.a pronunțat pentru ratificarea tratatului care reprezintă o serioasă concesie făcută pretențiilor teritoriale ale Bonnului.Potrivit tratatului, R.F.G. pri-

Relații tadate între corpul expedițimr 
:âmerkan si oficialitățile diemiste

în ultimul timp, rela
țiile dintre corpul expe- 
diționar american (ai că
rui membri sînt cunos- 
cuți în mod oficial sub 
numele de „consilieri“) și 
oficialitățile regimului 
dictatorial al lui NgoDinh 
Diem preocupă, în măsu
ră tot mai mare, presa a- 
mericană. Arătînd că la 
Saigon se vorbește pe 
față despre încordarea 
în aceste relații, zia
ristul Dennis Bloodworth 
scrie într-un articol din 
„NEW YORK HERALD 
TRIBUNE” că una din 
cauzele „încordării” este 
refuzul soldaților, die- 
miști dé a asculta de 
ordinele consilierilor a- 
mericani. Printre con
silierii americani circulă 
chiar un mic cîntec sati
ric în care este vorba de 
un căpitan din forțele 
S.U.A. care... a decedat 
în urma eforturilor făcu

te pentru a-i determina 
pe soldații sud-vietnamezi 
să pornească la luptă îm
potriva partizanilor. Zia
ristul arată, în continuare, 
că mulți dintre ofițerii su-

Râsîoînd presa 
sîrâină

periori diemiști privesc, 
de asemenea, cu neîncre
dere metodele de condu
cere militară ale consilie
rilor, considerîndu-le „lua
te din cărți“. în rîndurile 
diemiștilor circulă diver
se glume despre dispera
rea de care a fost cuprins 
un grup de consilieri că
rora li s-au furat manua
lele de război din care își 
trăgeau toată „știința“.

Mai este însă și proble
ma financiară. Ameri
canii cer, scrie David

In pofida măsurilor de represiune întreprinse de trupele diemiste, 
țăranii sud-vietnamezi continuă să aprovizioneze pe partizani cu 
alimente.

UN MANUSCRIS INEDIT

AL LUI HAYDN

După cum anunță ziarul „Volks
stimme“, la Loeben (Austria) 
s-a descoperit recent, în turnul 
unei biserici, un manuscris muzi
cal inedit, care se presupune a 
fi una din lucrările mult căutate 
ale lui Joseph Haydn, pierdută în 
manuscris. Compoziția găsită 
este scrisă pe hîrtie groasă și 
conține pe prima pagină o dedi
cație în limba italiană, semnată 
Giuseppe Haydn.

STATISTICĂ GRĂITOARE

La o ședință a șefilor serviciilor 
de supraveghere și control de la 
principalele firme americane, care 
a avut loc la East Lansing (statul 
Michigan), s-a anunțat că sumele 
sustrase de funcționarii firmelor se 
ridică, în medie, la 4 milioane do
lari pe zi. De asemenea, s-a arătat 
că numai 14 la sută din cei care 
transportă coletele poștale n-au fost 
acuzați de furt. (In S.U.A., coletele 
poștale sînt transportate de la ofi
ciile poștale la domiciliul beneficia
rilor de firme particulare).

DE CE ESTE AMENINȚAT
CU MOARTEA

Medicul Erich Hetterich din 
Würzburg (R.F.G.) primește de 
cîteva săptămîni telefoane ano
nime, fiind amenințat cu moartea. 
Se pare — scrie ziarul „Die Welt“ 
— că Hetterich este confundat cu 
dr. Elmar Hederich care, în 
cursul unui proces, a demascat 
un număr de foști naziști din 
Würzburg. 

că și culturală, spre promovarea unei 
politici de colaborare internațională și 
lichidare definitivă a colonialismului.

în răspunsul său, Ahmed Ben Bella a 
apreciat prietenia manifestată de po
porul romîn față de poporul algerian în 
lupta sa împotriva colonialismului și și-a 
exprimat convingerea că relațiile de în
țelegere și prietenie dintre R. P. Romînă 
și Algeria se vor întări, iar între cele 
două țări se vor pune bazele unei cola
borări fructuoase.

După prezentarea scrisorilor de acre
ditare, președintele Consiliului de Mi
niștri algerian și ambasadorul romîn au 
avut o convorbire cordială.

regiuni olandeze de graniță 
occidentalemește de la Olanda o serie de regiuni de graniță, restabilindu-se complet granița de vest a fostului reich hitlerist. Drept compensații R.F.G. va plăti Olandei 280 000 000 mărci vest-germane. în comparație cu uriașele prejudicii materiale pricinuite de ocupația hitleristă, compensația reprezintă o sumă infimă.Răspunsul guvernului la cuvîn- tările deputaților și votarea au tost amînate pînă săptămîna viitoare.

Halberstam, corespon
dentul ziarului „NEW 
YORK TIMES“, ca die- 
miștii să acopere o. parte 
a costului așa-numitului 
program de refacere a lo
calităților din provincie, 
cunoscut îndeobște și sub 
numele de „planul sate
lor strategice”. America
nii au propus ca ambele 
părți să contribuie cu su
ma de un miliard de piaș
tri fiecare (circa 15 mi
lioane dolari). Guvernul 
diemist, arată Halber
stam, nu este însă de loc 
dispus să plătească a- 
ceastă sumă cu atît mai 
mult cu cît bugetul său 
prezintă un important de
ficit. Diemiștii nu privesc, 
de asemenea, cu ochi 
buni faptul că la condu
cerea celor cîteva „sate 
strategice“, care au reu
șit totuși să fie înființa
te, s-au instalat ameri
canii, oficialitățile diemis- 
te fiind date la o parte.
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Pentru a putea menține actuala 
înclinație a celebrului monument ar
hitectonic — turnul din orașul italian 
Pisa — s-au alocat mari sume pen
tru următorii 4 ani.

