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Pe harta industrială a țării

EXPERIENȚA
Întreprinderilor fruntașe

Există în fiecare întreprindere, la 
îndemîna fiecărui colectiv, un „ca
pital“ de preț generat de priceperea, 
talentul și inițiativa muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor : expe
riența. Luptînd pentru îndeplinirea 
sarcinilor încredințate, pentru rezol
varea cu succes a diferitelor pro
bleme practice ale producției, nu
meroase colective de întreprinderi au 
acumulat o experiență prețioasă care 
le dă posibilitate să folosească cu 
eficiență maximă tehnica și timpul 
de lucru, resursele materiale și bă
nești — să se situeze, prin rezulta
tele obținute, în primele rînduri ale 
întrecerii. Experiența unor asemenea 
colective constituie, pe drept cuvînt, 
o adevărată comoară care se cere cît 
mai deplin pusă în valoare.

Recent, în viața întreprinderilor 
din țara noastră a avut loc un eve
niment deosebit : înmînarea steagu
rilor roșii și a diplomelor de între
prindere fruntașă sau evidențiată pe 
țară în întrecerea socialistă pentru 
îndeplinirea planului pe 1963. De a- 
semenea, au fost distinse cu diploma 
de fruntașe sau de evidențiate pe 
regiune sau pe oraș un mare număr 
de colective. Mii și mii de munci
tori, echipe, brigăzi etc au primit 
titlul de cinste de fruntașe în între
cerea socialistă, și-au înscris numele 
în cartea de onoare a întreprinde
rilor. Simbol al prețuirii muncii en
tuziaste și rodnice desfășurate de 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
întreprinderilor noastre pentru creș
terea continuă a producției și pro
ductivității muncii, reducerea chel
tuielilor’ de producție, îmbunătățirea 
necontenită a calității produselor — 
aceste distincții au, în același timp, 
o importanță practică deosebită: ele 
jalonează terenul, marchează precis 
locul unde poate fi întîlnită expe
riența înaintată, metode eficiente de 
organizare a muncii și producției, de 
punere în valoare a unor importan
te rezerve interne.

încă o dată, cu prilejul analizării 
rezultatelor obținute de întreprinde
rile fruntașe și evidențiate s-a vă
zut că fiecare cifră, fiecare procent 
de depășire a planului este rezulta
tul concret al unui plus de experien
ță dobîndită de colectivul respectiv 
în activitatea sa practică în produc
ție. Oțelarii și laminatorii de la Uzi
nele „Industria Sîrmii“ din Cîmpia 
Turzii, care au primit pentru a doua 
oară consecutiv Steagul roșu de 
fruntași pe țară în ramura siderur
giei, au folosit cu succes, anul trecut, 
o „cheie“ care le-a permis să-și des
chidă drumuri largi spre realizarea 
și depășirea tuturor indicatorilor de 
plan : mobilizarea perseverentă, pe 
calea însușirii și perfecționării teh
nicii și a pregătirii profesionale, a 
unor însemnate rezerve de creștere 
a productivității muncii. Peste 83 la 
sută din sporul producției globale — 
spor de aproape 30 milioane lei — 
a fost realizat aici pe seama crește
rii productivității muncii. Grija pen
tru ridicarea susținută a productivi
tății muncii în toate verigile pro
ducției a mers aici mînă în mînă cu 
preocuparea de a se asigura, în con
diții optime, asimilarea unor produ
se noi, la nivelul tehnicii moderne.

Mai pot fi amintite desigur și alte 
exemple de întreprinderi care anul 
trecut și în primele luni ale acestui 
an au dobîndit rezultate ce le-au si
tuat în fruntea întrecerii. Sînt sem
nificative, de pildă, realizările mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor 
de la „Electroputere“-Craiova care 
au reușit anul trecut să obțină o 
creștere a productivității muncii de 
21,4 la sută, depășire care întrece de 
peste două ori media pe țară ; este la 
fel de prețioasă experiența con
structorilor din cadrul întreprinderii 
de construcții siderurgice-Hunedoa- 
ra sau a celor de la întreprinderea 
construcții-montaj nr. 5-București în 
promovarea metodelor industriale 
moderne și în scurtarea termenelor 
de execuție a lucrărilor, a energeti-

cienilor de la termocentrala Paro- 
șeni în reducerea consumurilor spe
cifice de combustibil și în sporirea 
producției de energie electrică, a 
textiliștilor de la „Partizanul roșu“- 
Brașov în valorificarea superioară a 
materiei prime și realizarea de noi 
sortimente de calitate, apreciate de 
publicul consumator.

Activitatea acestor colective, rea
lizările lor, arată încă o dată, în mod 
convingător, că cunoașterea, _ pre
luarea și generalizarea experienței 
și a metodelor înaintate în produc
ție constituie un mijloc sigur, prin
cipal, de valorificare largă și susți
nută a rezervelor și posibilităților 
interne. Valorificarea acestei ex
periențe a dat posibilitate imensei 
majorități a colectivelor de fabrici 
și uzine, mine, șantiere, schele pe
troliere să înscrie în continuare 
realizări deosebite pe graficul lor 
de producție și în primul trimestru 
al anului în curs. în succesele nu
meroaselor întreprinderi, a sectoa
relor și ramurilor care și-au înde
plinit înainte de termen planul tri
mestrial, în rezultatele de ansamblu 
obținute pe industrie, în faptul că 
sarcinile de plan la producția glo
bală industrială pe primul trimestru 
au fost nu numai îndeplinite, dar 
și depășite, se află materializată și 
experiența sporită a colectivelor, 
competența lor în organizarea și 

-conducerea producției, în înfăptui
rea practică a obiectivelor economi
ce stabilite de partid și guvern.

Ne aflăm într-o perioadă cînd 
colectivele de întreprinderi sînt an
trenate larg în întrecerea pentru 
îndeplinirea planului pe 1964 și a 
angajamentelor luate în cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări a eliberă
rii patriei. în acest cadru studierea 
și generalizarea sistematică, organi
zată, a experienței unităților frun
tașe, capătă o însemnătate deosebi
tă pentru avîntul general al între
cerii, pentru sporirea eficacității ei. 
Cu prilejul decernării distincțiilor 
de unități fruntașe, al comparării și 
analizării rezultatelor obținute de 
diferitele întreprinderi de pe raza 
unui oraș sau regiune, pe ramură 
sau pe țară, s-a strîns un material 
bogat care dă posibilitate ministe
relor, direcțiilor generale, organelor 
locale de partid și în special sindi
catelor, să valorifice larg experiența 
acumulată de un colectiv sau altul, 
să o extindă cu rezultate maxime. 
Prin intermediul schimburilor de 
experiență, al consfătuirilor pe o- 
raș, raion sau regiune etc., prin 
elaborarea și difuzarea de material 
documentar despre experiența va
loroasă a unor asemenea colective 
ele pot lărgi continuu frontul între
prinderilor care se alătură frunta
șelor.

Rezultatele obținute în primul tri
mestru constituie o bază sigură pen
tru noi succese în întrecere ; răs- 
pîndirea experienței colectivelor 
fruntașe va constitui un sprijin de 
preț pentru constructorii de mașini 
în asimilarea de noi mașini și uti
laje de înalt nivel tehnic, pentru oa
menii șantierelor — în scurtarea 
termenelor de execuție a lucrărilor, 
pentru petroliști, chimiști, fores
tieri — în valorificarea superioară 
a materiilor prime, pentru muncito
rii din industria bunurilor de con
sum — în fabricarea de produse 
calitativ superioare, potrivit exi
gențelor sporite ale populației.

Acționînd hotărît și cu pricepere 
pentru punerea în valoare a expe
rienței unităților fruntașe, sesizînd 
în mod operativ tot ceea, ce se naște 
în continuare, valoros ca metode de 
lucru și de organizare a muncii în 
practica producției, vom pregăti, și 
pe această cale, condițiile pentru un 
bogat bilanț de realizări în întîm- 
pinarea măreței sărbători a elibe
rării țării, pentru obținerea de noi 
succese în înfăptuirea prevederilor 
planului șesenal.

• C. Vlad — 15 ani de activitate 
a sfaturilor populare (pag. 
2-a).

• Marla Banu? i Diamantul Pa- 
rîngulul — versuri (pag. 3-a).

• Șt. Zidărifă — Pe drumurile 
dintre obcine (pag. 3-a).

• Din lumea șfiinfei și tehnicii — 
Acad. Nicolae Sălăgeanu — 
Rolul cuantelor de lumină In 
fotosinteză (pag. 4-a).

• Sport (pag- 5-a).

• Procesul antidemocratic de la 
Pretoria : Nouă lideri progre
siști sînt ameninfati cu moar
tea (pag. 6-a).

ÎN GOSPODĂRIILE DE STAT Semănatul ■

ÎNALT

De cîteva zile Ia gospodăria de stat Lehllu, regiunea București, se lucrează intens la semănatul porum
bului. (în pagina a Il-a : specialiști din gospodăriile de stat ne vorbesc despre măsurile întreprinse pentru 

însămînțarea porumbului' la'timp și la un înalt nivel calitativ).

D IN TOATĂ ȚARA
Instalații
de telecomandă

La cîmpurile de sonde 2 și 3 de 
la salina Ocna Mureș, care alimen
tează cu saramură uzinele de pro
duse sodice din această localitate, a 
fost dată în exploatare o stație cen
trală de telecomandă — prima de 
acest fel din țara noastră. Cu aju
torul ei se execută automat contro
lul dizolvării masivului de sare, di
rijarea tuturor sondelor aflate în 
producție. De la o cabină de coman
dă, un singur om poate interveni 
operativ Ia înlăturarea unor even
tuale avarii pe coloana sondei. Pe 
lîngă aceste avantaje, se realizează 
totodată însemnate economii. Insta
lația de telecomandă este realizată în 
cea mai mare parte de întreprin
deri specializate ale industriei 
noastre constructoare de mașini. 
După cum informează specialiști 
din Ministerul Minelor și Energiei 
Electrice, instalații de telecomandă 
ale sohdelor de extracție a saramu
rii se vor introduce și la Ocnele 
Mari și Tg. Ocna, saline care apro
vizionează cu materie primă Uzina 
de produse sodice de la Govora și 
Combinatul chimic Borzești.

(Agerpres)

C.S.M.-Cluj a cîșiigat 
„Cupa campionilor 
europeni" la tenis de masă

Aseară, Ia Budapesta, echipa mas
culină de tenis de masă C.S.M.-Cluj 
a întrecut în finala „Cupei campio
nilor europeni* pe campioana R. P. 
Ungare — „Vasutepitök"-Budapesta. 
După circa 4 ore de joc, sportivii 
noștri au cîștigat cu scorul de 5—4. 
Echipa clujeană a fost alcătuită din 
Radu Negulescu, Dorin Giurgiucă și 
Adalbert Rethi. (Amănunte la rubri
ca de sport din pag. V-a).

Printre întreprinderile distinse recent cu Steagul roșu șl diploma de unitate fruntașă pe ramură în întrece
rea socialistă pe țară se numără și Uzinele „Independența" din Sibiu. Colectivul de muncitori, tehnicieni și 
ingineri de aici a acumulat o prețioasă experiență în ce privește mobilizarea largă a rezervelor interne de 
creștere a producției și productivității muncii, de reducere a prețului de cost și îmbunătățire a calității pro

duselor. In fotografie : una din halele uzinei Foto : R. Costin

Centenarul Universității din București
In luna octombrie se împlinesc 

100 de ani de la înființarea Univer
sității din București. Potrivit unei 
hotărîri a Consiliului de Miniștri, 
urmează să se constituie un comitet 
național compus din personalități 
ale vieții noastre ‘politice, științifice 
și culturale pentru asigurarea des
fășurării acțiunilor în legătură cu 
sărbătorirea centenarului. Printre 
aceste acțiuni se numără editarea 
volumului,,Istoricul Universității din 
București“, a „Anuarului Universi
tății“, a unui volum festiv în lim
bile romînă, rusă, franceză, engleză 
și spaniolă și a unui pliant în culori 
de prezentare a acestei instituții de 
învățământ sztperior. Se vor ridica

busturile unor oameni de știință, 
foști profesori ai Universității bucu- 
reștene, iar pe imobilul central al U- 
niversității se va așeza o plachetă 
comemorativă. Va fi emisă o serie de 
timbre jubiliare. In cursul acestui an 
se vor face lucrări de reamenajare 
a clădirii Universității, iar nume
roase săli de cursuri și laboratoare 
vor fi înzestrate cu mobilier, apara
tură și utilaje noi. Centenarul Uni
versității coincide cu împlinirea a 
270 de ani de la înființarea învăță
mântului superior românesc. Aniver
sarea acestor evenimente va fi pre
cedată de o sesiune de comunicări 
științifice.

Crește parcul de locomotive și vagoane
Anul acesta rețeaua feroviară a 

fost înzestrată cu 14 noi locomo
tive Diesel electrice și cu peste 1100 
vagoane de marfă acoperite, desco
perite și refrigerente. De asemenea, 
în numeroase noduri de cale ferată 
s-au executat lucrări de centraliza
re electrodinamică. Ca urmare a do
tării parcului cu noi locomotive și 
vagoane, a modernizării instalațiilor 
feroviare și a organizării mai judi
cioase a circulației trenurilor, în pri
mele trei luni ale anului s-au trans
portat cu 765 000 tone de mărfuri

peste prevederile planului. Tonajul 
trenurilor remorcate a crescut cu 
4,7 la sută, iar timpul între două 
încărcări consecutive ale vagonului 
a fost redus simțitor. Folosirea mai 
rațională a vagoanelor de marfă a 
permis totodată ca cu același parc 
de vagoane să se transporte în plus 
286 000 tone. Conform prevederilor 
de plan, volumul mărfurilor trans
portate pe calea ferată în 1964 va 
fi cu 8 la sută mai mare față de 
realizările anului trecut.

(Agerpres)

Prezentarea scrisorilor 
noul ambasador al R. P.
La 10 aprilie 1964, președintele 

Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a primit 
pe ambasadorul extraordinar și ple_

de acreditare de către 
Chineze in R. P. Romină 

nipotențiar al R. P. Chineze la 
București, Liu Fan, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare. (In 
pag. V-a : cuvîntările rostite).

Pupa mutarea
Priveliștea ne-a devenit familiară. Ur

mărim săptămîni de-a rîndul cum se 
înalță zidurile în spatele îngrăditurilor. 
Pe urmă, într-o dimineață, constatăm cu 
surprindere că păienjenișul de schele a 
dispărut. In lumina zilei se ridică un nou 
bloc. Cîfiva oameni au mai rămas să tre- 
băluiască prin camere ; după cîtva timp, 
nu-i mai vezi nici pe ei. Șantierul s-a 
mutat, lucrările au fost terminate, apar
tamentele au fost luate în primire. Vine 
apoi ziua cînd trage la scară primul ca
mion, apoi altul. Se mută locatari în casă 
nouă. Ii vezi aferafi cu mutatul, preocu
pați și fericiți.

Așa cum s-a subliniat în lucrările ulti
mei sesiuni a Marii Adunări Naționale, 
în primii patru ani ai șesenalului s-au 
construit, numai din fondurile statului, cir
ca 160 000 de apartamente, iar în 1964 
se vor da în folosință încă 54 000 de 
apartamente. In perioada 1960—1964, 

•peste 800 000 de persoane beneficiază 
de locuințe noi. Construcția noilor blocuri, 
crearea unor condiții civilizate de locuit, 
preocupări permanente ale conducerii de 
partid și de stat, aduc o contribuție im
portantă la ridicarea nivelului de trai al 
populației.

La redacție am primit multe scrisori 
de la locatari. Ei ne scriu că se simt 
bine în noile apartamente, își exprimă 
‘satisfacția pentru modul cum au fost con

struite, aduc laude proiectanților și con
structorilor. Au cuvinte de prețuire pen
tru finisajul îngrijit al unor blocuri și apar
tamente, pentru metodele și procedeele 
folosite la sporirea confortului în locuințe. 
Ei sînt sensibili la soluțiile adoptate în 
finisajele interioare pentru a face apar
tamentele cît mai plăcute și atrăgătoare, 
pentru a imprima o linie modernă fața
delor, balcoanelor, accentuînd astfel far
mecul noilor ansambluri de clădiri. Apar
tamentele de pe Calea București din 
Craiova, blocurile de la Bacău se re
marcă tocmai prin atenția dată finisajului 
interior și exterior. In multe scrisori re
vin, ca un calificativ dat constructorilor, 
cuvintele : „fără cusur".

Primim la redacție și unele scrisori în 
care cetățenii ne relatează despre ceea 
ce numesc ei „defectele ascunse" ale 
apartamentului. E vorba despre acele de
fecte, nevăzute sau neluate în seamă la 
recepție și care, neremediate la vreme, 
aduc un șir de neplăceri, umbrind bucu
ria celor mutați în casă nouă.