Inginerii și geologii au calculat că 
dacă nu se va preveni creșteiea 
anuală a înclinației, turnul se va 
prăbuși în anul... 2 100.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — La 1 mai s-a redeschis' pentru vizitatori Expoziția realizărilor economiei naționale a U.R.S.S. — anunță TASS. Cele 79 de pavilioane ale a- cestei expoziții au fost completate cu 70 000 de exponate noi. Zilnic, 200 000 de persoane pot lua cunoștință de ultimele realizări ale științei, tehnicii, industriei, agriculturii, culturii sovietice.în cei patru am de existență a expoziției, pe care poporul o numește „Academia experienței înaintate”, ea a fost vizitată de 30 milioane de oameni.
Teama regimului franchist - principala cauză 

a asasinării lui Julian Grimau 
Interviul acordat de Dolores IbarruriBUDAPESTA 3 (Agerpres).— într-un interviu acordat unui cores, pondent al ziarului „Nepszabadsag“, Dolores Ibarruri, președintele Partidului Comunist din Spania, a declarat că principala cauză a asasinării bestiale a lui Julian Grimau a fost teama regimului franchist față de opoziție, care a cuprins toate păturile populației din Spania. Opoziția față de regimul lui Franco, a subliniat Dolores Ibarruri, a crescut chiar și în rîndurile partidului guvernamental fascist. Ne aflăm într-un moment în care adepții regimului fascist se răzvrătesc împotriva conducătorului lor.în ce privește asasinarea lui Julian Grimau, a spus Ibarruri, prin acest act Franco a ajuns la un rezultat cu totul opus celui urmărit de el. Acest act criminal a făcut să devină mai apropiată ziua prăbușirii dictaturii și nu a subminat, după cum a crezut Franco, unita
I l® s fi a di sa HastiPORT AU PRINCE 3 (Agerpres).— Comisia de anchetă a Organizației Statelor Americane instituită pentru a aplana conflictul care a izbucnit între guvernul haitian și guvernul dominican a părăsit la 2 mai capitala Republicii Haiti, Port au Prince, lăsînd în urma ei, potrivit agenției U.P.I., „o țară dominată de teroare și îngrozită de teama că președintele Duvalier va reîncepe campania de lichidare violentă a adversarilor săi politici“.Agențiile occidentale de presă relevă că în ciuda eforturilor lui Duvalier de a șterge în preajma sosirii comisiei O.S.A. orice urme ale represiunilor, un purtător de cuvînt al acestei comisii a declarat că

RAVAGIILE TAIFUNULUI
„OLIVE"

La 2 mai s-a anunțat din 
Washington că insulele Guam și 
Saipan, teritorii ale Statelor Unite 
situate în arhipelagul Mariane, 
au fost declarate „regiuni lovite 
de dezastru“ ca urmare a pagu
belor pricinuite de taifunul „Oli

Cum vor comunica viitorii cosmonaut 
de pe alte planete

Aleksandr Pistolkors, 
membru corespondent al 
Academiei de științe a 
U.R.S.S., cunoscut spe
cialist în radiotehnică, 
consideră că este posibi
lă ö legătură telegrafică 
cu cosmonautul care va 
ajunge pe planeta Mar
te. Dacă cosmonautul — 
scrie în „Izvestia" 
Pistolkors — se va fo
losi de o antenă dirijată 
și va dispune de mijloa
ce pentru orientarea ei 
precisă spre Pămînt și 
dacă pe Pămînt se vor 
folosi în acest scop mari 
antene-radiotelescoape, o 
asemenea legătură este 
posibilă în toate poziții
le lui Marte cînd dis
tanța lui de la Pămînt 
nu depășește 200 mili
oane kilometri.

Pistolkors comentează 
în articolul său radioco- 

municația cosmică, rea
lizată la o depărtare re
cord cu stațiunea au
tomată interplanetară 
„Marte-1", care se află 
în prezent la o distanță 
de peste 100 milioane 
kilometri de planeta 
noastră. Dacă bateriile 
solare de pe rachetă vor 
fi înlocuite cu alte surse 
de energie și se va asi
gura o bună orientare a 
antenei de bord spre Pă
mînt, telemetrie va fi 
posibilă la orice distan
ță, în limitele siste
mului solar — declară 
Pistolkors.

Prin telegraf pot fi 
transmise fotografii, fă
cute în mod automat de 
la bordul rachetei în 
cursul zborului pe lingă 
planetele Venus și Mar
te. T ransmiterea unei 
fotografii va dura între

între noile exponate se află o machetă în funcțiune a instalației pentru cercetări termonucleare, mașini- unelte cu comandă program, un a- vion „An-14” pentru care nu este nevoie de aerodrom, „un mecanic automat” care dirijează circulația trenurilor metroului, o instalație de muls „Karusel” și multe altele.La expoziție se vor deschide cursuri de scurtă durată pentru popularizarea experienței înaintate, se vor ține conferințe ; inovatori din industrie și agricultură vor face expuneri despre metodele lor de muncă.

tea în lupta împotriva dictaturii fasciste.
*PARIS 3 (Agerpres).— La 1 mai un grup de personalități din Franța a dat publicității o declarație în care își exprimă profunda indignare în legătură cu executarea lui Julian Grimau și îndeamnă să se sprijine conferința specială a reprezentanților opiniei publice în țările Europei occidentale pentru discutarea problemei Spaniei, care va avea loc la Paris în zilele de 4 și 5 mai.Pe declarație și-au pus semnătura, printre alții, deputatul Jules Moch, fost ministru, Louis Martin- Chauffier, directorul săptămînalului „Témoignage Chrétien“, Joseph Kessel, membru al Academiei Franceze, René-William Thorp, președintele Asociației avocaților din Franța, Georges Dardel, președintele Biroului Consiliului general al departamentului Sena, Henri Laugier, fost secretar general adjunct al O.N.U.