Despre astfel de defecte ascunse, de
venite în ultimele două luni destul de 
vizibile, ne-a scris recent un muncitor 
de la Fabrica „Autobuzul" din București. 
El s-a mutat înfr-un bloc nou de pe Șo
seaua Giurgiului. Am vizitat împreună 
încăperile. Spațioase, luminoase. Finisa
jul insă lasă serios da dorit. Parchetul

Exteriorul Uzinei. mecanice Suceava

NOUA UZINĂ
MECANICĂ 
SUCEAVA

Așternîndu-se ca un covor imens la 
poalele Cetății, lunca se întinde pînă 
departe, urmînd firicelul de apă care-i dă 
numele. Aici s-a născut în anii din urmă 
noul peisaj industrial ai Sucevei. Unități 
moderne ale industriei socialiste — Com
binatul de celuloză și hîrtie și Comple
xul pentru industrializarea lemnului — 
își înalfă construcțiile și instalațiile com
plexe. Itinerariile de plimbare ale suce
venilor trec seara și prin locurile din 
care se poate privi lunca. Jos, undeva, 
la kilometrul 3, se răsfiră șiraguri de' lu
mini ; acolo, în constelafia industrială a 
orașului, au apărut sclipiri noi ; sînt cele 
ale Uzinei mecanice, cel mai tînăr vlăstar 
din lunca Sucevei.

Uzina se ocupă de întreținerea utilaje
lor combinatelor vecine și ale întreprin
derilor din regiune. Aici se execută re
parații capitale și mijlocii, piese de 
schimb, se recondiționează aparatajul 
electric. De cînd și-a început activitatea, 
uzina a și executat lucrări de mare 
importantă : platforme și palete de depo
zitat și transportat saci, necesare Combi
natului de celuloză și hîrtie, un suport 
pentru instalația de bituminizare a plăcilor 
fibrolemnoase poroase, benzi transportoa
re pentru așchii — necesare Complexu
lui de industrializare a lemnului și altele. 
Corpul principal de producție al uzinei 
este format dintr-o hală impunătoare 
care se întinde pe aproape 3 000 de 
m.p. în interiorul ei își desfășoară activi
tatea în frei fluxuri tehnologice princi
palele secții de producfie.

Prima secție — de recondiționară a 
aparatajului electric din regiune — va 
putea executa operații de specialitate 
dintre cele mai diverse. Printre acestea 
se numără și recondiționarea de mo
toare și generatoare electrice pînă la 200 
kW și transformatoare pînă la 800 KVA. 
Secția este dotată cu instalații de aer 
comprimat pentru acționarea unor scule, 
cu mese de bobinaj, atelier de vopsito- 
rie, standuri pentru probarea motoarelor 
și transformatoarelor.

De-a lungul unui alt flux tehnologic se 
află secfia de mașini-unelte, unde se vor 
fabrica, în special, piese de schimb, 
pistoane, axe, bucșe , de presiune, valțuri 
etc. Strunguri, freze,. mașini de rectificat, 
utilaje mari sau miniaturale se înșiră aici. 
Se văd, de asemenea, numeroase aparate 
de măsură și control. Cea de-a treia 
secfie este montajul. Lîngă hala princi
pală de producjie se află blocul admini
strativ în care vor funcționa și laboratoa
rele.

Uzina s-a îngrijit din timp de cadrele 
care-i vor fi necesare la intrarea în 
funcțiune. O parte din muncitori au fost 
trimiși cu multe luni înainte la uzine din 
tară pentru specializare. Alții, fii de co
lectiviști din satele înconjurătoare, au fost 
trimiși la școlile profesionale din Roman, 
Săcele și Brăila. Peste trei ani ei se vor 
întoarce ca muncitori calificați. Conduce
rea uzinei se interesează cu regularitate 
de felul în care învață și se comportă ; 
elevii săi.

învățătura este la loc de cinste și pen
tru cei care lucrează în producție. Deoa
rece lucrările care se execută aici cer 
precizie și cunoștinje multilaterale, se or
ganizează cursuri de specializare cu du
rată de 6 luni la care vor fi încadrați 
tofi muncitorii.

Vasile TINCU

Hidrocentrala Roznov II
Foto : A. Cartojan

.a hidrocentrala Roznov II

AL DOILEA
CRUP
ELECTROGEN

Recent a fost conectat la sistemul 
energetic național și cel de-al doi
lea grup de 7 000 kilowați al hidro
centralei electrice Roznov II. Noul 
obiectiv energetic este cea de-a 
treia construcție de acest fel dată 
în exploatare pînă acum pe rîul 
Bistrița. Centrala Roznov II este e-

„joacă", lamele sînt rare, pe-alocuri s-au 
înfipt „șpifuri". La baza peretelui s-a in
filtrat umezeala — probabil de la o țeavă 
spartă. Semnatarul scrisorii era de două 
ori afectat : și ca locatar, și ca gospo
dar. II nemulțumeau în egală măsură și 
neplăcerile provocate de aceste „defec
te ascunse", cît și lucrul dat vizibil peste 
cap, banii irosiți.

Se uită cîteodată de ce și pentru cine 
construim. In noile blocuri se mufă foar
te mulți muncitori, oameni pricepuți în 
meseria lor, cu experiență în producfie 
și o înalfă conștiință profesională, buni 
tîmplari, lăcătuși, zidari ei înșiși. își în
chipuie cineva că li se pot lua ochii cu 
un finisaj de cîrpăceală ? Că li se poate 
prezenta o lucrare prost făcută drept una 
bună ?

In unele blocuri s-a dat atenție numai 
„fațadei", ca să spunem așa, și mai pu
țin detaliilor care contribuie nu numai la 
înfrumusețare, dar și la sporirea gradului 
de confort al locuințelor. După cum ne 
scrie corespondenta Elena Micu din Plo
iești, în unele apartamente de pe str. 
Republicii 130 se fac simțite o serie de 
neglijențe care contrastează cu reușita 
execuției blocurilor. Bate vînful pe sub 
geamuri, conductele de calorifer nu sînt 
bine ascunse în perete, unele broaște 
de la uși sînt necorespunzătoare. Este 
evident că nu s-a făcut lucru de calitate. 
Care va fi urmarea ? Se vor cheltui bani

chipată cu agregate și utilaje fabri
cate la Uzinele constructoare de ma
șini din Reșița și „Electroputere" din 
Craiova. Ea este amplasată pe ace
lași canal cu hidrocentrala Roznov I, 
intrată în producție anul trecut. 
Funcționarea turbinelor și a celor
lalte instalații este automatizată. Lu
crările sînt avansate și la celelalte 
hidrocentrale care se construiesc pe 
valea Bistriței, între Bicaz și Ba
cău. în prezent construcția și mon
tajul agregatelor au fost terminate 
și la hidrocentrala Pîngărați, unde 
sînt în curs probele turbinelor. Se 
lucrează, de asemenea, intens la 
celelalte importante obiective ener
getice cum sînt hidrocentralele Ză- 
nești, Coștișa, Piatra Neamț, Gîr- 
leni, Bacău I și Bacău II.

(Agerpres)

și muncă în plus pentru remedierea a- 
cestor defecte.

Suceava își schimbă cu zi ce frece în
fățișarea, capătă o nouă personalitate. 
Blocurile îi dau un mare farmec. De pe 
acum se conturează liniile orașului de 
miine. E frumos blocul de pe stra
da Independenței 1, terminat de cu-t 
rînd. La el se remarcă însă o serie de 
neglijențe supărătoare — după cum ne 
scriu mai mulfi corespondenți. In cîteva 
apartamente, instalațiile de baie sînt de
fecte, se semnalează infiltrații de apă prin 
tavane. „Clădirea a fost recepționată și 
dată în primire — ne scrie maistrul Vla
dimir Dîrzu de la fabrica de mobilă — 
dar iată că acum apar unele defecțiuni 
pe care constructorul nu le recunoaște, 
fiindcă lui i s-a semnat de primire că la 
recepție a fost bine. Iar I.G.O. Suceava 
(beneficiarul, n.n.) susține că așa 
le-a primit". Dacă aveau defecțiuni — 
și încă destul de serioase după cum se 
vede — cum de le-a luat în primire? 
In definitiv, comisia de recepție acțio
nează nu numai în numele beneficiarului, 
ci și al locatarilor. A face rabat, a închi
de ochii la diferite lipsuri înseamnă, în 
fond, a face rabat la confortul cetățenilor 
care se vor muta în noile apartamente, 
a le crea un șir de neplăceri. In mo
mentul recepției, constructorul dă de fapt 
un examen în fața reprezentantului viito
rilor locatari, își supune opera unei dis
cuții colective. Cînd el și-a dat silința

V. SEBASTIAN
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CÀMPA'N
Răspunde Vasile COJOCARU, 

directorul trustului Gostat Cra
iova.

S C î N T E I A Nr. 6224

O dată cu încălzirea timpului, luorătorii din gospodăriile do 
stat au început semănatul porumbului. Am solicitat pe c'ițiva di
rectori do trusturi G.A.S. și specialiști din gospodăriile de stat să 
ne vorbească despre modul oum se desfășoară această lucrare. Pu
blicăm mai jos răspunsuri le primite.

Com a ; fost organizată munca
în gospodăriei?) de stat din trustul 

Craiova se vor\ cultiva 25 100 hec
tare cu porumb..; Din; complexul mă
surilor agrotehnice care asigură ob
ținerea . unor, re colt.e bogate o ■ mare 
importanță prezintă’ semănatul la 
timpul optim. Fie baza experienței ’ 
anilor trecuți, consider că succesul 
acestei lucrări) este determinat -în 
cea mai măre; măsură de buna or- 
ganïz^ire a muncii. Ce s-a între
prins în acest scop : în gospodări
ile de stat din trust? în primul 
rînd cele 436 . de: semănători 2 
S.P.C.-2, au fost revizuite și rodate 
la bântuirile de proba. Toate discu
rile necesare pentru.! hibrizii de po
rumb pe pare îi folosim au fost pro
curate din timp, instructajele și se- 
minariile organizatei cu directorii, 
inginerii șefi, mecqriicii șefi, briga
dierii și mecanizatorii privind se

mănatul porumbului l-au înarmat 
pe aceștia cu tehnica nouă. Marea 
majoritate a terenului a fost arat în 
toamnă. Imediat ce timpul a deve
nit prielnic au început lucrările în 
cîmp : mai mult de 21 000 ha au 
fost grăpate și discuite, iar peste 
3 000 ha au fost îngrășate suplimen
tar.

După cum se știe, mecanizatori
lor le revine cea mai mare răspun
dere pentru ritmul șj calitatea se
mănatului. Ținînd seama de aceas
ta, consiliile gospodăriilor au repar
tizat mecanizatorilor pe întregul ci
clu de producție, terenul pe care 
să-1 lucreze. Aceasta mărește simțul 
lor de răspundere pentru munca de
pusă. în vederea realizării densi
tății optime, care depinde în bună 
măsură de respectarea vitezei de 
înaintare a semănătorilor, la trac-

toarele care vor executa ^ceastă lu
crare s-au blocat vitezele care nu 
vor fi folosite. Fiecare tractorist a 
primit din partea conducerilor gos
podăriilor ordine de lucru în care 
sînt înscrise toate caracteristicile lu
crării : adîncimea de semănat, dis
tanța între rînduri și dintre boabe 

1 pe rînd, densitatea ce trebuie asi
gurată, hibridul folosit etc. Ne-am 
îngrijit și de asigurarea unor con
diții bune de muncă tractoriștilor.

De cîteva zile a început semăna
tul porumbului. Viteza zilnică plani
ficată a și fost atinsă în gospodăriile 
de stat Băilești, Studina, Leu și mul
te altele. în urma măsurilor luate, 
această importantă lucrare va fi ter
minată în zece zile în toate gospo
dăriile din trust.

Se seamănă intens în lunca Dunării
< Ca urmare a punerii în valoare a 
terenurilor din lunca inundabilă a 
Dunării, prin lucrări' de îndiguiri, 
desecări etc, aici au hiat ființă mai 
multe gospodării de istat, printre 
care și G.A.S. Cacomeanca. Unita
tea noastră este profîlaftă pe cultura 
porumbului care va odupa 6 000 ha 
din cele 7 550 ha ttepen cît avem. 
Pentru ca semăpatul ei celelalte lu
crări să fie executate là timp și de ca
litate s-au făcut din . vreme pre
gătirile necesare. în ' toamnă s-a 
muncit intens la curățiitul terenu
lui de stufăriș și sălcii, la executa
rea de nivelări și desecjări de bălți. 
După ce terenul a fost eliberat, s-a 
trecut cu toate forțele la executarea 
arăturilor. Datorită muncii harnice, 
a mecanizatorilor am reiișit să fa
cem această lucrare, în toamnă, pe

Răspunde Nicolae CIORTAN, 
directorul G.A.S- Cacomeanca, 
din trustul Călărași.marea majoritate a terenurilor gos

podăriei. în același timp au fost fer
tilizate suprafețe întinse cu îngră
șăminte chimice și naturale. în con
dițiile noastre: din baltă hibrizii du
bli 409, 405, 311 și 103 s-au dovedit 
cei mai valoroși. Sămînța necesară 
din acești hibrizi a fost asigurată în -------  .. - . x -- .
întregime. Deși timpul a fost reia- terveni la timp și a înlătura defec
tiv scurt am reușit să încadrăm me
canizatori bine pregătiți pentru 
toate cele 117 tractoare cu care a 
fost dotată unitatea noastră. în pe
rioada de iarnă s-au ținut cursuri 
de ridicare a calificării, iar înainte 
de începerea semănatului s-a făcut 
instructajul cu toți mecanizatorii și 
lucrătorii care vor participa la în- 
sămînțat.

De cîteva zile s-a început semă
natul. Viteza de lucru realizată ne

asigură că în zece zile vom termina 
această lucrare. Ne izbim însă de o 
greutate : unitatea noastră nu dis
pune de un atelier mecanic dotat cu 
utilajele necesare pentru a putea in-

țiunile ce se mai ivesc la tractoare 
și mașini agricole. Pentru a elimina 
prășitul manual al culturii, pe o su
prafață de 2800 hectare se admi
nistrează ierbicide o dată cu semă
natul. într-un cuvînt avem asigu
rate toate condițiile pentru ca pe 
terenurile unde în anii trecuți băl
tea apa, creșteau stufăriș sau pă
duri de sălcii, să obținem recolte 
bogate de porumb și floarea-soa- 
relui.

însămînțarea la timp, în maxi
mum 10 zile, a celor 43 500 hectare 
pe care le vom cultiva cu porumb 
în acest an și realizarea unei lucrări 
de cea mai bună calitate — iată o- 
biectivele spre care ne îndreptăm 
atenția în prezent. în ultima vreme, 
în Dobrogea, vremea s-a încălzit. 
Aceasta a permis mecanizatorilor 
din gospodăriile de stat să treacă cu 
toate forțele la semănatul porumbu
lui. Pînă în ziua de 8 aprilie au fost 
însămînțate aproape 5 000 hectare, 
cele mai bune rezultate obținîndu-se 
în gospodăriile de stat Amzacea, 
Cogarcea-Deleni și altele.

Preocupîndu-ne de respectarea 
timpului optim, noi urmărim și rea-

lucrări de calitate su- 
semănatul porumbului 
mai buni mecanizatori, 

te-

lizarea unor 
perioară. 
muncesc 
cărora li 
meinică.
se execută în întregime cu semănă- 
torile 2 S.P.C.-2. în toate gospodării
le au fost luate măsuri să se respecte 
adîncimea de semănat, distanta în
tre rînduri etc. în fiecare unitate, 
membrii consiliului gospodăriei au 
fost repartizați pe toată perioada 
însămînțărilor să răspundă de cite 
un grup'de mașini. Pe lingă proble
mele de ordin organizatoric pe care 
le urmăresc — aprovizionarea cu 
carburanți și lubrifianți, hrana me
canizatorilor etc — ei au în centrul 
atenției calitatea lucrărilor. La fel

La
cei
s-a făcut o instruire
însămînțarea porumbului

Răspunde Octavian LAMBRU, 
directorul trustului Gostat Con
stanta.

s-a procedat și la nivelul trustului ; 
inginerii și tehnicienii răspund de 
cite un sector, pe care îl controlea
ză zilnic. Dacă la toate acestea 
adaugă faptul că tot porumbul 
seamănă în ogoare de toamnă, 
marea majoritate a terenurilor 
fost bine îngrășate în toamnă, 
acum, o dată cu semănatul, vom
plica îngrășăminte azotate pe 11 000 
ha, iar lucrările de întreținere a 
arăturilor pînă la semănat ău: fost 
făcute bine și la timp în cele mai 
multe gospodării, rezultă că avem 
condiții ca în acest an să obținem 
producții mari de porumb.

se 
se 
că 
au 
că 
a-

îlff/rt.»:

Gospodăria de stat Brateș este 
cunoscută în regiunea Galați ca o 
unitate mare producătoare de po
rumb, care obține recolte bogate. 
Anul trecut, de pe cele vreo 3 000 
de ha cultivate cu această plantă 
s-au realizat în medie 4 520 kg boa
be la ha. Suprafețe însemnate vor 
fi însămînțate cu porumb și în a- 
cest an.

Executarea însămînțărilor la timp 
și la un nivel agrotehnic înalt, ca 
de altfel și a celorlalte lucrări este 
hotărîtă de activitatea de conducere 
pe care o desfășoară consiliul gos
podăriei. Din timp, noi am făcut re
partizarea pe brigăzi a terenului

care va fi cultivat cu porumb. Au 
fost instruiți mecanizatorii și lucră
torii care vor lucra pe mașinile de 
semănat. Pe lîngă îngrășămintele 
date din toamnă (superfosfat) apli
căm acum 150—300 kg azotat de a- 
moniu la hectar.

Fiecare membru al consiliului 
gospodăriei a fost repartizat să răs
pundă de activitatea desfășurată în 
cîte o secție. împreună cu șefii de 
secții și brigadierii ei s-au ocupat 
de pregătirea oamenilor, de instru
irea lor privind agrotehnica po
rumbului, de rodarea mașinilor. Tot 
împreună au jalonat terenul pentru 
a se putea însămînța în rînduri

Răspunde Nicolae BP.ĂTU-
LESCU, Inginer șef la G.A.S. 
Brafeș, din fruslul GaîaJI.

drepte, au stabilit sămînța care va 
fi folosită pe fiecare solă în parte, 
în prezent membrii consiliului se 
ocupă de buna funcționare a mași
nilor și de îngrășarea terenului. In 
fiecare seară, sub conducerea lor, se 
face planul de muncă pentru a doua 
zi și se iau măsurile necesare în ve
derea grăbirii lucrărilor. Avînd asi
gurat tot ce trebuie, muncitorii din 
gospodăria noastră sînt hotărîți să 
termine semănatul porumbului în- 
tr-o săptămînă.

15 ANI DE ACTIVITATE A SFATURILOR POPULARE

e
noastre

Cu cincisprezece ani în urmă, în 
luna aprilie 1949, a avut loc insta
larea comitetelor provizorii. Pe baza 
lor au fost create, în urma alegeri
lor de la 3 decembrie 1950, sfaturile 
populare, 
populare a avut o mare importanță 
în făurirea unui aparat de stat nou, 
socialist.

Ca organe locale ale puterii noas
tre de stat, sfaturile populare sînt 
organe larg reprezentative, deputății 
fiind propuși în adunări publice și a- 
leși de oamenii muncii dintre cei mai 
înaintați cetățeni, cunoscuți pentru 
calitățile lor politice, gospodărești, 
morale. Sfaturile populare cuprind 
în prezent peste 140 000 deputați 
dintre care 78 la sută sînt muncitori 
și țărani, aproape 18 la sută intelec
tuali; peste 27 la sută din numărul 
total al deputaților sînt femei. 
Deputății sfaturilor populare for
mează un imens detașament de acti
viști obștești, legați prin mii de fire 
de popor, care muncesc cu devota
ment și pricepere pentru înflorirea 
regiunilor, raioanelor, orașelor și co
munelor. Prezentarea sistematică de 
către deputați ä dărilor de seamă în 
fața alegătorilor, dreptul alegători
lor de a retrage mandatul deputa
tului atunci cînd el nu le îndreptă
țește încrederea constituie o expre
sie a democrației noastre socialiste.

întreaga activitate a sfaturilor po
pulare se desfășoară pe baza cen
tralismului democratic, principiul 
conducător al vieții noastre de stat. 
Respectarea . strictă de către sfatu
rile populare a legilor statului, a 
disciplinei de stat, îndeplinirea ho- 
tărîrilor și. dispozițiilor organelor 
superioare se îmbină cu atribuțiile 
lor largi și inițiativa în rezolvarea 
problemelor de interes local.

Pe măsura înaintării țării noastre 
pe calea socialismului, dezvoltării

Constituirea sfaturilor

forțelor de producție, întăririi neîn
cetate a statului socialist, pregătirii 
de noi cadre și creșterii experienței 

luat 
for-

lor, partidul și statul au 
măsuri de perfecționare a 
melor de organizare și metodelor de 
activitate ale sfaturilor populare, de 
lărgire a atribuțiilor lor. Prin a- 
ceasta au crescut și mai mult rolul 
și răspunderea organelor locale ale 
puterii de stat în realizarea politicii 
partidului de dezvoltare a economiei 
și a culturii socialiste, de ridicare a 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii. Sfaturile populare conduc 
nemijlocit o parte însemnată a 
activității economice și social-cul- 
turale : industria locală, rețeaua co
mercială și de alimentație publică, 
organizațiile de construcții și de 
proiectări,. gospodăria comunală, în
vățămîntul de cultură generală, așe- 
zămintele culturale, rețeaua sanita
ră ; ele au importante atribuții și 
răspunderi în realizarea sarcinilor 
trasate de partid și guvern în dome
niul dezvoltării agriculturii, îndepli
nirii planului de contractări și achi
ziții.

Pentru o asemenea activitate am
plă, sfaturile populare dispun de o 
puternică bază materială, de însem
nate fonduri bănești ; anul acesta 
bugetele lor însumează 14,838 mi
liarde lei, cu 1,438 miliarde mai mult 
decît în 1963 și de 7 ori mai mult 
decît în 1950.

In cursul rezolvării sarcinilor 
complexe care le revin, sfaturile 
populare și-au sporit continuu com
petența, au acumulat o bogată ex
periență. Roadele ■ acestei activități se 
oglindesc, de pildă, în dezvoltarea 
considerabilă a industriei locale, care 
asigură în prezent 56 la sută din to
talul materialelor de zidărie folosite 

■ în țară, 40 la sută din producția to
tală de var, 35,5 la sută din totalul

oproducției de mobilă, precum și 
gamă largă de bunuri de consum.

Sfaturile populare sînt gospodarii 
pricepuți ai orașelor și satelor noas
tre. Sub conducerea lor s-au execu
tat și se execută, pe baza importan
telor fonduri de investiții alocate de 
stat, lucrări de alimentare cu apă, 
canalizare, transporturi orășenești, 
iluminat public, salubritate, care 
schimbă înfățișarea orașelor și sa
telor, creează condiții tot mai civi
lizate de- viață pentru cei ce mun
cesc. Este grăitor faptul că din 1949, 
numărul orașelor alimentate cu apă 
a sporit de la 81 la 137, numărul 
celor înzestrate cu mijloace de 
transport în comun de la 23 la 163. 
A crescut mult numărul satelor 
electrificate — numai în perioada 
1960—1963 cu peste 2 400 — urmînd 
ca în acest an să se introducă lu
mina electrică în încă 1 000 de sate.

Sfaturilor populare li s-a încre
dințat sarcina de a realiza, prin or
ganizațiile de construcții și proiec
tare, cea mai mare parte a volumu
lui de construcții de locuințe pre
văzut în planul de stat. Avîntul pe 
care-1 cunoaște în ultimii ani acti
vitatea de construcții — numai în 
perioada 1960—1963 s-au 
losința oamenilor muncii 
apartamente — reflectă 
cordată de partid și de 
strucțiilor de locuințe, 
cesta, 
ză să dea 
alte zeci
Aceasta impune o continuă 
bunătățire a activității de condu
cere a construcțiilor, asigurarea tutu
ror proiectelor și documentației teh
nice necesare, organizarea mai judi
cioasă a șantierelor, încît noile lo
cuințe să poată fi realizate în ter
menele prevăzute, să albă un grad

dat în fo- 
162 000 de 
atenția a- 
stat con- 
Anul a- 

sfaturile populare urmea- 
în folosință populației 

de mii de apartamente.
îm-

întreprinderea forestieră Piatra Neamț, parchetul Secu-Vaduri. începe 
o nouă zi de muncă

Cronica judiciară

O clipă de

pe

au 
au 

a

A fost în repetate rînduri fruntaș 
tn producție. Se număra printre pri
mii sutamiiști din țară. Era prețuit 
și stimat. La locul de muncă a ca
lificat zeci de tineri. Șofer stăpîn 
pe meserie, om cu experiență, își cu
noștea pe degete autocisterna 
care o conducea.

Desigur, mulți dintre cei care 
lucrat cu el au fost surprinși cînd 
auzit că șoferul Dumitru Ionescu
fost deferit justiției. Din cauza ne
glijenței lui, a unei clipe de neaten
ție, un om și-a pierdut viața în îm
prejurări cu totul ieșite din comun.

Autocisterna pe care lucra Dumi
tru Ionescu a avut nevoie de repa
rații mai mari. A fost adusă la hala 
bazei, în secția mecanică, și i s-a 
făcut revizia generală. Urma să se 
verifice și funcționarea ambreiaju- 
lui. Pentru aceasta se folosește o 
manivelă specială, formată dintr-o 
țeavă și un levier. In timpul verifi
cării, șoferul Dumitru Ionescu s-a 
urcat la volan și a pornit motorul. 
Om vechi în meserie, el știa că nu 
e permisă pornirea motorului fără 
a controla în prealabil dacă levie
rul mai este sau nu în țeavă. Ches
tiunea aceasta făcea parte dintre 
primele noțiuni elementare care se 
predau la lecțiile practice de condu
cere. N-a controlat. O singură clipă 
de neatenție, motorul a pornit, țeava 
a început să se învîrtească și levie
rul, proiectat la o distanță de 10 
metri, a lovit cu putere în cap pe 
mecanicul Constantin Bădici, care-și 
vedea liniștit de treabă la repararea 
unei fuzete, omorîndu-l pe loc.

Se întîmplă — ar fi unii înclinați 
să spună. Nu poți prevedea toate. 
Nimeni nu e perfect. Dar tocmai 
pentru ca să nu se întîmple s-au

Este interesant de știut acest lucru dar, 
în primul rînd, era de așteptat să se 
arate ce se întreprinde în raion pentru 
îngrijirea plantațiilor noi și ce măsuri se 
iau penfru înlăturarea deficiențelor 
semnalate.6 181, erau sem- 

desfășurarea lu-

in articolul cu titlul de mai sus, publi
cat în „Scînteia" nr. 
nalate deficienje în 
crărilor pa șantierele unor trusturi re
gionale de construcfii. Răspunzînd zia-, 
rului, conducerea T.R.C.-Crișana arată 
că penfru accelerarea ritmului de exe- 
cujie a lucrărilor s-au luat o serie de 
măsuri : au fost întocmite grafice la 
blocurile care au documentația asigu
rată, s-a trecut la executarea lucrărilor

de roșu în 2 și 3 schimburi, formafiile 
de lucru au fost organizate în brigăzi 
complexe. La lucrările de finisaj se ur
mărește realizarea unui flux tehnologic 
bine eșalonat, înlăturîndu-se astfel re
facerile și remedierile. In luna aprilie 
va intra în funcfiune o stafie centrală 
de betoane și mortare care va apro
viziona șantierele din Oradea, precum 
și o pistă de prefabricate cu o capaci
tate de 25 000 m p fișii pe an.

I . , • . 1

pom sm însușiri"
în „Scînteia" nr. 6181 a fost publicai 

articolul cu titlul de mai sus. Pe lingă 
evidenfierea multiplelor avantaje pe 
care le prezintă cultura acestui pom 
erau criticate unele aspecte privind în
mulțirea și aplicarea lucrărilor de în
grijire în plantafiile de nuc. Mai mulfi 
cititori, scriind redacfiei, au subliniat 
necesitatea ca acest pom să fie ex
tins și să se întreprindă măsuri pentru 
buna îngrijire a plantafiilor. Organele . 
regionale și raionale au răspuns și ele 
la criticile făcute. In răspunsul primit 
din partea Comitetului executiv al Sfatu
lui popular regional Galați se arată că 
în regiune există 128 150 nuci, cea mai 
mare parte din ei fiind în raioanele 
Bujoru, Focșani, Panciu, Galafi și Te
cuci. Numai în anul trecut, în gospo
dăriile colective s-au plantat peste 
25 000 puiefi de nuc ; pentru această 
primăvară s-au repartizat 29 260 puiefi.

Infr-adevăr, nu Io fofl nucii plantați — 
so arată în răspuns — s-a aplicat o a- 
grotehnică corespunzătoare la lucrările 
de îngrijire. In încheiere se subliniază 
că în yiifor Comitetul executiv al Sfatu
lui popular regional Galafi va acorda 
atenfia cuvenită extinderii și îngrijirii a- 
cestui pom valoros, In articol era criti
cat și faptul că mulți nuci plantafi în 
raionul Hîrlău, lipsiți de îngrijire, s-au • 
uscat. In răspunsul primit din partea co
mitetului executiv al sfatului popular ra
ional nu se arată cauzele care au dus la 
această situafie ci se face o comunicare 
formală pe care o reproducem: „Vă co
municăm că din cercetările făcufe s-a 
constatat că, în vederea dezvoltării sec
torului pomicol, s-a pus un accent deo
sebit pe specia „nuc" în lucrarea de mi- 
croraionare a pomicultură. Din totalul 
speciilor, în raionul Hîrlău, nucul va re
prezenta 5,8 la. sută, respectiv 217 ha".

rséMênlie
elaborat și aplicat tn întreprinderi 
intense măsuri de prevenire a acci
dentelor de muncă. S-au afișat peste 
tot instrucțiuni, normele de protec
ție a muncii sînt popularizate prin 
afișe și pancarte. Esențialul e să fie 
respectate riguros, chiar cînd par să 
fie elementare, arhicunoscute sau 
de prea multă vreme intrate în 
practica unei întreprinderi.

Tot despre graba și neatenția în 
muncă s-a discutat și la un alt pro
ces, intentat Aristiței Ivancea, mași- 
nistă la o întreprindere poligrafică. 
Din vina ei, muncitoarea E. Po
pescu a fost serios accidentată la o 
mină. Hotărînd să schimbe cuțitele la 
o mașină, Aristița Ivancea nu s-a în
grijit să oprească dispozitivele me
canice și electrice. In această pri
vință, instrucțiunile erau categorice. 
Și se aflau chiar sub ochii ei — li
pite pe mașină. Se grăbea. O clipă 
de neatenție — și s-a produs, acci
dentul. S-a repezit să tragă mina a- 
jutoarei sale de sub cuțitul angajat 
în cursa de coborîre — dar era prea 
tîrziu. Nici muncitoarea E. Popescu 
n-a căutat să se păzească ; în defi
nitiv, cunoștea și ea instrucțiunile și 
avea datoria să o prevină pe mași- 
nistă asupra consecințelor.

O clipă de neatenție — și neglijen
țele, superficialitatea pot avea conse
cințe grele. In lumina celor două ca
zuri relatate mai sus, de care s-a o* 
cupat justiția, n-ar fi rău ca organe
le de conducere, sindicatele, să se in
tereseze cu mai multă asiduitate și 
perseverență de modul cum sînt res
pectate normele de tehnica și secu
ritatea muncii. Se vor putea preveni 
și evita multe neajunsuri.

T. ONOFREi

CATE

După publicarea articolului „Mate
rial didactic pentru predarea lecțiilor 
do „Agricultură", în „Scînteia" nr. 6139, 
întreprinderea de material didactic din 
București ne-a trimis un răspuns în care 
se spune : „Articolul a ridicat proble
me interesante în legătură cu temati- 
cile noastre viitoare. Printre produsele 
care vor fi fabricate în cantități sporite 
se numără secfiuni în frunză, pistil, ră
dăcină, tulpină, bob de grîu, diferite 
alte preparate în lichid sau uscate, mu
laje. în etapa actuală, întreprinderea 
studiază posibilitatea realizării unor 
noi sortimente care să poafă fi utilizate 
ca material didactic la predarea lecții
lor de „Agricultură" în școlile de opt 
ani de la sate, cît și în școlile din învă- 
fămînful agricol. Menționăm că balanțe 
tehnice, analitice, etuve și alte aparafe 
specifice și laboratoarelor agricole se 
pot contracta cu întreprinderile produ
cătoare prin intermediul sfaturilor popu
lare respective".