„membrii ei au avut prilejul să vadă, la fața locului, dovezi de persecutare a adversarilor politici ai lui Duvalier“.între timp, pe străzile orașului Port au Prince continuă să patruleze forțe ale poliției și armatei. Agenția Reuter relevă că la 2 mai, în diferite puncte ale capitalei hai- tiene, s-au auzit explozii puternice și schimburi de focuri de armă. Poliția a operat, de asemenea, arestări.Potrivit agenției U.P.I., purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Lincpln White, a declarat la 2 mai că „si. tuația din Haiti continuă să se mențină explozivă“ și a invitat pe cetățenii S.U.A. să se abțină de a pleca în această țară. S-a aflat, de asemenea, că unități ale marinei americane se află la limita apelor teri, toriale haitiene gata de a interveni în orice moment pentru „a proteja viețile cetățenilor S.U.A. din Haiti".Referindu-se la valul de represiuni declanșat de poliția dictatorului haitian, agenția U.P.I. scrie că peste 100 de persoane au fost ucise în ultimele zile. Cu numai 24 de ore înaintea sosirii Comisiei O.S.A., scrie corespondentul din Port au Prince al ziarului „New York Times“, a avut loc în această țară un masacru al adversarilor președintelui François Duvalier. Peste 60 de prizonieri politici au fost asasinați în celulele lor. Polițiștii au incendiat, de asemenea, locuința unui locotenent din armata haitiană, refugiat la ambasada Republicii Dominicane, au ucis pe părinții acestuia, pe fiul său în vîrstă de 18 luni și pe toți cei din casă.Comisia de anchetă a O.S.A. se află în prezent în Republica Dominicană, unde poartă tratative cu o- ficialitățile politice din această țară.

ve“ care a bîntuit în această re
giune la 30 aprilie. Potrivit agen
ției France Presse, taifunul a dis
trus cea mai mare parte a recol
tei precum și un mare număr de 
locuințe. De asemenea au fost 
avariate cele 500 de adăposturi 
provizorii ale victimelor taifunului 
„Karen“ care a provocat mari 
pagube în insula Guam la 11 no
iembrie, anul trecut.

1—6 ore, în funcție de 
distanța pînă la rachetă. 
Comunicația cu cosmo
nautul nu va fi asemă
nătoare cu o convor
bire telefonică obișnuită. 
Dată fiind distanța mare, 
răspunsurile vor fi pri
mite la 10—-—15 minute 
după ce a fost pusă în
trebarea.

După părerea lui 
Pistolkors, va fi mult 
mai ușor să se asigure 
radiocomunicația cu a- 
cela care va aselenlza. 
Chiar și o antenă nedi
rijată spre cosmonaut 
va permite să se reali
zeze o convorbire telefo
nică, iar folosirea unei 
antene dirijate pe bor
dul rachetei sau pe Lună 
va permite realizarea 
unor transmisiuni de te
leviziune.



Proiect comun de rezoluție
sovieto americanYORK 3 (Agerprés). — în

GENEVA 3 (A- gerpres). — Șe- p dința de vineri di- mineața a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare prezidată de F. Cavalletti (Italia) a fost consacrată discutării problemelor privind dezarmarea generală și totală și măsurilor colaterale menite să contribuie la slăbirea încordării internaționale. Au luat cuvîntul reprezentanții R. P. Romîne, Canadei, R. P. Polone, Statelor Unite ale Americii și Uniunii Sovietice.în cuvîntarea sa, George Maco- vescu, șeful delegației R. P. Romîne, s-a referit la propunerea Uniunii Sovietice privind încheierea unui pact de neagresiune între statele participante la Tratatul de la Varșovia și țările membre ale N.A.T.O.Combătînd afirmațiile reprezentanților occidentali potrivit cărora un pact de neagresiune între țările participante la Tratatul de la Varșovia și țările membre ale N.A.T.O. ar interesa numai securitatea unei singure regiuni în lume — securitatea Europei — reprezentantul romîn a spus : „Din a- ceste două organizații fac parte state care prin situația lor geografică, prin întinderea teritoriilor lor, prin potențialul lor militar, prin faptul că cuprind toate puterile nucleare, prin resursele lor economice, prin ponderea lor în relațiile internaționale, influențează într-o foarte însemnată măsură situația internațională din lumea întreagă.Relațiile dintre statele membre ale N.A.T.O., pe de o parte și statele participante la Tratatul de la Varșovia, pe de altă parte, influențează într-o asemenea măsură relațiile internaționale mondiale, îneît se poate spune fără exagerare că, dacă aceste relații s-ar îmbunătăți, s-ar îmbunătăți în general climatul politic internațional, s-ar micșo-

ra pericolul de 
uvîntarea reprezentantului Sprïelnice

R. P. Romîne înfăptuirii dezarmării generale și totale. Aceasta este o concluzie care se impune cu puterea evidenței“.„Dacă am reuși, a arătat apoi delegatul romîn, ca în urma unei dezbateri aprofundate să se ajungă la încheierea unui pact de neagresiune între țările membre ale N.A.T.O. și țările participante la tratatul de la Varșovia, aceasta nu numai că ar fi un factor de îmbunătățire a climatului politic internațional, dar ar da un puternic impuls lucrărilor comitetului nostru, ar fi un stimulent pentru noi, în toate direcțiile în care sîntem chemați a lucra, o chezășie pentru realizarea altor acorduri. încheierea unui asemenea pact reprezintă o măsură utilă, oportună, necesară”.„Delegația romînă, a încheiat vorbitorul, propune să se treacă la a- nalizarea, paragraf cu paragraf, a ■proiectului unui asemenea tratat de neagresiune”.Reprezentantul S. U. A., Stelle, vrîncl să justKice cursa înarmărilor desfășurată de S.U.A., a încercat să demonstreze că Statele Unite ar fi fost „nevoite“ să recurgă la aceasta.Reprezentantul Poloniei, Bluszs- tajn, s-a referit Ia propunerea americană cu privire la micșorarea riscului declanșării unui război dintr-o întîmplare sau greșeală.Reprezentantul U.R.S.S., S. K. Ța- rapkin, a arătat că discursurile reprezentanților occidentali și mai a- les cuvîntarea reprezentantului S.U.A. demonstrează încăodată că puterile occidentale sînt interesate în continuarea cursei înarmărilor și nu în realizarea dezarmării.Reprezentantul U.R.S.S. a subliniat necesitatea de a examina chiar acum problema unor măsuri concrete menite să contribuie la destinderea încordării internaționale și la dezarmare.

O.
N.
II.NEW ședința din 2 mai a Comisiei pentru problemele sociale a Consiliului E- conomic și Social al O.N.U. a fost prezentat proiectul comun de rezoluție al U.R.S.S. și S.U.A. (la care s-a alăturat în calitate de coautor și Irakul).Autorii proiectului comun cheamă pe IJ Thant, secretar general al O.N.U., să prezinte celei de-a 36-a sesiuni a Consiliului economic și social al O.N.U. propunerea privind studierea în continuare a problemei cu privire la repercusiunile favorabile ale dezarmării asupra domeniilor sociale ale vieții.Delegatul U.R.S.S., E. V. Mirono

va, prezentînd proiectul comun de rezoluție, a subliniat că, în urma dezarmării generale și totale, s-ar elibera resurse colosale care ar pu

tea fi folosite pentru ridicarea nivelului de trai al popoarelor. Cursa înarmărilor care continuă, a spus E. V. Mironova. înghite mijloace uriașe de care omenirea are o nevoie acută. Amintind de rezoluția Adunării Generale care cere folosirea în scopuri pașnice a mijloacelor care s-ar elibera în urma dezarmării, vorbitoarea a subliniat că dezarmarea va facilita dezvoltarea în domenii sociale ca învățămîntul, știința, ocrotirea sănătății, construcțiile de locuințe și urbanistice.Delegatul S.U.A., J. W. Deak, a caracterizat proiectul comun de rezoluție drept „un pas logic în noianul de măsuri întreprinse de diferite organisme ale O.N.U. pentru studierea problemei privind urmările economice și sociale ale dezarmării”.
Pichet de greviști m fața uzine

lor de automobile „Daimler-Benz" 
din Mannheim (landul Baden- 
Württemberg, R.F.G.).

Marea grevă a metalurgiștilor 
din Baden-Württemberg

Ședința Comisiei EconomiceGENEVA 3 (Agerpres). — Ședința Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa din după-amiaza zilei de 2 mai 1963 s-a deschis în prezența lui U Thant, secretar general al O.N.U., care, luînd cuvîntul, a subliniat importanța actualei sesiuni a C.E.E. și conținutul ei constructiv pentru promovarea cooperării economice în Europa.în cadrul ordinei de zi, la punctul intitulat : „Situația economică a Europei” a luat cuvîntul delegatul R. P. Romîne, Victor Ionescu, adjunct al ministrului comerțului exterior. în intervenția sa, el a prezentat principalele realizări ale economiei noastre în 1962, precum și contribuția și efortul de cooperare

a 0. N. U. pentru Europaeconomică depus de guvernul R. P. Romîne pe plan extern.Delegatul romîn a făcut și unele observații critice asupra studiului intitulat : „Situația economică în Europa în 1962”, întocmit de către divizia de studii și programe a secretariatului C.E.E. și a propus ca la întocmirea unor asemenea studii să fie atras un număr mai mare de experți din țările socialiste. în același timp, el a subliniat necesitatea ca activitatea de cercetare a secretariatului C.E.E. să fie astfel orientată îneît studiile elaborate să evidențieze posibilitățile încă nevalorificate în domeniul cooperării e- conomice pașnice între țările din Est și Vest.

Constituirea Adunării provinciale 
a lrianului de vestKOTA BARU 3 (Agerpres). — La 2 mai a fost constituită, în mod oficial, Adunarea provincială a Iria. nului de vest. Adunarea se compune din membrii fostului Consiliu legislativ al teritoriului, precum și dintr-o serie de alte personalități. Ea își va desfășura activitatea pînă cînd populația lrianului de vest putea alege prin vot universal nouă adunare.La 4 mai sosește în Irianul vest președintele Sukarno careface o vizită de două zile în noua provincie mdoneziană. El va fi însoțit de membri ai guvernului și membri ai corpului diplomatic.

vaodeva
de

în alegerile din Japonia

Aspect de la tradiționala manifestație de 1 Mai a oamenilor muncii din Franța care s-a desfășurat 
în fața Bursei muncii din Paris.