Teatrui de Operă șl Balet al R. P. 
Romîne: LARME — (orele 19,30). Tea
trul de stat de operetă: LASAȚI-MĂ SĂ. 
CÎNT — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (Sala. Comèdia): MA
RIA STUART — (orele 14,30), CUZA 
VODĂ — (orele 20); (Sala Studio): O 
FEMEIE CU BANI — (orele 15.30). ADAM 
ȘI EVA — (orele 19,30). Teatl'uJ „C<;,.I. 
Nottara“ (Sala din bd. Magheru): E 'VI
NOVATĂ CORINA? — (orele 19,30); (Sala 
Studio): BUCĂTĂREASA — (orele 20). 
Teatrul „Lucia Sturdza 'Bulandra“ (Sala 
din bd. Schitu Măgureanu nr. 1): SFÎN- 
TA IOANA — (orele 19,30); (Sala Studio, 
din str. Alex. Sahia nr 76 A): NOAP
TEA E UN SFETNIC BUN — (orele 
19,30). Teatrul de Comedie: UMBRA — 
(orele 19,30). Teatrul pentru copii și ti
neretul școlar (Sala din str. C. Miile): 
LOGODNICUL DE PROFESIE. SE ÎN
SOARĂ — (orele 20). Teatrul țegional- 
București: FESTIVAL V. ALECSANDRI: 
„IAȘII IN CARNAVAL“; „MILLO... DI
RECTOR" — (Orele 20). Teatrul evreiesc • 
de stat: FIRUL De AUR — (oțele 20). 
Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (Sala 
Savoy); 7 PĂCATE — (orele 17), REVIS
TA DE ALTĂDATĂ — (orele 20); (Sala 
din Calea Victoriei nr. 174): CONCERT 
DE MUZICA UȘOARĂ — (orele 20). Tea
trul „Țăndărică“ (Sala Academiei): CAR
TEA CU APOLODOR — (orele 16); (la 
Clubul Finanțe.Băncl) : ELEFĂNȚELUL 
CURIOS — (orele 15). Ansamblul de cln- 
tece și dansuri al C.C.S.: CÎNTA ȚARA 
MEA — (orele 20). Circul de stat: PĂ
CALĂ ȘI TlNDALĂ — (orele 19,30)

C1NEMAÎOGKÂFE
Frații corsicani: Republica (8; *T0; 12,15| 

14,30; 16,45; 19,15; 21,30) Totul despre
Eva: București (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30), 
Excelsior (9,30; 12; 15; 17,45; 20,30), Fero
viar (9,30; 12,15; 15; 13; 21), Melodia (9,45; 
12,15; 15,30; 18,15; 20,45). Șeliorazada — 
film pentru ecran panoramic: Patria 
(8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). Germa, 
nie, steluțele tale: Carpați (10; 12; 14; 
16), Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Grivlța (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Mo
dern (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
Seara prietenilor filmului: Carpați (ore
le 19).. Rude de sînge: Capitol (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30); Flacăra (16; 18; 20). 
îndrăgostitul : Victoria (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Bucegi (10; 12; 14; 16; 13,15; 
20,30), Drumul Sării (15; 17; 19; 21). Lo
vitura de pedeapsă; Central (9,45; 12;.
14,15; 16,30; 18,45; 21), Luceafărul (15; 17; 
19; 21). Un suris în plină vara: Lumina 
(9,45; 11,45; 13,45; 15,45; 10,15; 20,30), Bu- 
zeștl (14; 16; 18; 20), Tomis (9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Miorița ()0; 12;
14,15; 16,30; 10,45; 21). ” " ’ ---------
Union (14,30; 16,45; 19;

superior de confort, o calitate mai- 
bună a execuției și finisajului, o 
mai mare varietate arhitectonică.

în scopul îmbunătățirii continue a 
aprovizionării populației, sfaturile 
populare se îngrijesc de extinderea 
și modernizarea rețelei comerciale, 
în prezent comerțul local de stat cu
prinde peste 22 000 de unități, față de 
7 654 în 1953. în fața sfaturilor popu
lare stă sarcina de a contribui în- 
tr-o măsură și mai mare la ridi
carea nivelului de deservire în uni
tățile comerciale, la creșterea rolului 
comerțului de stat, atît în influența
rea industriei pentru a produce sor
timente superioare, solicitate de 
populație, cît și în îndrumarea gus
tului și cerințelor consumatorilor.

Un domeniu important al activi
tății sfaturilor populare îl reprezintă 
învățămîntul și cultura. Ele înde
plinesc sarcina trasată de cel 
de-al IÎI-lea Congres al parti
dului de a pregăti condițiile pen
tru încheierea generalizării învă- 
țămîntului obligatoriu de 8 ani, dé a 
construi în anii șesenalului încă 
15 000 săli de clasă. Pînă la sfîrși- 
tul anului 1963 au fost construite, 
prin contribuția voluntară a cetă
țenilor, munca patriotică și cu aju
torul statului 12 000 săli de clasă, 
înfăptuiri bogate au sfaturile popu
lare pe linia extinderii rețelei sani
tare, a ocrotirii sănătății populației.

în noua etapă de dezvoltare a ță
rii noastre, în condițiile încheierii 
colectivizării, activitatea sfaturilor 
populare cunoaște o și mai mare 
dezvoltare, ca urmare a măsurilor 
inițiate de partid în cursul anului 
1962 pentru reorganizarea conduce
rii agriculturii, precum.și a condu
cerii activității în domeniul culturii 
și artei. Consiliile agricole și comi
tetele pentru cultură și artă, organe 
ale comitetelor executive ale sfatu
rilor populare, reprezintă o formă 
nouă, corespunzătoare condițiilor 
țării noastre, de îmbinare a con
ducerii de stat cu participarea 
maselor, fiind constituite din ca
drele cele mai competente, care 
lucrează nemijlocit în producție. în 

aproape doi ani care au trecut 
la crearea lor, consiliile agrico- 
comitetele pentru cultură și artă 
dobîndit o experiență prețioasă,

cei
de
le,
au
asigurînd o conducere competentă a

activității în. aceste importante sec
toare.

Sfaturile populare își trag forța 
din legătura lor vie cu masele. De
putății sfaturilor populare, ei în
șiși oameni ai muncii, cunosc ne
voile și năzuințele celor ce mun
cesc, aduc în organele locale ale pu
terii de stat părerile maselor, și tot
odată, ca activiști obștești, popu
larizează în mase hotărîrile și măsu
rile organelor de stat, le mobilizea
ză la realizarea lor. întreaga acti
vitate a deputatului se desfășoară în 
strînsă legătură cu alegătorii, 
mijlocul și împreună cu aceștia.

Sfaturile populare dispun de 
mare varietate de forme organizato
rice pentru a atrage la activitatea 
obștească masele largi ale celor ce 
muncesc. Cele 16 373 comisii perma
nente, cuprinzînd peste 125 000 de
putați, au un activ de circa 130 000 
cetățeni. în țară funcționează peste 
153 000 comitete de cetățeni, avînd 
în rîndurile lor peste 700 000 
membri. Aproximativ 66 000 cetă
țeni activează în cele aproape 13 000 
comitete cetățenbști care se ocupă 
de executarea lucrărilor din contri
buția voluntară. Sfaturile populare 
au un rol 
echipelor 
comisiilor 
putat, fie 
permanente, al unui comitet cetățe
nesc sau participant la acțiunile or
ganizate de acesta — omul muncii 
ia parte la rezolvarea problemelor 
de interes general, învață să gîn- 
dească și să acționeze ca om de stat. 
Astfel, sfaturile populare reprezintă 
o adevărată școală a conducerii tre- 

' burilor obștești pentru milioane de 
Oameni ai muncii. Rezultatele acti
vității lor în rîndurile populației se 
concretizează, între altele, în parti
ciparea maselor largi la acțiunile de 
înfrumusețare și gospodărire a o- 
rașelor. comunelor, de ridicare a unor 
obiective social-culturale etc. între- 

■. cerea patriotică între orașe și între 
comune înscrie în fiecare an bilan
țuri bogate de realizări. Numai în 
anul 1963, prin munca patriotică a 
cetățenilor, s-au efectuat la orașe și 
sate lucrări gospodărești în valoare. țje seamg ja 
de peste 500 de milioane lei. cnnetmetiei

în cinstea celei de-a XX-a ani- noastră 
versări a eliberării patriei, sfaturile 
populare și-au luat însuflețite anga-

în

o

însemnat în îndrumarea 
de control obștesc,' a 
de împăciuire. Fie de- 
membru al unei comisii

jamente privind intensificarea în
trecerii patriotice între orașe și co
mune, folosirea mai judicioasă a 
fondurilor de care dispun, realiza
rea unor obiective de interes gene
ral.
• Partidul pune în fața sfaturilor 
populare sarcina de a-și îmbunătăți 
continuu stilul și metodele de mun
că, a folosi mai intens toate formele 
organizatorice pentru atragerea ma
selor la conducerea treburilor de 
stat și economice. Multe lucruri vor 
putea înfăptui organele locale ale 
puterii de stat dacă se vor sprijini 
în și mai mare măsură pe ajutorul 
organizațiilor obștești în antrenarea 
populației la acțiuni patriotice pen
tru înfrumusețarea orașelor si sa
telor, realizarea unor lucrări de a- 
meliorare în agricultură, mai buna 
întreținere a fondului locativ etc.

Respectarea cu strictete a princi
piilor centralismului democratic, în-’ 
drumarea operativă și eficace a or
ganelor subordonate, controlul per
manent asupra felului cum se înde
plinesc hotărîrile partidului și guver
nului, precum și propriile lor hotărîri 
sînt tot atîtea căi prin care sfaturile 
populare și comitetele lor executive 
pot să asigure desfășurarea unei 
munci rodnice. Deputății sînt che
mați să dezbată temeinic, în cadrul 
sesiunilor, în comisiile permanente 
și în circumscripțiile lor electorale 
cele mai actuale și mai importante 
probleme cetățenești, să contribuie la 
rezolvarea acestora prin propuneri
le și inițiativele lor creatoare.

Comitetelor regionale, raionale și 
orășenești de partid le revine sar
cina de a asigura conducerea per
manentă a organelor locale ale pu
terii de stat, să le acorde ajutor zi 
de zi pentru perfecționarea activită
ții lor.

Dezvoltînd în toate sectoarele ex
periența bogată dobîndită în cei 15 
ani de la crearea lor, bizuindu-se în 
întreaga lor activitate pe masele 
largi ale poporului, sfaturile popu
lare vor aduce o contribuție tot mai 
— ------- .a opera de desăvîrșire a

socialiste în patria

Dezrildâcinâții:
21,15), Volga (10; 

12; 16; 18,15; 20,30), Lira (15.; 17; 1-8; 20,45). 
Aventura de la miezul nopții; Urechilii; 
Pe cuvîntul meu de pisoi; Cele 12 luni; 
Cum a încercat iepurașul sa patineze: 
Doina (orele 10). loiantha: Doina (11,30; 
13,45; 16; 13,15; 20,30). Turneul teatrului 
de comedic în U.R.S.S.; Rădăcinile ora
șului; Ritmuri potrivite; Cîntecni amin, 
tirii; Adevărata putere; Pionieria nr. 
2/1964: Timpuri Noi (rulează de la orele 
10 la orele 21 în continuare). Domni
șoara.. Barba Albastră: Giuleștl (10; 12; , 
14; 16; 18.15; 20,15), Unirea (11; 16; 18,15;
20.30) . Cele trei lumi ale lui Gulliver: 
înfrățirea între popoare (13.30; 15,45; 1(1 ;
20.15) , Floreasca (10; 16; 18,15; 20,30). Lo.
cotenent Cristina: Cultural (15; 17; 19;
21). A dispărut o navă; Dacia (9,30; 11;. 
13; 15; 17; 19; 21). Tragedia optimistă: 
Crîngași (16; 18,15; 20,30). Pași spre iun«:. 
Munca (16; 18,15; 20,30). Nu-j loc pentru 
ai treilea; Vitati (15; 17; 19; 20,45). A 
treia repriză — cinemascop: Popular (16; 
18,15; 20,30). Era noapte la Roma (ambele 
serii): Arta (15,30; 19). O zi ca leii: Mo
șilor (15,30; 18; 20,30). Totul rumine oa
menilor: Aurora (10,15; 12,30; 16; 18,15;
20.30) , Cotroceni (16; 13,15; 20,30), Adesgo 
(15,30; 18; 20,15). Muguri în soare: Cos
mos (16; 18; 20). Valea vuiturilor; Viito
rul (15; 17; 19; 21). Tăunul: Colentina (1G) 
18; 20). Foto Haber: Progresul (15,30; 18;.
20.15) . Vi-1 prezint pe Baluev — cinema
scop; Flamura (10; 12; 16; 18; 20). Haidu
cul de pe Cercniuș: Ferentari (16; )8; 
20). Cavalerul Pardaillan — cinemascop: 
Pacea (11; 14; 16;. 18; 20)

Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii.
19,10 — Cîntec și joc de pe plaiuri mol
dovene — în interpretarea pionierilor și 
elevilor din orașul șl regiunea Iași. 20,10 
— Filmul ‘ ' - —
în fața 
operete, 
sport șl

4 „-Ei cuceresc cerul“.-21,50 — 
hărții. 22,00 — Selecțiuni din 
In încheiere — Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

CUM E VREMEA

Constantin VLAD

Ieri în țară : Vremea a fost instabilă 
și s.a încălzit ușor. Cerul a fost varia
bil, mai mult noros. Au căzut ploi tem
porare și sub formă de averse în cea 
mai mare parte a țării, e.xceptînd Olte- 
nia. în regiunea de munte și. Izolat în 
Transilvania și Moldova a nins. Vîntul 
a suflat slab, pînă la potrivit, predomi- 
,nînd din sectorul nordic. Temperatura 
aerului la ora 14 înregistra valori cu
prinse între 3 grade ța îritorsura Buzău
lui, și Tg Neamț și 13 grade la Timi
șoara, Tg. Jiu, Calafat . șl. Turnu 
Măgurele. In București; Vremea a fost, 
instabilă, cu cerul mai mult noros. A 
plouat temporar. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a aerului a fost 
de 12 grade. Timpul probabil pentru zi
lele de 12, 13 și 14 aprilie. In țară : Vre
me schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi locale. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperatura în creștere 
în prima parte a intervalului. Minimele 
vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, iar 
maximele între 14 și 24. Ceață slabă 
dimineața. In București : Vreme schim
bătoare,! cu cerul temporar noros. Vînt 
slab, pînă ' ia potrivit. Temperatura îr 
creștere la începutul intervalului.
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PE DRUMURILE
DINTRE
OR CI NE

Cîmpulungul Moldovenesc. Orașul din
tre obcine. Mîndru și falnic oraș de munte. 
Natura a fost deosebit de darnică. Pujine 
așezări urbane au asemenea priveliști, a- 
devărate monumente ale naturii.

Aflat în lungul văii Moldovei, orașul are 
o desfășurare pufin obișnuită din pricina 
reliefului muntos. Străjuit în nord de Ob
cina Feredeului iar în sud de munfii Ra- 
rău și Giumalău, Cîmpulungul se întinde 
domol pe aproape 9 kilometri. A fost în
temeiat pe vechiul drum medieval ce lega 
Bistrița transilvăneană de Suceava și care 
a devenit astăzi o splendidă șosea na
țională. Numele orașului se trage de la 
acea denumire de cîmpulunguri dată 
odinioară locurilor netede și pline de 
vegetație dintre obcinele Moldovei.

Pe 
șului, 
brică 
lemn

ce economie se sprijinea viaja ora- 
în trecut ? Cinci mori, o mică fa
de brînzeturi, ateliere de prelucrat 
și cîteva pive pentru sumane...

RARĂUL DIN BETON Și STICLĂ
Muntele Rarăul, masivul de strajă din 

sud, a împrumutat numele său multor con
strucții industriale noi. Cea mai impună
toare este fabrica de lapte „Rarăul". 
Toată ziua mișună pe străzi autocisterne 
care colectează laptele de la cîteva sute 
de centre din raioanele de podiș și cîm- 
pie. Cîmpulungul este „izvorul laptelui", 
așa spun localnicii. In marginea orașului, 
spre Sadova, se înalță semeț acel Rarău 
din beton și sticlă. Împrejurul principalei 
hale se văd instalații industriale din tablă 
de aluminiu, albe și lucioase, cu un păien
jeniș de conducte și rezervoare. O între
prindere modernă, cu o mare capaci
tate de producție. Prin utilajele sale 
de prelucrare au trecut în acești trei ani 
de existență nu mai puțin de 80 milioane 
litri de lapte. Oameni în halate albe, cu 
deosebire tineri din satele raionului, 
muncesc în această fabrică-laborator. 
Cînd treci cu trenul noaptea, spre bazinul 
Domelor, lampadarele fabricii luminează 
pînă departe valea Moldovei.

Cîmpulungul se dezvoltă mereu sub as
pect edilitar. O mărturie o constituie car
tierul de est, cunoscut azi ca un cartier al 
ceferiștilor. S-au construit aici blocuri 
înalte, cu apartamente confortabile. Re
țeaua comercială a cuprins și parterele 
blocurilor noi, luminîndu-le cu neonul vi
trinelor.

Frumoase sînt aceste meleaguri dar nici 
straiele oamenilor nu sînt mai prejos. 
Dacă în satele din jurul Fălticenilor, bună
oară, înfîlnești multe gospodine îndemî- 
natice în albitul pînzelor la pîrîu, în așe
zările Cîmpulungului oamenii își păs
trează faima de meșteri creatori de 
costume țărănești specifice locului.

O munfeancă tînără, în port cîmpulun- 
gean, se pierde în forfota de pe trotuare. 
Vine de undeva din Fundul Moldovei. 
Este parcă aceeași pe care a văzut-o și 
Luchian pe vremea cînd drumețea prin 
Țara de Sus. Calcă trufașă, cunos- 
cînd valoarea straiului său. Elemen
tele geometrice ale altiței de pe 
mîneci formează o ornamentație po
licromă de o mare frumusețe. Crea
torul popular strigă și astăzi fetei : „Le
liță, leliță / Cu-altifă pestriță / Cu mîn- 
dră bundiță / Dă-mi doar o guriță" Iară 
dînsa, de colo, cînd se joacă „Huțulca" 
sau „Arcanul", dă răspuns : „Frunzuliță 
brădăoaș / Bădișorul mi-i fruntaș / In pă
dure la Rarău / Taie brazi bădița-l meu /. 
Dar nu-i taie 
motoru’ ".