Sporirea prețurilor la oțel
consecințele

K

TOKIO 3 (Agerpres). — La 3 mai au fost date publicității rezultatele definitive ale alegerilor pentru organele autoguvernării Japonia. Aceste dale dovedesc că forțele democratice ale țării, în frunte cu partidele comunist și socialist, au obținut un nou mare succes.
locale din

în organele autoguvernării locale au fost aleși 722 cleputați comuniști și 1 874 socialiști.în prezent partidul comunist este reprezentat în 318 din cele 555 consilii municipale ale orașelor și așezărilor. Numărul total al reprezentanților partidului comunist s-a dicat la 1136.
Demonstrație împotriva segregației rasiale în S.U.A.NEW YORK 3 (Agerpres). — Peste 800 de persoane au fost arestate la 2 mai în orașul Birmingham, (statul Alabama) ca urmare a ceea ce agenția U.P.I. a descris drept „cea mai mare demonstrație de protest împotriva segregației rasiale din istoria sudului S.U.A.”. Potrivit agențiilor occidentale de presă, timp de mai multe ore, cîteva mii de persoane, în majoritate negri, au instalat pichete în fața magazinelor, restaurantelor, sălilor de spectacole unde este prac-

ticată segregația rasială și apoi

ri-

Pe la jumătatea lunii aprilie, viața 
economică a Statelor Unite a fost 
cuprinsă pentru cîteva zile de febra 
provocată de hotărîrea trusturi
lor producătoare de oțel cu privire 
la sporirea cu 3 la sută a prețurilor.

Oțelul doar este unul din princi
palii factori care determină evolu
ția prețurilor pentru mii de produse 
industriale — de la locomotive, au
tomobile și tractoare, pînă la simple 
cuțite și lame de ras. Orice procent 
de sporire a prețurilor la oțel duce, 
de fapt, la o creștere rapidă a pre
țurilor în ansamblul economiei, la 
o sporire a costului vieții și a pre
siunii inflaționiste. Ținînd minte con
flictul sau, cum i s-a mai spus, „în
cercarea de forțe" la care s-a a- 
juns anul trecut în domeniul pretu
rilor la oțel, între președintele Ken
nedy și magnații industriei siderur
gice americane, cercurile economi
ce precum și opinia publică în ge
neral, au așteptat cu interes reacția 
Casei Albe. Dar, spre deosebire de 
anul trecut, de data aceasta pre
ședintele a aprobat, de fapt, majo
rările de prețuri anunțate. într-o cu- 
vîntare ținută la 19 aprilie, el a cău
tat să justifice această hotărîre, a- 
firmînd că majorările de prețuri sînt 
„selective" și nu „generale". Trustu
rile de oțel erau chiar elogiate pen
tru „moderația" arătată și erau date 
ca exemplu națiunii și îndeosebi... 
sindicatelor muncitorești.

De ce și-a schimbat Casa Albă 
atitudinea ? După părerea mea, în 
realitate ea nu și-a schimbat-o. 
Anul trecut, președintele nu a obiec
tat împotriva hotărîrii cu privire la 
sporirea prețurilor la oțel în sine, ci 
împotriva felului în care ea a fost 
luată: și anunțată. Cu puțin înainte, 
el îi convinsese pe conducătorii 
sindicatelor muncitorești din indus
tria siderurgică să semneze un nou 
contract colectiv de muncă fără 
spor de salarii, pe baza promisiunii 
prezumate a companiilor, cum că 
prețurile la oțel nu vor fi ri
dicate. Atunci cînd companiile 
au ridicat totuși prețurile, imediat 
și în mod ostentativ, Kennedy a fost 
pus într-o situație penibilă și a de
clarat că aceasta constituie o ma-

de VICTOR PERLO 
economist american

pre-nifestare de dispreț față de 
ședințe. Din cauza presiunii exerci
tate de Casa Albă și din cauză că 
unele companii nu au respectat a- 
cordul monopolist încheiat, majoră
rile anunțate ale prețurilor au fost 
anulate atunci. în acest an, proce
deul companiilor a fost însă mai 
prudent, iar înfruntarea fățișă a ad
ministrației a fost evitată. Majorări
le de prețuri au fost anunțate în 
mod gradat, începînd cu una dintre 
companiile mai puțin importante

(„Wheeling Steel Corporation“) și 
continuînd cu celelalte. Hotărîrea 
de sporire a prețurilor luată de gi
gantul industriei siderurgice („Uni
ted States Steel") nu a fost anunța
tă decît mai tîrziu, după ce reacția 
Casei Albe era cunoscută. O altă 
măsură de precauție constă în fap
tul că lista produselor ale căror 
prețuri au fo'st sporite este limitată 
pentru moment la 40 la sută din no
menclatorul industriei siderurgice. 
(Trebuie spus însă că pe această 
listă se află produsele de bază ale 
acestei industrii și că modul „selec
tiv" al sporirii prețurilor, la care s-a 
referit președintele, constă numai în 
posibilitatea ce s-a creat ca prețu
rile oțelurilor speciale și ale artico
lelor de comandă să fie sporite se
parat).

Pe de altă parte, momentul în care 
a fost anunțată sporirea prețurilor a 
fost ales cu grijă. Această măsură 
a fost precedată, în trecutul imediat, 
de o serie de sporuri ale prețurilor 
industriale, inclusiv prețurile de mo
nopol ale unor asemenea produse 
ca echipament electric, fire de rayon 
(mătase artificială) și țigarete, în ju
rul cărora s-a făcut mai puțină pu
blicitate. Prețurile unor mărfuri im
portante de primă necesitate au în-

registrat, de asemenea, creșteri. Ma
jorările de prețuri au loc astfel într-o 
atmosferă inflaționistă stimulată de 
sugestii venind din surse proeminen
te cu privire la o eventuală devalo
rizare a dolarului și de probabilita
tea unui deficit record pentru timp 
de pace în bugetul federal, conse
cință a continuării și intensificării 
cursei înarmărilor. Experții marilor 
companii din industria oțelului au 
calculat desigur că această atmos
feră, în care în mod activ comenzile 
de materiale și echipament continuă, 
ar putea permite ca prețurile să fie 
ridicate și cotele sporite la bursă 
să fie menținute.