...S-a lăsat 
aduce miros
tivă remoreînd lungi platforme cu bușteni 
tulbură sihăstriile munților.

Ferestrele puternic luminate ale mu
zeului te îmbie să-i pășești pragul... La 
Cîmpulung se află „Muzeul regional nr. 
2", organizat pe trei secții : demografică, 
istorie și științele naturii. Din interesan
tele sale colecții se remarcă un vechi car 
de lemn din perioada de mijloc a feu
dalismului, construit anume pentru trans
portul butiilor de vin. Apoi o stînă în mi
niatură, cu toate obiectele de păstorit, 
costume și unelte ilustrînd obiceiurile. O 
sală a muzeului cuprinde exemplare din 
fauna meleagurilor cîmpulungene, de la 
cocoșul de munte și pînă la ursul furnicar 
și cerbul carpatin zvelt și înalt, de sta
tura unui om.

De obicei orașul se liniștește devreme 
dar continuă să trăiască o viață intensă 
în instituțiile sale culturale, la muzeu, la 
biblioteca raională, la Casa de cultură 
raională — o clădire masivă pe șoseaua 
națională, în plin centru.

Cîmpulung este, totodată, și unul 
cele mai importante centre turistice 
nord-estul Moldovei.

Să urcăm spre această cetate a na
turii.

De la Cîmpulung la cabana Rarău, de 
pe masivul cu același nume, sînt 17 km. 
Șoseaua locală accesibilă autobuzelor mij
locii părăsește orașul pe lîngă gara de 
est, intrînd pe valea Izvorului Alb. Curînd 
îți apar dinainte furnalele întreprinderii de 
industrie locală. O fabrică de var și alfa 
de plăci mozaicate. Un funicular leagă 
unitățile industriale din sectorul Izvorul 
Alb de bazele de materie primă — ca
rierele. Zeci de tone de var pleacă zilnic 
de aici spre marile șantiere ale țării.

Drumul înaintează în serpentine pe va
lea acestui adevărat izvor alb, presărată 
cu multe cariere de piatră calcaroasă. Se 
văd ureînd spre cabană turiști pregătiți de 
drumeție îndelungată. Autoturisme apar 
pe drumul cotit. Furat de priveliști, a- 
jungi pe nesimțite la cabană. E situată în 
apropierea falnicelor Pietre ale Doamnei, 
la o altitudine de 1 520 m.

Frumusețea și varietatea peisagistică a 
Rarăului, în special pe această vale supe
rioară a Moldovei, se datoresc în bună 
măsură formațiunilor sale mezozoice. Ro
cile calcaroase ale platoului au înfruntat 
de milenii ascuțișul vremii plătind un tri
but care, departe de a le știrbi frumuse
țile, le-au dăltuit aspectul fantastic și im
punător de azi.

Potrivit unei vechi legende, denumirea 
de Pietrele Doamnei ar dăinui de pe vre
mea lui Petru Rareș. Aici venea doamna 
voievodului să se odihnească și tot aici, 
spune legenda, și-a ascuns Petru Rareș, 
înaintea unui război cu turcii, familia și 
bunurile de preț.

Intîlnești pe Rarău turiști care au venit 
pentru a nu știu cîta oară. îndrăgostiți 
de natură, stau ore întregi și privesc chi
purile de piatră. Pentru că vremea a să
pat în stîncă imense chipuri de oameni 
și figuri de animale pe care le poți deo
sebi fără prea mult efort de imaginație, 
lată bunăoară „Capul lui Ștefan cel Mare" 
— denumire dafă de popor — scrutînd 
înălțimile cerului de un albastru curat. 
Capul vajnicului voievod este acoperit cu 
„o căciulă" parcă dăltuită cu mîna. Apoi, 
o altă stîncă cu chip de om — „Moșnea
gul"...

Zăbovind aici o vreme bunicică, cuce
rit de frumusețile naturii înconjurătoare, 
Ciprian Porumbescu nu le-a mai putut 
uita. Se știe că unul dintre ciclurile sale 
de cadrile și cîntece este intitulat „Pe 
Giumalău și Rarău". Iar Mihail Sadoveanu 
urca și el platoul muntelui, după cocoși 
de munte.

Flora Rarăului e renumită. Pe detună- 
rile stîncilor abrupte, pe înălțimile de ne
atins tremură la adierea vîntului și scli
pește magnific, cu catifeaua ei argintie, 
albumița — floarea de colț, podoaba Ra
răului. La topirea zăpezii, primăvara 
scot capul brîndușele și liliacul de mun-

cu toporu’ / Ci mi-i taie cu

seara. E răcoare, vînful 
de rășină. O locomo-

din 
din

UN SCULPTOR NEÎNTRECUT
Din valea Moldovei cuprinzi cu privirea 

Rarăul. Pădurea de un verde întune
cos — brazi și molizi — se rărește 
pe măsură ce suie spre înălțimi apoi con
tenește deodată, lăsînd să se vada stînca 
golașă. Masivul pare o cetate uriașă, de 
necucerit, cu metereze 
ridicate de milioane de

și contraforturi 
mîini.
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zufi cresc flori și un mușchi gros în < 
piciorul pădurarului se afundă pînă la 
rîmbul cizmei.

care 
I ca-

HHÏULCÂ LA EA ACÂSĂ
De la Cîmpulung la Pojorîta drumul 

e scurt. Șoseaua națională însoțește 
apa Moldovei. Trecînd însă de oraș, va
lea rîului se strîmtează vizibil, accelerînd 
curgerea, apelor. Crește avuția riului în 
pește, cu deosebire păstrăvi și lipani. In 
zilele de sărbătoare, muncitori din'între
prinderile Cîmpulungului, amatori pescari, 
se înșiră pe maluri cu undițele sau intră 
în apele repezi și reci, încălțați cu cizme 
de cauciuc cu carîmbi înalți, dinsus de 
genunchi.

Sadova rămîne în urmă. Curînd șoseaua 
ajunge la prima comună de pe malul 
Moldovei, Pojorîta. Drumețul pătrunde 
într-o regiune bogată în calcar, do- 
lomită și șisturi cristaline — mate
rii prime atît de necesare indus
triei siderurgice. Pojorîta te întîm- 
pină cu un freamăt specific șantierelor. 
Autocamioane descarcă fără încetare pia-

Micii artiști amatori din comuna 

te. Apoi te cheamă degefărușii, mici 
flori violete tupilafe între stînci. Flora 
continuă să se împrospăteze pînă la vre
mea vînturilor tăioase de toamnă tîrzie, 
cînd fulguiește. Atunci spinul de munte 
se pleacă în fața iernii trufașe, ca să-și 
facă din nou apariția în vara următoare.

De pe Rarău se poate ajunge lesne la 
Codrul secular de la Slăfioara, străbătînd 
un peisaj măreț. Codrul Slătioarei este 
un impresionant monument al naturii, re
zervație științifică a Academiei R. P. Ro- 
mîne. Coborîrea spre Slăfioara este lină și 
plăcută. După două ore te afli la margi
nea codrului secular. Pădurarul, totdeauna 
pregătit pentru oaspeți, o pornește îna
inte, afundîndu-se în desișuri, pe cărare. 
Calcă sprinten, cu îndemînarea omului 
trăit în pădure, li asculți explicațiile doar 
pe jumătate, atît de cucerit ești de ceea 
ce vezi.

Codrul este menținut în starea lui na
turală, virgină. Mîna omului nu l-a înfru
musețat dar nici nu l-a schilodit. Copacii 
trăiesc unii din alții, ca descendenții în
tr-o familie. Din trunchiul unui molift gi
gant, de 400 de ani și mai mult, dobo- 
rît la pămînt, cresc vlăstare tinere. Legea 
naturii este aceeași. Din butucii uriași că-
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. fra de var adusă din carierele de la Bo- 
toș. Coșurile înalte ale vărăriilor lasă pe 
albastrul cerului o acuarelă lăptoasă. Sub 
aspect peisagistic, Pojorîta delimitează 
două imagini. De o parte, industria lo
cală, instalațiile industriale ; de altă parte, 
un splendid tablou de viață patriarhală, 
cu țărani rînduifi sub muntele Adam și 
Eva suflînd în tulnice „chemarea oilor", 
seara.

De la Pojorîta drumul cotește brusc 
spre nord, desprinzîndu-se de șoseaua 
națională și însoțind o porțiune de cale 
ferată care sfîrșește în comuna următoare. 

Moldova-Sulița este locul de obîrșie al 
unuia dintre cele mai frumoase jocuri din 
regiunea Suceava : „Huțulca". In zadar 
bați drumul pînă aici dacă nu intri seara 
la căminul cultural să vezi neuitatul spec
tacol pe care ți-L oferă acest joc din bă- . 
trîni.

Dansul este spectaculos, cu pași iuți și 
mărunți. Femeile cu deosebire se remarcă 
prin mișcări pline de grafie, în costumele 
lor de o rară frumusețe. Catrințe pînă la 
pămînt, cămăși cu arnici, bundițe tighelite 
cu blană de dihor, tulpane colorate. Băr
bații, voinici și iuți, cu glas puternic de 
pădurar, se întrec în strigături, unele a- 
mintind de dafini vechi, altele de obi
ceiuri noi. Ei poartă bunde lungi, pălării
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cu pene și bufelcuțe la șold din care se 
prefac a da de dușcă din cînd în cînd. 
Sala e plină de privitori. Aceștia își arată 
simpatia înfr-un fel firesc, continuînd la 
rîndul lor strigăturile celor de pe scenă.

Moldova-Sulița este o așezare de hu- 
țani, așternută la poalele împădurite ale 
Vejilor Mari. Huțanii sînt oameni înalți, 
bine legați și frumoși, descinzînd din a- 
cele cete de oameni gospodari stabilite 
aici din vremuri de demult. Majoritatea 
bărbaților lucrează la pădure, femeile ră
mase acasă cresc vite și contractează lap
tele la centrele de colectare, pentru fa
brica Rarăul.

Cîmpulungenii continuă și acum și chiar 
dezvoltă tradiția din străbuni în ce pri
vește creșterea vitelor, ocupația dinții a 
oamenilor așezați pe aceste locuri. Iar din 
doborîtori de copaci cu topoarele, cu ța- 
pinele, ei au devenit muncitori forestieri 
încercați, care lucrează cu utilaje 
derne.

Comuna este cuprinsă, în înțelesul gos
podăresc al cuvîntului. Și deși lăturalnică, 
în afara drumurilor principale ale regiu
nii, Moldova-Sulița este reprezentativă 
pentru înnoirile care au loc pretutindeni 
în satele țării. In afară de căminul cultu
ral, nelipsit din orice sat moldovenesc, 
s-au ridicat aici multe construcții de in
teres social și cultural : dispensar, stațio
nar pentru copii, casă de naștere cu per
sonal corespunzător de la medic și far
macist pînă la infirmieră și îngrijitoare.

Din comuna Moldova-Sulița, Lucina nu-i 
departe. Treci apa Moldovei, străbați 
apoi cheile calcaroase ale pîrîului Lu- 
cava și ajungi la obcină. Lucina este un 
important centru zootehnic. Secția gos
podăriei agricole de stat crește vaci de 
rasă. Dar Lucina este renumită și 
pentru crescătoria de cai de munte hufuli.

Aici, pe tinovul „Găina", la aproape 
1 200 de metri altitudine, atrage atenția 
un gard ce împrejmuiește cîteva hectare 
de teren. Puțini știu că au dinaintea lor, 
pe obcină, un monument al naturii : re
zervația de mesteacăn pitic, un relief gla
ciar. Tufele sînt dese ca peria, înălțîn- 
du-se pînă la o jumătate de metru. De 
aici și denumirea de mesteacăn pitic, în 
comparație cu acela cunoscut îndeobște, 
destul de răspîndit la noi.

Continuînd urcușul, ajungem la Izvoa
rele Sucevei, cea mai nordică așezare. 
Amatorii de vînat vin la Izvoarele Suce
vei după cocoșul de munte, mare cît un 
curcan, cu frumoasele lui pene în verzui 
și verde lucios. Vînarea acestuia este di
ficilă dar cu atît mai pasionantă. Oamenii 
pădurilor cunosc bine obiceiurile cocoșu
lui de munte. Nu te poți apropia de el 
decît în perioada „bătăii" (împerecherii) 
cînd cîntă trufaș, cucerit de propriul său 
glas, întocmai ca în fabulă. Altminteri se 
dovedește deosebit de iute și de atent, 
bătînd din aripi la cel dintîi .zgomot. 
După spusele localnicilor, „bătaia" începe 
o dată cu dezghețurile, la viiturile apelor, 
cînd natura reînvie. Ea ține de la primele 
zile de aprilie pînă la sfîrșitul lui mai. 
Pădurile vuiesc de cîntările lor și de sfa
da pentru găinușe. Apoi cocoșul de 
munte devine sihastru, adîncindu-se în 
păduri, cît mai departe de locurile um
blate...

...Cîmpulung, meleaguri dintre obcine. 
Pline de patosul • vieții și muncii crea
toare, de obiceiuri noi pe fundalul da
tinilor vechi. Sucevenii socotesc Cîmpu
lungul, și nu fără temei, o adevărată 
vatră folclorică.

Un colț de țară, ca multe altele. Și, 
asemenea tuturor așezărilor noastre, suie 
spre o lumină nouă, în cadrul aceluiași 
ritm viu de dezvoltare.

Ștefan ZIDĂRITĂ
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DIAMANTUL PARÎNGULUI
Fragmentele 'publicate mai jos fac parte dintr-un amplu poem în lucru, «Diamantul», constituit ca 

o suită de poeme mai mici, avînd fiecare o relativă autonomie, dar unite între ele printr-un focar tema
tic comun. Pornind de la aspecte și probleme ale vieții noastre de azi, autoarea face incursiuni în trecut, 
evocînd frămîntările unor tineri intelectuali, neîmpăcați cu vechea orînduire, zguduiți de instaurarea 
fascismului. Căutările lor i-au dus către mișcarea muncitorească condusă de partidul comunist, în care 
eroul liric al „Diamantului" a găsit întruparea activă a năzuințelor sale și unicul făgaș pe care ele pu
teau fi duse mai departe, în trecut ca și în prezent.

Aud și acum 
cum bocăne cir ja prin val, 
prin valul de ceață, 
la gard, la spital :
— „N-ai, cucoană, cumva, o țigară ?
Tare mi-e greață...“ 
Ninge cu zgură pe-afară, 
peste coloane de umbre-alburii, 
în 41, la Jii.
— Pită-am cerut, 

Gloanțe ne-au dat, 
Gloanțe ne-au dat, 
Dar lasă...

— Privește. Privește-i bine, îmi spun. 
Asta e lupta de clasă.
Așa arată ea, acum. 
Așa e fața ei descărnată, 
mințită de zgură.
Așa sînt zdrențele ei, fumurii. 
Jură.
Jură să n-o trădezi niciodată, îmi spun. 
Jură să nu uiți cum arăta, 
în 41, la Jii, 
fața ei descărnată.

Dar nu a fost numai asta.
Cînd totul părea un hău alunecos și avid, 
cînd fiara gonea peste lume, 
năruind temeliile, 
eu am atins zdrențele lor, 
obrajii lor cenușii, scofîlciți, 
umărul lor colțuros, 
și am simțit că am dat de-un adînc, 
am simțit că universul se-ncheagă, 
se-alcătuiește rotund, 
în jurul unui nucleu, 
în jurul pumnului negru, nesfărîmat, 
ca un bulgăre greu, primordial, 
din măruntaiele lumii, 
ca o necesitate de-a fi și-o certitudine, 
o forță de a răzbate 
prin galeriile foamei și-abrutizării, 
în fiece zi, în fiece zi, 
pe suitori lunecoase, 
prin mîzga fierbinte și înghețată, 
sus, jos, sus, jos, sus, jos, 
nesfărîmat de nimic, în fiece zi, 
cîte un pas, încă un pas, 
pe brinci, sus, jos, sus, jos, 
poticnit, îngropat, încă un pas, pe brinci, ridicat, 
prăbușit, sus, jos, sus, jos, sus, jos, în fiece zi, 
spre guri de lumini mișcătoare.

Dar nu a fost numai asta.
Și trebuie spus 
cum peste casele uniforme și vechi, 
peste coloniile hide, cărămizii, 
peste Criștii răstigniți la răscruci prăfuite, 
peste toate dughenele de mărunțișuri, 
și crîșme, coj ocării și ghetou, 
peste frunzele neliniștite-ale plopilor 
și felinarele rare, 
se-aștemea o lumină de vis, străvezie, 
și fruntea Parîngulul strălucea, 
în zăpezi neatinse, 
și tinerețea noastră înlănțuită, 
cînta fericită, 
șl toate cîntau, în scoica de cer, curată ca rouă : 

Sîntem împreună, 
Sîntem solidari,
Sîntem ca o mare...

Aici a fost piscul cel mai adînc 
și cel mai înalt

al trecerii noastre prin lume, 
aici a sunat,
cu cele mai fine și-arborescente ecouri, 
corul final, beethovenianul extaz, dintr-a noua.