împrejurări speciale au dat un sti
mulent suplimentar magnaților oțe
lului. De mai multg luni clienții au 
stocat oțel, anticipînd o eventuală 
grevă a muncitorilor în vară, în epo
ca reînnoirii contractului colectiv. 
Există comenzi deosebit de mari 
pentru livrare în trimestrul al doilea. 
Ridicînd prețurile acum, companiile 
vor realiza profituri suplimentare a- 
supra acestor livrări imediate; ele 
speră în același timp că acordul lor 
monopolist se va menține și atunci 
cînd cererea va descrește simțitor, 
cum trebuie să se întîmple anul a- 
cesta ceva mai tîrziu.

Reacția sindicatelor muncitorilor a 
fost, de asemenea, cîntărită cu grijă. 
Nu există îndoială că muncitorii oțe- 
lari, împiedicați anul trecut să obți
nă un spor de salariu, vor insista 
asupra unui spor ca urmare a ma
jorării prețurilor. Se pare că compa
niile de oțel sînt dispuse să ofere 
muncitorilor un mic spor „selectiv“, 
de care să beneficieze numai unii 
dintre muncitori și reprezentînd nu
mai o mică parte a majorării pre
țurilor. Ele speră că conducătorii 
sindicali îi vor convinge pe munci
tori să accepte asemenea condiții, 
în caz contrar, ele se vor găsi în 
cea mai bună situație tactică pentru 
o grevă prelungită, care, conform 
prevederilor contractului, nu poate 
surveni înainte de sfîrșitul lunii iu
lie. Pînă atunci, toate comenzile vor 
fi livrate, iar clienții vor avea stocuri 
suficiente de oțel care să le ajungă

pentru tot anul sau cea mal mare 
parte a acestuia. In acest caz, com
paniile vor conta pe ° grevă înde
lungată pentru a-1 Infringe pe mun
citori prin strangulare economică, 
bizuindu-se pe marile profituri ale 
patronilor și lăsîndu-i pe clienți să-și 
consume stocurile excesive pe care 
le acumulează în prezent.

în 1962, ca și acum, linia genera
lă a administrației a fost de a spri
jini marele business să obțină pro
fituri cît mai mari pe socoteala mun
citorilor. Anul trecut, scurtă vre
me după ce a forțat revenirea asu
pra majorării prețului oțelului, pre
ședintele a inițiat o modificare a 
legii impozitelor care acorda com
paniilor de oțel un avantaj deosebit 
de mare, pe baza căruia profiturile 
lor după plata impozitelor e-au ridi
cat mai mult decît le-ar fi adus spo
rul de preț neizbutit. în general, pre
ședintele a continuat să ia măsuri 
cu privire la impozite în interesul 
companiilor, folosind în același timp 
greutatea funcției sale pentru a se 
opune cererilor de majorare a sala
riilor și de reducere a săptămînii 
de lucru.

Operațiunea majorării prețurilor 
Ia oțel nu este lipsită însă de riscuri. 
Ridicarea prețurilor oțelului, combi
nată cu costul crescînd al existen
ței (recent e-au produs majorări se
rioase la prețurile cu amănuntul 
pentru pîine, fructe citrice, zahăr, di
ferite alimente conservate și amba
late, precum și pentru alte bunuri 
și seivicii) și cu șomajul, constituie 
motive care pot grăbi dezamăgirea 
muncitorimii în ceea ce privește po
litica administrației, proces care s-a 
accentuat în cursul anului trecut. 
Aceasta ar putea pregăti o campa
nie mai viguroasă de greve pentru 
majorări de salarii, cu scopul de a 
face față costului crescînd al vieții, 
precum.și pentru o săptămînă de lu
cru mai scurtă. Recentele greve pre
lungite și încununate de succes ale 
docherilor și tipografilor sînt semne 
a ceea ce s-ar putea întîmpla în 
viitor.

Trebuie spu3, în sfîrșit, că unii e- 
conomiști de frunte, citați de „Wall 
Street Journal” își exprimă părerea 
că acordul de majorare a prețurilor 
la oțel s-ar putea prăbuși în acest 
an. Pentru a-și susține această pă
rere, ei se referă nu atît la conse
cințele pe care noile prețuri le vor 
avea pe plan intern, cît la cele pe 
care le vor provoca prin scăderea 
capacității de concurență a oțeluri
lor americane pe plan extern.

ticată segregația rasiala și apoi au demonstrat în fața primăriei orașului. Agenția Associated Press transmite că grupuri de demonstranți se îndreptau spre primărie din toate colțurile orașului. Ei nu s-au putut apropia prea mult, întrucît poliția i-a arestat pe rînd. Agenția France Presse relevă că întrucît dubele poliției au fost insuficiente pentru a cuprinde marele număr de arestați, polițiștii au folosit aùtobuze. în rîn- duri’le celor arestați se află un mare număr de tineri între 10 și 16 ani care au părăsit școlile pentru a participa la această manifestație.După cum transmite agenția France Presse, se consideră că de la 3 aprilie, cînd în acest oraș au început acțiunile populației de culoare împotriva practicilor rasiste, aproape 1 000 de negri au fost arestați la Birmingham.în același timp, agenția France Presse relevă că opt negri din Attalla (statul Alabama), care și-au propus să străbată pe jos statul Alabama, pentru a continua marșul întreprins de albul care a tați la plecat, purtau cordarea de drepturi populației de culoare.
William Moore, fost asasinat, au fost ares- cîteva minute după ce au Ca și Moore cei opt negri pancarte în care cereau a-