De aceea cînd mă întorc, aici, între mineri, 
mi se pare că ceru-i mai străveziu ca oriunde, 
că-s luceferi mai mulți, 
că vîntul îmi mîngîie fața mai răcoros.
De aceea-n liniștea nopții, 
cînd nimeni n-aude, 
spun țării Parîngulul : 
patria mea, lumina mea, 
frumoase-s poienile tale 
și plaiurile tale înalte, 
cu fagi și stejari, 
și ghindă pe jos risipită, 
și pajiști moi de lucemă, 
și soare cernut prin tufe de merișor ; 
dulce-i lumina ta pentru mine, 
căci ea s-a născut în straturi afunde, 
din prăbușiri și presiuni uriașe, 
petrecute de mult, 
în preistoria vieților noastre,

De aceea cînd stau în camera Iuliei, 
cînd vorbim și glumim, 
învelite-ntr-un amurg impalpabil, 
cînd privesc borcanele pîntecoase de pe bufet, 
cu gogoșari roșii, cărnoși, 
și prune ovale și brumării, 
care plutesc într-un suc transparent, 
dînd acestei modeste-ncăperi 
un aer flamand, 
de natură moartă, bogată, suprareală, 
privirea mi se întoarce mereu 
Ia cicatricea albă și stranie 
de pe piciorul femeii, 
la osul acesta descoperit, sub pielea subțire, 
la osul acesta care cîndva a fost spart 
de patul de pușcă-al jandarmului, 
la osul acesta scobit, diform, 
rămas ca din ere geologice îndepărtate, 
încastrat în țesutul viu, 
în picioarele ei bătrîne dar sprintene, 
în trupul acesta masiv și veșted, 
care n-a uitat încă de tot îmbrățișarea bărbatului 
și-un gînd, ca o nălucă imensă, 
îmi trece prin minte : 
Dar ea e Istoria !
Iar eu sînt în vizită-acum 
la Istoria luptelor noastre.

Mă uit cum taie bătrîna 
pîinea cea mare de casă, 
sprijinită de pieptul robust, 
și-ascult potopul ei de cuvinte, 
cuvinte mărunte, de toate zilele, 
duioase sau mucalite, 
și nicăieri nu simt așa, ca aici, 
cît de subțire e pojghița clipei, 
ca un ochi de apă într-o găoace, 
sub care timpul se-ntinde 
masiv, vulcanic, sedimentat, 
perforat în lung și-n lat de galerii, 
împînzit de suitori verticale, 
ce leagă un orizont de alt orizont ; 
pe vorbele noastre mărunte, 
ca pe scări lunecoase, înguste, 
urcăm, coborîm în timp, 
intrăm fără voie-n abataje de mult părăsite, 
unde doar stîlpi singuratici troznesc, 
dînd semn că lemnul bătrîn mai lucrează, 
și iarăși, pe scări lunecoase, 
ne-ntoarcem în abataje vil, 
unde pulsează prezentul.

La Muzeul „
Un public larg dornic să cunoască 

viața și opera lui Enescu vizitează 
Muzeul din Calea Victoriei 141 din 
Capitală. Atracția pe care o exercită 
acest muzeu se datorește exponate
lor (manuscrise, fotografii, obiecte 
personale) care ilustrează viața și 
opera marelui nostru muzician. 
Viori, piane, baghete, afișe de con
cert reconstituie cele mai de seamă 
momente din viața lui Enescu. Prima 
vioară de două palme, o jucărie pe 
care a primit-o în dar, apoi cea din
ții vioară Adevărată cu care copilul

Seorge Enes
de 4 ani a pășit în lumea muzicii, 
precum și întîile manuscrise, lucră
rile compozitorului de 5 ani, evocă 
anii copilăriei. Iată vioara primită ca 
premiu din partea Conservatorului 
din Paris în 1899. Acestora li s-au a- 
lăturat în ultima vreme altele : viori
le „Pierre Hell Lille" și „Paul Kaul“ 
— ultima cu care a cîntat. In colec
țiile muzeului au mai intrat 
de curînd numeroase manuscri
se ale lui George Enescu din anii 
de școală, din timpul studiilor la 
Viena și Paris, printre care Simfo-

cu“
nia de școală în re minor, compusă 
la 14 ani. Balada pentru vioară, scri
să în anii studiilor la Conservator, 
In muzeu se află, de asemenea, pri
mită recent, o cupă dăruită compo
zitorului la sfîrșitul unui concert de 
romînii din Cleveland, statul Ohio, 
în întîmpinarea celui de al III-lea 
concurs și festival internațional 
George Enescu, muzeul, fără a-și în
chide porțile pentru vizitatorii săi 
obișnuiți, va fi îmbogățit și reama* 
na j at.
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DIN LUMEA ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII

Rolul cuantelor de lumină carbon. El consideră că în total ar 
fi necesare 10 cuante molare pentru 
asimilarea unei molecule gram de 
bioxid de carbon. în rîndurile bio-
logilor continuă, la ora actuală,

® ALGA CLORELLÂ - MARE 

CONSUMATOR DE LUMINĂ
® ENIGMA OXIGENULUI PRODUS 

DE PLANTE

® RANDAMENTUL FOTOSINTEZEI

Substanțele organice, aflate în 
proporție de peste 95 la sută în re
coltele date de plantele de cultură 
și în partea lemnoasă a copacilor, 
sînt un rezultat al fotosintezei, com
plicatul proces chimic din părțile 
verzi ale plantei. Descompunînd 
bioxidul de carbon luat din aer și 
apa provenită din sol, înglobîndu-le 
o anumită cantitate de energie 
captată din lumina Soarelui, planta 
formează în frunzele ei substanțe 
organice, eliberînd totodată oxigen. 
Energia razelor de lumină rămîne 
acumulată în aceste substanțe 
sub formă de energie chimică po
tențială, pentru a participa apoi — 
în corpul plantelor sau al animale
lor — la noi reacții biochimice, la 
crearea altor substanțe organice 
mai complexe, în vederea întreține
rii vieții. Pentru a dirija fotosinteza 
în sensul util omului, cercetătorii 
urmăresc cantitatea de energie pri
mită de frunzele plantelor sub for
mă de lumină și, în raport cu ea, 
energia înglobată în substanțele or
ganice produse ; altfel spus, ei sta
bilesc randamentul fotosintezei.

Razele Soarelui sînt percepute de 
noi sub formă de lumină și de căl
dură. După cum se știe, partea vi
zibilă a luminii solare este alcătuită 
din cele șapte culori fundamentale 
ale spectrului care corespund culo
rilor curcubeului. Această parte re
prezintă aproape jumătate din ener
gia razelor solare ajunse pe Pămînt, 
cealaltă parte revenind razelor iri- 
fraroșii, percepute sub formă de căl
dură, și, în proporție mică, razelor 
ultraviolete. Fenomenul de fotosin- 
teză nu poate fi produs de razele 
infraroșii și ultraviolete, ci numai 
de razele luminii vizibile, cea mai 
prielnică fiind lumina roșie.

La mijlocul unei zile senine de 
vară, razele Soarelui aduc pe mi
nut, pe fiecare cmp al suprafeței 
Pămîntului, o cantitate de energie 
echivalentă cu 1,2 calorii*). Căzînd 
pe frunzele plantelor, o parte a a- 
cestor raze este reflectată de supra
fața lor, de pereții celulelor, iar altă 
parte străbate frunza sau rămîne 
absorbită de ea. Numai razele de 
lumină absorbite participă la pro
cesul fotosintezei. Experiențele făcu
te în laboratorul de fiziologie vege
tală al Institutului de biologie al 
Academiei R. P. Romîne, cu ajuto
rul celulelor fotoelectrice, au arătat 
că frunzele teiului, de pildă, absorb 
8o la sută și reflectă 14 la sută din 
razele de lumină, 6 la sută trecînd 
nestingherite prin ele. De fapt, lu
mina este absorbită de pigmentul 
verde al frunzei, clorofila, a cărei

fotosîn
structură molecu
lară se aseamănă 
cu cea a hemoglo
binei din sînge, 
numai că în molecula hemoglobinei 
atomul central este fierul, pe cînd 
în cea a clorofilei — magneziul.

Metodele moderne pentru deter
minarea energiei înglobate de celu
lele verzi în cursul fotosintezei se 
bazează fie pe stabilirea cantității 
de bioxid de carbon absorbit, fie pe 
cea de oxigen eliminat de frunză în 
timpul expunerii la lumină. Pentru 
a produce, de exemplu, o moleculă 
gram (mol) **) de glucoză care con
ține energie chimică echivalentă cu 
674 kilocalorii, frunza absoarbe 6 
mol de bioxid de carbon și elibe
rează 6 mol de oxigen. întrucît la 
gaze o moleculă gram are un volum 
de 22,31 litri, înseamnă că pentru a 
produce un mol de glucoză (cores
punzător la 180 grame glucoză), 
frunza absoarbe 22,31 X 6, deci 133,86 
litri de bioxid de carbon, eliminînd 
tot atîta oxigen.

Dacă frunza, această originală u- 
zină chimică, ar lucra cu randa
mentul de sută la sută, adică ar 
reuși să transforme întreaga canti
tate de energie a luminii absorbite 
în energie chimică potențială, ea ar 
elibera mult mai mult oxigen. în 
realitate însă, frunzele plantelor 
produc într-o oră, la mijlocul zilei 
de vară, numai 5—10 cm c de oxi
gen pe dm p de suprafață de frunză, 
în mod obișnuit, randamentul foto
sintezei are valori relativ mici, în
tre 1—2 la sută.

în condiții prielnice, fotosinteza 
poate atinge valori mult mai mari, 
într-un 
sporită 
zele de 
expuse
libertate, într-o oră, 53 cm c de oxi
gen pe dm p. în acest caz, randa
mentul fotosintezei crește pînă la 10 
la sută. Valorile cele mai mari ale 
randamentului fotosintezei, oricît de 
curios ar părea, s-au obținut însă 
la lumină cu intensitate scăzută. 
Lucrări interesante în acest dome
niu efectuează de multă vreme pro-

mediu cu o concentrație 
de bioxid de carbon, frun- 
floarea-soarelui și de trifoi 
la lumină puternică pun în

---------- dează această pro-
Acad. Nicolae SĂLĂGEANU blemă pe baza cu

noscutei teorii a 
lui Einstein, pen

tru transformarea unei molecule de 
substanță într-o reacție fotochimică 
este necesară totdeauna o canti
tate de lumină egală cu o cuantă 
de lumină, adică cu un foton. în ca
zul cînd cantitatea de energie a ri
nei cuante este insuficientă, reac
ția fotochimică nu se poate realiza. 
(Din cauza valorii foarte reduse a 
unei cuante, cercetătorii folosesc în 
calcule așa-numita „cuantă molară“ 
sau „cuantă Einstein“, care este 
mult mai mare și corespunde cu 42 
kilocalorii la razele roșii). în cerce
tările sale, O. Warburg a ajuns la 
concluzia că pentru descompunerea 
și asimilarea unei molecule gram 
de bioxid de carbon sînt necesare 
trei cuante molare de energie de lu
mină utilizate în trei reacții foto- 
chimice separate, restul proceselor 
putînd să se desfășoare, pînă la for
marea hidraților de carbon, și în în
tuneric. Teoria elaborată de acest 
savant a fost supusă verificării de 
biologi din diferite țări, care au re
curs și la utilizarea de atomi măr
eați. Pînă acum nu au putut fi con
firmate rezultatele experiențelor a- 
cestuia, însă s-a stabilit că, în con
diții optime, pentru același proces 
sînt necesare 8—12 cuante molare, 
în vara anului trecut, astfel de ex
periențe au fost efectuate și în labo
ratorul de fiziologie vegetală al 
Institutului de biologie al Academiei 
R. P. Romîne, obținîndu-se la frun
zele de viță de vie, de plop, de tei 
etc valori în jurul a 10 cuante mo
lare, lumină necesară pentru asimi
larea unei molecule gram de bioxid 
de carbon, respectiv pentru produ
cerea uneia de oxigen.

în ultimul timp, profesorul D. Witt 
din Berlin a arătat că, în procesul 
fotosintezei, în afară de cuantele 
molare de lumină necesare asimilă
rii unei molecule gram de bioxid de 
carbon este necesar încă un număr 
de cuante molare pentru descompu
nerea unei molecule gram de apă, 
hidrogenul eliberat din apă fiind e- 
lementul' care reduce bioxidul de

<

controversa în ce privește originea 
oxigenului eliberat de planta în pro
cesul fotosintezei. După părerea lui 
O. Warburg, oxigenul ar rezulta din 
descompunerea bioxidului de carbon, 
după a altora — în special a biolo
gilor sovietici A. P. Vinogradov, 
R. V. Teis, A. N. Terenin, a căror 
teorie cîștigă tot mai mult teren — 
din descompunerea moleculei de apă. 
Deși teoria potrivit căreia fotosin
teza ar avea nevoie de trei cuante 
molare de lumină la o moleculă 
gram de bioxid de carbon nu este 
acceptată de toți specialiștii, totuși 
O. Warburg are meritul de a fi ini
țiatorul acestor cercetări și de a fi e- 
laborat metode de cercetare. Pentru 
contribuția adusă la studiul acestei 
probleme, i s-a decernat în anul 
1931 premiul Nobel; în prezent, 
deși este la o Vîrstă înaintată, el își 
continuă cu pasiune experiențele.

La transformările de energie în 
fotosinteza un rol însemnat îl joacă 
și enzimele, catalizatorii biologici ai 
reacțiilor chimice, aflate în număr 
mare în celulele verzi, precum și 
compușii cu fosfor ai adenozinei ; 
trecînd dintr-o formă în alta, acești 
compuși înglobează energie chimică 
potențială, eliberînd-o apoi la alte 
transformări.

în prezent, cercetările în acest 
domeniu se efectuează cu ajutorul 
izotopilor radioactivi, îndeosebi cu 
bioxid de carbon cuprinzînd carbon 
radioactiv, la temperaturi joase, cu 
mult sub zero grade Celsius — care 
fac să se încetinească foarte mult 
reacțiile din celulele verzi — cu 
expuneri la lumină de secunde 
sau fracțiuni de secundă, pentru a 
se putea sesiza diferite substanțe 
intermediare, create în cursul reac
țiilor.

Cunoașterea randamentului foto
sintezei, descifrarea completă a me
canismului ei au o deosebită însem
nătate teoretică și practică. Cunos- 
cînd factorii care contribuie la mă
rirea lui, putem crea plantelor, prin 
aplicarea de măsuri agrotehnice și 
silvotehnice, condiții tot mai bune 
pentru realizarea fotosintezei, pen
tru creșterea productivității lor. Dar 
aceste lucrări deschid și perspecti
va — mai îndepărtată, e drept — 
a realizării artificiale a fotosintezei 
în laborator, a obținerii pe cale in
dustrială, fără intermediul plante
lor, de produse organice.

La Cheile Bicazului.

Sățs turistice
Editura „Meridiane“ va oferi citito

rilor, în curînd, noi cărți turistice. In 
colecția „Mic îndreptar turistic“, din 
care au apărut recent o lucrare consa
crată orașului Iași și alta despre re
giunea Bacău, urmează să iasă de sub 
tipar, zilele acestea, micul îndreptar al 
orașului Galați. Bătrînul port dunărean 
e prezentat sub multiple aspecte : tra
seele principale, complexul de la Ți- 
glina, blocurile ce dau spre noua fa
leză de la Dunăre, întreprinderile, insti
tuțiile de artă și cultură ale orașului. 
Alte lucrări sînt consacrate Ploieștiului, 
și Timișoarei. In aceeași colecție vor a- 
părea în curînd a IV-a ediție a lucrării 
„Mic îndreptar turistic — București“, 
o nouă ediție a lucrării „Valea Praho
vei“ și îndreptarele stațiunilor balneo
climaterice Sovata și Vatra Dornei.

Editura va inaugura și o serie de ghi
dări de mari proporții care, prezentînd 
frumusețile și bogățiile regiunilor patriei 
noastre, vor constitui totodată îndrumă
toare utile pentru turiști. După ghidul 
monografic al orașului București ur
mează să apară în curînd ghidul regi
unii Dobrogea, cu locurile sale de mare 
atracție turistică (litoralul, Delta Du
nării, podișul dobrogean). Din aceeași 
serie menționăm ghidările turistice ale 
regiunilor Hunedoara, Suceava, Mara
mureș.

O nouă colecție, în curs de apariție, 
se intitulează „Itinerarii turistice". A- 
ceastă colecție își propune să îndrume 
turiștii pentru a cunoaște diferitele 
circuite, văi, care prezintă un deosebit 
interes. Este în lucru volumul : „Circui
tul marilor trecători“ (traseul pornind 
clin București pe Valea Prahovei, prin 
Brașov, Sibiu, Rîmnicu Vîlcea, Pitești, 
spre Buouirești).