Un ascuțit conflict social ss des
fășoară în prezent în Germania oc
cidentală, în centrul căruia se situ
ează greva celor 320 000 de metalur- 
giști din landul Baden-Württemberg. 
Aceasta a fost precedată de nu
meroase acțiuni muncitorești în di
ferite centre industriale vest-ger- 
mane — greve de scurtă durată, de
monstrații, strîngeri de semnături în 
sprijinul revendicărilor etc. 
derînd situația ca 
toare, guvernul de 
mis, în centrul gre
vist, pentru a a- 
plana conflictul, 
pe ministrul eco
nomiei, Ludwig Er
hard, desemnat re
cent ca succesor al lui Adenauer în 
postul de cancelar federal.

Muncitorii s-au ridicat la luptă 
pentru a revendica sporirea salarii
lor și îmbunătățirea condițiilor de 
lucru. „Noi, muncitorii, sintern mai 
puternici 1", „Metalurgiștii vor ști să 
se apere 1" — au scris greviștii pe 
pancartele ridicate în fața uzinelor.

După cum se știe, în ultimii ani 
creșterea producției Germaniei oc
cidentale, ca și a altor țări membre 
ale Pieței comune, s-a încetinit, 
coborînd, de pildă, în 1961, de la 
8,8 la sută la 5,3 la sută, tendință 
ce se manifestă în continuare. „în 
R.F.G. — scrie săptămînalul „France 
Observateur" — se 
reducere a ritmului 
nomice".

Pentru a-și întări 
drul Pieței comune, 
față concurenței 
din țările 
vest-germane mențin la un nivel re
dus salariile oamenilor muncii, in
tensifică exploatarea acestora.

Ofensiva patronilor a stîrnit mari 
nemulțumiri. „în întreprinderile din 
Ruhr — menționează ziarul „West
deutsche Allgemeine" — situația 
este încordată. Muncitorii metalur- 
giști sînt atît de indignați, ca ur
mare a creșterii continue a prețuri
lor și a profiturilor fabuloase ale 
patronilor, îneît sînt ferm hotărîți să 
facă grevă".

După Franța și Italia, R.F.G. este 
a treia țară a Pieței comune în care 
au loc în ultimul timp mari acțiuni 
greviste — ca o ripostă dată ten
dinței monopolurilor de a arunca pe 
umerii oamenilor muncii urmările 
nefaste ale politicii de „integrare".

Consi- 
foarte îngrijoră- 
la Bonn l-a tri-

COMENTARIUL ZILEI

înregistrează o 
dezvoltării eco-

pozițiile în ca- 
pentru a face 

cu monopolurile 
partenere, concernele

Faptul că la o singură acțiune 
participă un număr de 320 000 de 
muncitori față de 200 000 de greviști 
în 1962 și de 60 000 în cei trei ani 
pr^cedenți — ilustrează creșterea 
mișcării greviste, hotărîrea. oameni
lor muncii vest-germani de a se o- 
pune ofensivei patronale.

Metalurgiștii din alte regiuni ale 
R.F.G., în special cei din Ruhr, 
și-au anunțat intenția de a înceta 
lucrul pentru a obține satisfacerea 

propriilor revendi
cări, precum și în 
semn de solidari
tate cu greviștii. 
La o consultare în 
landul Rhenania 

de nord —■ Westfalia peste 85 la 
sută din metalurgiști s-au pronunțat 
pentru încetarea lucrului. Contrar 
cu această stare de spirit a munci
torilor, liderii sindicali dau înapoi 
în fața patronilor, încercînd să rea
lizeze un compromis cît mai rapid, 
pentru a localiza conflictul, a cărui 
amploare neașteptată i-a speriat. 
Ei au oferit patronilor un acord 
chiar cu prețul unei considerabile 
reduceri a revendicărilor inițiale.

Pentru a intimida pe greviști, pa
tronii au declarat lock-out, închi- 
zînd întreprinderile și lăsînd astfel 
fără lucru pe cei 320 000 de munci
tori din 800 de întreprinderi. în ciu
da acestor măsuri draconice, mișca
rea grevistă, după cum anunță 
France Presse, „amenință să se ex
tindă și în landul Rhenania-Palati- 
nat, cel mai industrializat din Ger
mania occidentală“. Corespondentul 
agenției United Press International 
consideră că mișcarea grevistă poa
te să cuprindă și alte ramuri indus
triale din R.F.G., iar Associated Press 
apreciază că este cea mai mare 
acțiune revendicativă de acest fel 
a muncitorilor vest-germani din ulti
mii 30 de ani.

Prin fermitatea cu care-și continuă 
lupta, muncitorii vest-germani dau 
o serioasă lovitură celor ce încer
cau să prezinte R.F.G. ca un exem
plu de „stabilitate" socială. Ca 
prim efect al grevei, corespondentul 
ziarului elvețian „Neue Zürcher Zei
tung" semnalează că ea „duce la 
scăderea producției zilnice, iar pe 
plan social face ca mulți oameni ai 
muncii, pînă acum neorganizați, să 
intre în sindicate".

P. STÄNCESCU

Tîrgul internațional de mostre de la Bruxelles

Aprecieri elogioase la adresa pavilionului R.P. RomineBRUXELLES 3 (A- gerpres). — La Bruxelles s-a deschis cea de-a 36-a ediție a Tîrgului internațional de mostre la care R. P. Romînă participă cu un pavilion unde sînt prezentate produse ale întreprinderilor romî- nești de comerț exterior.La deschiderea oficială a tîrgului au participat Maurice Brasseur, ministrul comerțului exterior al Bel-

giei, și Coremans, primarul orașului Bruxelles.Pavilionul R. P. Romine la Tîrgul internațional de mostre de la Bruxelles este apreciat în mod deosebit pentru concepția sa arhitecturală, varietatea și calitatea exponatelor.Organul oficial de presă al Direcției Tîr- gului internațional de mostre de la Bruxelles situează pavilionul R.P.

Romîne pe primul loc în prezentarea pavilioanelor celor 31 de țări participante la țîrg.La 3 mai, Direcția pavilionului R. P. Romîne la Tîrgul internațional de mostre de la Bruxelles a organizat o conferință de presă la care au participat redactori ai celor mai importante ziare belgiene. Pavilionul R. P. Romîne este vizitat zilnic de un numeros public.

MOSCOVA. In ultimul său număr, 
revista „Problemele hematologiei și 
transfuziei sîngelui“ inserează recenzia 
profesorului G, A. Alexeev la studiul 
„Limfocitoza infecțioasă acută și mo- 
nonucleoza infecțioasă“ de dr. Gheor
ghe Marinescu. Autorul recenziei sub
liniază caracterul multilateral al cer
cetărilor întreprinse de Gh. Marinescu 
și însemnatul aport al autorului la 
studiul acestei paste probleme, situînd 
lucrarea sa printre unicele în lume în 
acest domeniu. Lucrarea romînească, 
scrie prof. G. A. Alexeev, este o mo
nografie capitală, 
medicilor de

transmis, de asemenea, o jumătate de 
oră dedicată aceluiași eveniment, în 
cadrul emisiunii „Imagini muzicale“.

Acțiuni ale patrioților din 
colonia britanică Sarawak

necesară tuturor 
specialitate.

PARIS. în 
loc la 2 mai 
citorilor din 
funcționarilor de la centralele tele
fonice. Aproximativ 50 000 de mun
citori din întreprinderile din industria 
sticlei cer prelungirea duratei conce
diilor și reducerea săptămînii de lu
cru. în aceeași zi, telefoniștii din 
Lyon, Toulouse, Rennes, Brest, Lille, 
Le Havre și din multe alte orașe ale 
Franței au participat la grevă.

întreaga Franță au avut 
greve de masă ale mun- 
industria sticlei și ale

RIO DE JANEIRO. Postul de radio 
al Ministerului Educației și . Culturii al 
Braziliei a transmis recent în cadrul 
emisiunii „Muzica popoarelor“, un 
program de 30 de minute dedicat ce
lui de-al doilea Festival internațional 
George Enesctt. Postul de radio „Re- 
guette Pinto“ din Rio de Janeiro a

KUCHING. Agenția indoneziană 
de piesă „Antara“ relatează că patrio- 
ții din colonia britanică Sarawak au 
întreprins un nou atac împotriva uni
tăților engleze în regiunea Gumbang, 
în apropiere de localitatea Djagar 
Bambang. In urma ciocnirilor care au 
avut loc au fost răniți 20 de soldați 
englezi. Patrioții au capturat o mare 
cantitate de arme și muniții.

VIENTIANE. Premierul Laosului, 
Suvanna Fuma, s-a întîlnit la 2 mai 
în Valea Ulcioarelor cu Sufanuvong 
și alți conducători ai Partidului Neo 
Lao Haksat.

LONDRA. Edward Heath, lordul 
sigiliului privat, a părăsit la 2 mai 
Londra pentru o călătorie de zece zile 
în Europa.

ATENA. La 3 mai partidele Uniu
nea de centru și E.D.A. au cerut par
lamentului grec să voteze o moțiune 
de neîncredere în guvernul Karaman
lis, pentru politica internă și externă 
a acestuia. Fracțiunea parlamentară a 
Uniunii dé centru cere demisia gu
vernului și organizarea pînă în toam
na anului 1963 a unor alegeri parla
mentare înainte de termen.

BOGOTA. Agenția Associated Press 
transmite că la 2 mai „un grup de 
tineri columbieni a întîmpinat cu lo
zinci antiamericane și a aruncat cu 
ouă stricate în ambasadorii Statelor 
Unite și Venezuelei la Bogota“ în mo
mentul cînd diplomații din cele două 
țări părăseau o expoziție de fotografii 
venezuelene deschisă la Muzeul Na
țional din Bogota. Tinerii au silit 
pe cei doi diplomați să părăsească în 
grabă piața din fața muzeului. Poliția 
a intervenit pentru a împrăștia pe de
monstranți.

Decrete emise în Siria
DAMASC. După cum anunță agen

ția MEN, Consiliul Național al Co
mandamentului Revoluției din Siria și 
Consiliul de Miniștri au emis un de
cret care prevede naționalizarea, înce
pînd de la 3 mai a tuturor băncilor de 
pe teritoriul țării. Toate băncile na
ționalizate și filialele lor, precum și 
toate instituțiile de schimb vor fi 
puse sub sechestru. Decretul preve
de, de asemenea, interzicerea transfe
rării în străinătate, pînă la noi dispo- 
zițiuni, a oricăror sume ce depășesc 
100 de lire. Printr-un alt decret, au 
fost demiși din funcțiile lor, Hassan 
EfeSawaff, guvernatorul băncii cen
trale, și adjunctul său, precum și o 
serie de funcționari din ministerul de 
finanțe.
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