Este în pregătire lucrarea „200 de 
monumente din București" — ghid 
practic pentru cel care vor să cunoască 
monumentele istorice, arhitectonice și 
de artă ale Capitalei. Se lucrează, de a- 
semenea, la o nouă ediție, complet re
vizuită, a marii lucrări cu caracter mo
nografic și turistic „Romînia — ghid", 
bogat ilustrată.

Luorările turistice, într-o prezentare 
grafică îngrijită, vor apărea și în lim
bile engleză, franceză, rusă, germană.

SFATUL MEDICULUI
bessbbqsssseohsz

DIABETUL ZAHARAT

*) O calorie reprezintă cantitatea de căl
dură necesară pentru a ridioa temperatura 
unui gram de apă distilată cu un grad 
Celsius.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
® La Institutul de industrie 

textilă și ușoară din Leningrad 
s-a realizat o nouă fibră sinteti
că elastică, cu o deosebită rezis
tență mecanică. Această fibră po
sedă încă două proprietăți pre
țioase : stabilitate la căldură și 
rezistență la umezeală. Se preve
de utilizarea ei la armarea beto
nului în construcții, fabricarea de 
cabluri, de benzi transportoare 
pentru mine etc.

9 Industria de vopsele din Sue
dia a început să producă lacuri 
care, aplicate pe pereți, podele 
sau pe suporturi, amortizează 
zgomotele. Lacuri transparente, 
aplicate pe geamuri sau pe uși 
din sticlă asigură, de asemenea, 
izolarea fonică a încăperilor îm
potriva zgomotului din stradă.

© Specialiști polonezi du reali
zat un „ceas chimic“ pentru con
trolul funcționării unor mașini 
electrice. Tubul de sticlă al apa
ratului, avînd diametrul de cîțiva 
mm, este umplut cu policlorură 
de vinii. Trecînd prin tub, cu
rentul electric transportă ioni de 
sulfat de cupru care pătrund în 
masa policlorurii de vinii și o co
lorează. Schimbarea culorii indi
că, prin intermediul unei scale 
speciale, durata de funcționare 
normală a mașinii respective.

o La conferința pentru proble
mele amplificatoarelor de lumină 
(lasere) ținută nu de mult la 
Boston, a fost prezentat un apa
rat a cărui rază de lumină — a- 
vînd diametrul în focar de 3 mi
croni — poate extirpa unii cro
mozomi dintr-o celulă vie fără a 
vătăma alte elemente ale ei.

o în Japonia s-a construit un 
magnetofon fără role. In locul 
benzii obișnuite, se utilizează 
pentru înregistrarea sunetului... 
hîrtie. De pe această hîrtie, aco
perită pe o parte cu o substanță 
magnetică, sunetul poate fi șters 
și înregistrat din nou la banda de 
magnetofon.

• Pe malul răsăritean al insulei 
Tasmania a luat ființă o fermă 
neobișnuită : „ogoarele“ ei se află 
pe fundul oceanului și se cultivă 
alge bogate în proteine și în cîte
va substanțe rare.

fesorul O. Warburg din Berlin. El 
a făcut experiențe cu alga unicelu- 
lară clorella la o lumină atît de 
slabă îneît cultura algei nu a mai 
fost străbătută deloc de raze de 
lumină, fiind luate în considerare 
numai lumina absorbită și cea re
flectată. S-a constatat că în cazul a- 
cestei alge foarte bogată în clorofilă, 
randamentul fotosintezei se poate 
apropia de sută la sută.

Pentru a elucida pe baze moderne 
procesul fotosintezei, oamenii de 
știință aù apelat la teoria cuantelor. 
După părerea biologilor care abor-

**) Moleculă gram (prescurtat mol) e 
cantitatea de substanță a cărei greutate în 
grame este egală cu greutatea moleculară a 
substanței respective. Greutatea moleculară 
a apei fiind 18, un mol de apă este egal 
cu 18 grame. Balanța energetică a unei frunze la mijlocul unei zile senine de vară.

COPII PĂDURII
® 40 de mii de pigmei La vînătoare de elefanți
S Relații economice primitive

»
Sub acest titlu, revista „Scientific Ame

rican" din New York a publicat recent 
un articol semnat de Colin Ternball des
pre viafa și obiceiurile pigmeilor.

„In zilele marilor transformări și greu
tăți prin care trec în prezent popoarele 
Africii poate părea stranie grija față de 
destinul celor 40 de mii de pigmei care 
populează umedele păduri tropicale din 
partea de nord-est a Congoului. însuși 
cuvîntul „pigmeu" a devenit un termen 
peiorativ. Conform lucrărilor cercetăto
rilor din trecut și ale antropologilor con
temporani, pigmeii nu au o cultură și o 
limbă proprie. Se afirmă că ei au adoptat

fa pigmeilor, ca și a altor popoare afri
cane, se pierde în vremurile preisto
rice. Majoritatea pigmeilor poate fi de
finită fără greș nu numai după statura 
mică (media de statură a lor este mai 
mică de 150 cm), dar și după alte trăsă
turi. De obicei, ei sînt musculoși, cu 
spinări puternice, picioarele le sînt foar
te scurte în comparafie cu corpul. Fe
țele lor, cu ochi larg deschiși și depărtați 
și cu nasuri mari și turtite, exprimă per
manent teama. Ei nu-i invidiază pe ve
cinii care îi disprețuiesc pentru statura 
lor mică și slaba conformație a corpu
lui : în adîncul pădurilor, unde viața

Intr-un adăpost al pigmeilor din pădure ; un pigmeu alături de un negru 
de statură normală.

obiceiurile locuitorilor rurali din triburile 
bantu care, cu veacuri în urmă, au ocu
pat raioanele din adîncurile pădurilor și 
i-au dislocat pe pigmei.

Asimilarea vastelor păduri din Africa 
Centrală amenință, Intr-adevăr, cu deplina 
dispariție a pigmeilor. Ei sînt în fond 
copiii pădurii. Pădurile le pun la dispo
ziție tot ce au nevoie, în special hra
na și îmbrăcămintea, îi determină să 
ducă munca zilnică în comun...

Datorită unei întîmplări fericite am 
avut ocazia să comunic cu pigmeii nu în 
sate, ci în acea lume care poate fi denu
mită lumea pădurii... Bambuti, pigmeii din 
pădurile Ituri, sînt cunoscuți vecinilor lor 
ca primii locuitori de pe marea fîșie a 
pădurilor dese de pe malul Oceanului 
Atlantic și din Africa Centrală, Provenien-

poate depinde de capacitatea de a te 
mișca repede și cu ușurință, fără zgo
mot, oamenii înalți sînt la fel de neînde- 
mînafici ca și elefanții. Iar pigmeii vînă- 
tori omoară elefanți. Ei fac aceasta cu 
multă abilitate, strecurîndu-se sub burta 
animalului și străpungîndu-i corpul cu 
cîteva lovituri repezi de suliță.

Detașamentul de vînăfoare numără mai 
mult de o sută de bărbați, femei și copii, 
în drum de la o oprire la alta ei inundă 
pădurea cu strigăte, rîsete și cîntece. In 
afară de faptul că această gălăgie le dă 
tuturor curaj, leoparzii și bivolii fug de ea 
în adîncul pădurii.

La sărbătoarea „molimo” membrii tri
bului cîntă noapte de noapte, pînă în 
zori. Scopul cîntecului este de a trezi pă
durea, pentru ca ea să audă cum cîntă

copiii ei și cum se bucură ei de viață. 
Bambuti nu au conducător. întreaga pu
tere și răspundere este împărțită între 
toți membrii tribului. Fiecare dintre ei 
poate conta pe ajutorul celorlalți și este 
obligat, de asemenea, să-și ajute frații. 
Fiecare bărbat în vîrstă este considerat 
tatăl oricărui copii, iar fiecare femeie — 
mama lui.

Cînd pigmeii staționează lîngă un sat 
bantu, viața și activitatea lor suferă o 
transformare radicală. Fiecare fami
lie este legată de o anumită familie din 
sat printr-un contact strîns și, în general, 
prietenesc, cu scopul de a face schimb 
de produse. După părerea locuitorilor din 
sat, obligația principală a pigmeilor este 
de a le asigura sătenilor produse din pă
dure — carne, miere, frunzele și cren
gile necesare construcției de case. Căci 
sătenii nu îndrăgesc pădurea și caută să 
meargă prin ea cît se poate de rar.

Unele surse afirmă că pigmeii ar de
pinde de săteni în privința hranei și me
talului. în ce privește hrana, experiența 
mea personală arată că detașamentele de 
vînători bambuti sînt capabile pe deplin 
să-și asigure produsele alimentare în pă
dure, fără nici un ajutor din afară. Cu cît 
pleacă ele mai departe de sat, cu atît mai 
bine vînează și adună fructele. Dacă exis
tă cineva în dependență, aceștia sînt să
tenii, cărora pigmeii le pun la dispoziție 
carnea atît de necesară alimentației lor 
sărace în proteine.

Dar sătenii încearcă să păstreze pu
terea politică și religioasă asupra pigmei
lor. Ei înșiși au creat mitul că sînt stă- 
pînii pigmeilor. Ei numesc pe comandan
ții pigmeilor care răspund de detașamen
tele lor în fața conducătorului respectiv 
al satului.

în perioada colonială, belgienii au a- 
nunțat „eliberarea" pigmeilor de sub ju
gul legendar al africanilor înalți de sta
tură și au început să-i recruteze la mun
că pe plantațiile proprii. Rezultatul a fost 
îngrozitor. Obișnuiți cu umbra permanen
tă din pădure, cu belșugul de apă de 
acolo, necunoscînd muștele și moschito, 
pigmeii au căpătat insolație, precum și 
numeroase boli la care locuitorii de sta
tură înaltă rezistă mai mult.

Toate aceste probleme au fost dezbă
tute în mod energic de către pigmei cu 
puțin timp înainte de acordarea indepen
denței Congoului. Aproape întotdeauna 
pigmeii ajungeau la concluzia că atît 
timp cît există pădurea ei se vor stră
dui să trăiască la fel ca și pînă acum. De 
cîte ori nu-mi spuneau, de pildă I „Cînd 
va muri pădurea, murim |i.noi*M

Diabetul zaharat este o boală a 
nutriției caracterizată, în formele 
ușoare, printr-o tulburare a meta
bolismului glucidic (dulciuri), iar în 
formele severe, și prin tulburări ale 
metabolismelor protidic (albumine) 
și lipidic (grăsimi), precum și ale vi
taminelor și mineralelor.

Diabetul zaharat se întîlnește, de 
cele mai multe ori, la adulți după 
40 de ani, dar și la vîrstnici, la co
pii și la tineri. De cele mai multe 
ori, la adulți se observă forme mai 
ușoare sau moderate, pe cînd la co
pii și tineri apar forme severe sau 
grave. Este cunoscut, pe de altă par
te, că diabetul se întîlnește mai mult 
la orășeni, la care ereditatea joacă 
un rol relativ important. Faptul a- 
cesta are o deosebită semnificație în 
profilaxia bolii, care trebuie făcută 
la copiii părinților diabetici. Apari
ția diabetului zaharat este determi
nată și de anumiți factori favori- 
zanți. Cel mai de seamă dintre aceș
tia este supraalimentarea sau abu
zul de dulciuri, făinoase și pîine. A- 
ceste abuzuri alimentare conduc 
treptat la obezitate, iar diabetul za
harat constituie una dintre cele mai 
frecvente complicații ale acesteia. în 
mare măsură, a face profilaxia dia
betului zaharat înseamnă a face pro
filaxia sau tratamentul obezității, a- 
dică instituirea unui regim alimen
tar echilibrat, în raport cu vîrsta 
individului, cu activitatea sa și cu 
necesitățile sale în factori de nu
triție. ;

în al doilea rînd, apariția diabe
tului zaharat poate fi pusă în legă
tură cu atingerea organelor sau 
glandelor care conduc și reglează 
metabolismul glucidelor, adică pan
creasul, ficatul, hipofiza, glandele 
suprarenale, tiroida, precum și siste
mul nervos.

Se știe că insuficiența pancreatică 
în secreția de insulină, datorită unei 
infecții specifice (parotidită epide
mică) sau banale (pancreatită cro
nică), precum și tulburările hepati
ce (hepatite, ciroze hepatice), sau 
funcția exagerată a glandelor amin
tite (hipofiză, suprarenale, tiroidă), 
care secretă hormoni antagoniști ai 
insulinei, ziși contrainsulari sau dia-

betogeni, pot produce apariția dia
betului zaharat. în apariția acestuia 
joacă un rol și sistemul ner
vos. Hiperglicemia diabetică rezultă 
deci, pe de o parte, în urma unei 
incomplete utilizări a glucozei la 
nivelul celulelor și țesuturilor (prin 
deficit de insulină sau exces de 
factori contrainsulari) și, pe de altă 
parte, printr-o producție exagerată 
de glucoză.

Tulburarea metabolismului gluci
dic antrenează apariția triadei simp
tomatice caracteristice a diabetului : 
sete exagerată, urină abundentă și 
foame accentuată.

în formele severe apar și tulbu
rări ale metabolismului protidelor 
(albumine) și lipidelor (grăsimi). 
Tulburarea metabolismului protide
lor produce o pierdere importantă de 
azot, mai ales din rezervele muscu
lare, ceea ce duce la topirea pro
gresivă a țesutului muscular, urma
tă de scăderea forței musculare și 
de o stare de oboseală accentuată. 
Aceste forme cu denutriție azotată 
se întîlnesc în special la tineri. Tul
burarea metabolismului lipidic duce 
la scăderea sau dispariția poftei de 
mîncare, apariția de grețuri și văr
sături etc. Cînd aceste fenomene 
sînt accentuate, apar tulburări toxi
ce mai grave, cu somnolență, pre- 
comă și comă diabetică.

Diabetul zaharat — cu tulburările 
de metabolism descrise — este înto
vărășit de foarte multe complica
ții. Cele mai des întîlnite sînt : obe
zitatea, guta, litiaza biliară și re
nală, tulburările hepatice, tendința 
la infecții (vulvovaginite, infecții 
dentare, furunculoză, tuberculoză), 
afecțiuni cardiovasculare, ateroma- 
toză cu ateroscleroză, hipertensiune 
arterială, angină pectorală, infarct 
miocardic, arterită obliterantă și 
gangrena extremităților.

în tratamentul bolii, rolul cel mai 
important îl are instituirea unui re
gim alimentar sau a unei dietotera- 
pii potrivite fiecărei forme de dia
bet și fiecărui individ, în raport cu 
necesitățile pe care le are după 
vîrstă și activitatea depusă. Chiar 
cînd se impune instituirea unui 
tratament hormonal cu insulină sau

a unui tratament chimic cu sulfa
mide antidiabetice, acesta trebuie "să 
fie bazat pe un regim alimentar e- 
chilibrat, potrivit fiecărui caz în 
parte. Există indicații speciale în 
diabetul infantil, în diabetul din 
cursul sarcinii, precum și în legă
tură cu complicațiile bolii.

Diabetul ușor sau benign, datorit 
îndeobște abuzurilor alimentare și 
mai ales abuzurilor de dulciuri, fă
inoase și pîine, se ameliorează de 
cele mai multe ori numai prin su
primarea dulciurilor și scăderea 
cantității de pîine. Uneori, numai 
prin alcătuirea unui regim echilibrat 
și ameliorarea metabolismului glu
cidic, pot să dispară și tulburările 
metabolismului protidic și lipidic.

Dacă dietoterapia constituie tra
tamentul de bază al diabetului zaha
rat, uneori trebuie adăugată și ad
ministrarea de insulină sau de sul
famide hipoglicemiante. Adminis
trarea acestora din urmă se face în 
special la diabeticii adulți, " trecuți 
de 40 de ani și care prezintă forme 
moderate de diabet. Această chimio
terapie a constituit un mare pro
gres în tratamentul diabetului zaha
rat, dată fiind ușurința administră
rii preparatelor pe cale bucală. Ad
ministrarea se face după indicațiile 
speciale ale medicului. Se reco
mandă fie ciclôral în tablete de 250 
mg, fie diabetamid în tablete de 500 
mg, de cîte 1—2—3 ori pe zi cîte 1— 
2 tablete. Cu această chimioterapie 
glicozuria scade uneori pînă la dis
pariție, toleranța la glucide crește și 
se produce treptat ameliorarea. 
Insulina se administrează; în special 
bolnavilor cu diabet sever, diabet cu 
denutriție azotată. Administrarea se 
face în injecții, cu 15—20 minute 
înaintea prînzului, o dată sau de 
două ori pe zi, în cantitate de 20— 
60—80 de unități în 24 de ore.

Tratamentul diabetului infantil 
constituie o problemă măi dificilă, 
dietoterapia trebuind să urmărească 
nu numai ameliorarea tulburărilor 
glicoregulatorii, ci să satisfacă și ne
cesitățile de dezvoltare a copilului.

Instituirea unei dietoterapii a- 
decvate pentru fiecare formă de 
diabet trebuie să constituie baza 
tratamentului, ducînd de cele mai 
multe ori la obținerea de rezultate 
favorabile.

Dr. Mircea PETRESCU

Mal am mult de așteptat ?
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Cuvîntările rostite

în cuvîntul rostit cu acest prilej, 
ambasadorul R. P. Chineze, Liu 
Fan, a exprimat o înaltă apreciere 
pentru realizările obținute de po
porul romîn în construcția socialistă 
și politica externă de pace promova
tă de Republica Populară Romînă. 
„între poporul chinez și poporul ro
mîn — a spus el — există o priete
nie profundă. Ideologia comună a 
marxism-leninismului,. țelurile co
mune ale construirii socialismului și 
comunismului leagă strîns împreună 
popoarele țărilor noastre. Relațiile 
dintre țările noastre se întemeiază 
pe baza principiilor marxism-leninis
mului și . ale internaționalismului 
proletar, ale deplinei egalități în 
drepturi și avantajului reciproc, 
întrajutorarea și colaborarea dintre 
țările noastre în domeniile econo
mic, cultural, tehnico-științific și 
altele au și adus rezultate fruc
tuoase. Sîntem convinși că relațiile 
de prietenie și colaborare dintre 
China și Romînia se vor dezvolta și 
pe mai departe. Aceasta nu numai 
că corespunde intereselor comune 
ale popoarelor noastre, dar și con
tribuie la întărirea unității și forței 
lagărului socialist. Prezentîndu-vă 
dumneavoastră scrisorile de acredi
tare, tovarășe președinte, vă rog să 
fiți convins că, în perioada în care 
voi deține funcția de ambasador al 
Republicii Populare Chineze în Re
publica Populară Romînă, mă voi 
strădui să promovez și pe mai departe 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre China și Romînia. în îndepli
nirea acestei misiuni importante și 
de cinste, doresc să mă bucur de 
sprijinul și ajutorul din partea 
dumneavoastră și a guvernului Re
publicii Populare Romîne“.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romî
ne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a ară
tat că poporul romîn urmărește cu 
simpatie și se bucură sincer de ma
rile realizări obținute de poporul 
cb'nez în opera de dezvoltare a eco- 
m hiei și culturii. Munca eroică 
constructivă, a spus tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, desfășura
tă în perioada celor două planuri 
cincinale a avut ca rezultat crearea 
bazei pentru industrializarea socia
listă a țării. în cursul anului 1963, 
Republica Populară Chineză a obți
nut mari succese în industrie, agri-

cultură, tehnică, știință și în alte 
domenii. în prezent, China populară 
proiectează și construiește combina
te și uzine de mari 
ramurile siderurgiei, 
strucției de mașini.

Succesele obținute 
zare și dezvoltarea 
cialiste creează condiții tot mai bune 
pentru ridicarea continuă a nivelu
lui de trai material și cultural al 
întregului popor.

Dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare pe baza principiilor e- 
galității, respectului reciproc al su
veranității naționale și întrajutorării 
tovărășești, statornicite între Repu-, 
blica Populară Romînă și Republica 
Populară Chineză este în interesul 
ambelor popoare, al întăririi unității 
și coeziunii comunității țărilor socia
liste și al menținerii păcii. Așa cum 
ați relevat și dumneavoastră, Repu
blica Populară Romînă, 
baza politicii sale externe 
strînsă cu celelalte țări 
solidaritatea și colaborarea cu toate 
forțele păcii și progresului, desfă
șoară o activitate perseverentă pen
tru destinderea situației internațio
nale, pentru stabilirea unor relații 
normale între state, pentru întărirea 
păcii în lumea întreagă.

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Romîne a 
spus : „Tovarășe ambasador, vă 
asigur că străduințele dumneavoas
tră de a promova și pe mai departe 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre Romînia și China se vor bu
cura de tot sprijinul din partea Con
siliului de Stat, a guvernului Repu
blicii Populare Romîne și a 
personal.

Vă urez succes deplin în 
dumneavoastră misiune în 
noastră“.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a avut o 
convorbire cu ambasadorul R. P. 
Chineze, Liu Fan.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare a luat parte 
Grigore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, și Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe.

Ambasadorul chinez a fost însoțit 
de membri ai ambasadei R. P. Chi
neze la București.
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COLECȚII DE PREȚ
Biblioteca Academiei R. P. Romîne 

păstrează în sălile ei nu numai un 
număr mare de cărți valoroase, dar și 
documente, stampe, aflase vechi. Colec
țiile ei se îmbogățesc mereu.

PIESA NR. 449
Un

care 
fime 
care 
cute, 
cunoscătorului prin 
dintre rafturi, la din raft piesa cu nr. 
449. Este vorba de vechiul manuscris cu
noscut sub numele de „Psaltirea Sche- 
iană". De-a lungul celor aproape 100 de 
ani de existență, 
de manuscrise,

• s-au adunat sute

depozit spațios cu rafturi înalte pe 
sînt așezate, în ordine, o mul- 
de pachete cu documente. Fie- 
conține valori ale timpurilor tre- 

Bibliofecarul pășește cu siguranța 
coridoarele înguste

în ’depozitele secției 
documente și cărți rare 
de mii de astfel de re-

licve prețioase ale trecutului nostru cul
tural, unele dintre ele de o importanță 
unică.

Sînt păstrate aici peste 6 000 de manu
scrise romînești, 1470 grecești, 776 
slavoneșfi, 392 în limbi orientale etc. ; 
un fond de arhive personale care cuprin
de peste 1 000 de mape cu materiale 
provenite de la oameni de cultură de 
seamă ; o corespondență care depășește 
120 000 de scrisori literare și politice; 
un mare număr de cărți rare, printre care 
și tipăriturile vechi romînești.

Cercetătorii Academiei, 
lingviștii pot studia în sala de 
acestei secții rarități, cum sînt : 
ru| lui Macarie (începutul sec. XVI), origi
nalele cronicilor, printre care se află și 
un manuscris al lui Ion Neculce, scrierile 
lui Varlaam, Antim Ivireanul, ale poeților

scriitorii, 
lectură a 
Liturghie-

Vicecancelarul Austriei, dr. Bruno 
Pittermann, și persoanele oficiale 
austriece care îl însoțesc au fost vi
neri oaspeții locuitorilor orașului 
Galați. Vicecancelarul Austriei a 
fost însoțit de Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Mircea Popescu, adjunct al 
ministrului industriei metalurgice, 
Mircea Ocheană. ambasadorul R. P. 
Romîne la Viena, precum și de dr. 
Paul Wetzler, ambasadorul Austriei 
la București. In gară oaspetele a 
fost întîmpinat de președintele sfa
tului popular regional, Constantin 
Dumitrache, și de alți reprezentanți 
ai organelor locale de stat. Oaspeții 
au vizitat apoi șantierul Combina
tului siderurgic de la Galați. Ei au 
primit ample explicații asupra situ
ației generale a lucrărilor de cons
trucție, asupra principiilor moder
ne folosite în proiectare în vederea 
asigurării unei tehnologii la nive
lul mondial, automatizării și me
canizării proceselor de producție. 
Vicecancelarul Austriei și persoa
nele care-1 însoțesc, s-au interesat, 
de asemenea, de condițiile de mun
că și de viață ale constructorilor și 
au vizitat moderna cantină cu

autoservire de aici. Apoi oaspeții 
au făcut o plimbare prin noile car
tiere ale orașului.

La amiază, președintele sfatului 
popular regional a oferit un dejun 
în cinstea vicecancelarului Austriei.. 
Adresîndu-se gazdelor, dr. Bruno 
Pittermann a subliniat cu acest pri
lej că în timpul vizitei prin noile 
cartiere s-a putut convinge că „dv. 
ați arătat cum se poate trăi mai bine 
și mai frumos. Am văzut cum noile 
construcții iau locul vechilor car
tiere. Combinatul ce-1 construiți va 
aduce o și mai mare dezvoltare 
înflorire a orașului dv.“. în aceeași 
oaspeții s-au reîntors la București.

★

Seara, dr. Bruno Pittermann, vice
cancelarul Austriei, s-a întîlnit cu 
reprezentanți ai principalelor coti
diene și publicații, Radioteleviziunii 
și ’Agenției Romîne de Presă, pre
cum și corespondenții presei străine 
acreditați la București. Oaspetele, 
după ce a fost salutat de Nestor Ig
nat, președintele Uniunii Ziariștilor 
din R. P. Romînă, a răspuns la nu
meroasele întrebări puse de zia
riști. (Agerpres)

LA CONSILIUL DE STAT

Vineri, vicepreședintele Consiliu
lui de Stat, Avram Bunaciu, a pri
mit în audiență pe ministrul Olan
dei, dr. Johan H. Zeeman, în legătu
ră cu plecarea sa definitivă din R.P. 
Romînă.

La mitingul de la Budapesta
r

și 
zi

Recepție oferită in
Prim-vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri, Gheorghe Apostol, a o- 
ferit vineri seara în saloanele Casei 
centrale a armatei o recepție în 
cinstea vicecancelarului Austriei, dr. 
Bruno Pittermann, care face o vizi
tă în țara noastră.

Au luat parte Gh. Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, membri ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai unor instituții cen-

traie, oameni de știință, artă și cul
tură, ziariști romîni și străini. Au 
participat dr. Paul Wetzler, ambasa
dorul Austriei în R. P. Romînă, șe
fii altor misiuni diplomatice acredi
tați în R.P.R., membri ai ambasadei 
Austriei și alți membri ai corpului 
diplomatic. Au fost de față consilieri 
și conducători de întreprinderi in
dustriale austriece care însoțesc pe 
vicecancelarul Austriei.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială. (Agerpres)

Cîdul ds conferințe 
„Eminescu“

O £ « JL ® R.O« wLonsrsiuiire științifica

La Muzeul de Istorie a orașului 
București a avut loc vineri seara 
conferința „Iambul în poezia emi
nesciană“ din ciclul de conferințe 
„Eminescu“, organizat de filiala So
cietății de științe istorice și filolo
gice din Capitală. A vorbit lectorul 
universitar Mircea Brătucu.

Loio-Central
La tragerea Loto-central din 10 aprilie 

1964 au fost extrase din urnă următoa
rele numere : 81; 8; 63; 43; 70; 72; 71; 
84; 44; 61. Premii suplimentare : 70; 67; 
89. Fond de premii : 796 917 lei.

La Timișoara s-au deschis vineri 
lucrările consfătuirii anuale a con
siliilor regionale de îndrumare pen
tru ocrotirea naturii din Banat, Cluj, 
Crișana, Hunedoara, Maramureș, Ol
tenia. La consfătuire au fost prezen
tate referate privind activitatea 
desfășurată de aceste consilii pri
vind descoperirea, conservarea și 
protejarea monumentelor naturii, 
întocmirea de studii științifice, îm
bogățirea florei și faunei cu noi 
specii rare, etc.

HIM DOCUMENTAR FOREST8ER

Văcărești, ale lui Ion Ghica efc. Se gă
sesc și numeroase manuscrise care apar
țin clasicilor literaturii noasfre Alecsandri, 
Eminescu, Creangă, Caragiale, precum și 
documente referitoare la scriitorii Gh. To- 
pîrceanu, L. Rebreanu, Cezar Petrescu 
și alții.

O mare valoare documentară au atla
sele și hărții© vechi. Există aici o bogaiă 
colecfie de documente cartografice. U- 
nele dintre ele au fost alcătuite prin sec. 
XVI-XIX și au o deosebită importantă 
pentru cunoașterea tării. Pot fi consultate 
1 580 de atlase și hărți în tocuri, 11 600 
în foi, 3 800 harfi murale, planuri și alte 
lucrări cartografice, prețioase prin vechi
mea, execujia și raritatea lor.

CELE MAI VEŒ FOTOREPORTAJE

Recent, Centrul de documentare 
tehnică pentru economia forestieră 
a realizat un nou film, care are ca 
temă stăvilirea torenților. Filmul 
prezintă în imagini sugestive reali
zările obținute de muncitorii.fores-, 
tier! în acest domeniu, cauzele care 
determină formarea torenților, lu
crările ce se execută pentru stăvili
rea lor, reliefează rolul hidrografic 
și antierozionai al pădurii. Noul 
film va fi difuzat prin caravanele 
cinematografice ale Ministerului E_ 
conomiei Forestiere la majoritatea 
punctelor de lucru din țară, va fi 
prezentat în cadrul consfătuirilor și 
schimburilor de experiență.

★
Vineri după-amiază la Lectoratul 

central din Capitală a avut loc o 
adunare a oamenilor muncii consa
crată Zilei internaționale a foștilor 
deținuți și deportați politici antifas
ciști. Adunarea a fost deschisă de 
Ion Popescu-Puțuri, directorul Insti
tutului de istorie a partidului. A luat 
cuvîntul Gheorghe Vasilichi, pre
ședintele Comitetului foștilor deți
nuți și deportați politici antifasciști 
din R. P. Romînă, care a vorbit des
pre eroismul celor care și-au dat 
viața pentru libertatea poporului 
romîn și victoria împotriva fascis
mului în țara noastră, despre vigi
lența popoarelor împotriva reînvie
rii fascismului, pentru apărarea pă
cii. In încheiere adunarea a adoptat 
o moțiune de solidaritate cu toți 
luptătorii antifasciști din întreaga 
lume.

A

Cu ocazia semnării Planului pen
tru aplicarea Acordului de colabo
rare cultural-științifică între R. P. 
Romînă și R.P.D. Coreeană pe anii 
1964—1965, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, Giăn Du Hoan, 
a oferit o masă la care, pe lîngă 
membri ai celor două delegații cul
turale, au luat parte Eduard Mezin- 
cescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Jean Livescu, ad
junct al ministrului învățămîntului, 
Ion Moraru, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru cultură și 
Artă, Octav Livezeanu — vicepre
ședinte al Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
precum și funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

(Agerpres)

Lucrările Reuniunii 
internaționale a oamenilor 
de teatru

Vineri, în continuarea lucrărilor 
Reuniunii Internaționale a oameni
lor de teatru, regizorul Orazio Costa, 
profesor la Academia națională de 
artă dramatică din Roma, a vorbit 
despre rolul improvizației în pregă
tirea tînărului actor, în concepția 
școlii italiene, și a prezentat meto
dele acestei școli. Studenții italieni 
au prezentat apoi exerciții de im
provizație. La discuții pe marginea 
exercițiilor au luat cuvîntul : Michel 
Saint Denis (Franța), Al. Finți, V. O. 
Toporkov (U.R.S.S.) și Radu Beligan.

După amiază, oaspeții au vizitat 
Institutul de artă teatrală și cine
matografică „I. L. Caragiale“, unde 
au luat cunoștință de condițiile și 
modul de învățămînt al studenților 
romîni.

Cuvîntăriie rostite de J. Kâdâr 
Hrușciov»

Referindu-se la schimbul de pă
reri care a avut loc între delegațiile 
de partid și guvernamentale ale Un
gariei și Uniunii Sovietice, șeful gu
vernului sovietic a spus că ele au 
demonstrat unitatea deplină de ve
deri între cele două partide și cele 
două țări.

în continuare, vorbitorul s-a ocu
pat de problemele construcției so
cialiste, de dezvoltarea economică a 
țărilor socialiste. Dacă ar fi să, fa
cem o comparație numai cu țările 
capitaliste dezvoltate, rezultă că 
producția industrială a țărilor so
cialiste reprezintă în prezent aproa
pe două treimi din producția in
dustrială a “ “ 
voltate.

Relevînd 
vietică — a doua putere industrială 
din lume — își dezvoltă economia 
mult mai rapid decît S.U.A., vorbi
torul a spus : Să amintesc numai că 
alături de gigantul industrial care 
a fost industria Uniunii Sovietice 
încă în anul 1953. în ultimii zece ani 
au apărut încă doi giganți de a- 
cest fel.

Programul partidului nostru, care 
se îndeplinește cu succes, pune în 
fața poporului sovietic sarcini și 
mai grandioase, a spus vorbitorul, 
arătînd că Uniunea Sovietică își 
propune să creeze în perspectivă pe 
teritoriul său încă cinci țări indus
triale și ceva mai mult 
țări agricole de felul 
tice de astăzi.

în încheiere, șeful 
vietic a arătat că în 
tuiesc profunde transformări revo
luționare, se consolidează an de an 
noua orînduire socialistă, tot mai 
multe țări și popoare trec sub stea
gul socialismului. Lumea capitalistă 
este sfîșiată de contradicții acute. 
Mase tot mai largi militează împo
triva militarismului și a cursei 
înarmărilor, împotriva blocurilor 
militare agresive. Pe arena mon
dială raportul de forțe se schimbă 
continuu în favoarea păcii și socia
lismului. Comuniștii — a spus vor
bitorul — își consacră întreaga e- 
nergie luptei pentru pace, pentru 
victoria socialismului și comunis
mului, pentru o viață mai bună a 
oamenilor.

si N. S. »
BUDAPESTA 10 (Agerpres). — 

După cum s-a anunțat, joi a. avut 
loc la Budapesta un miting cu pri
lejul vizitei delegației de partid și 
guvernamentale a Uniunii Sovietice.

Luînd cuvîntul la miting, Jânos 
Kădâr, după ce a adus un cald salut 
delegației de partid și guvernamen
tale sovietice, a arătat că Ungaria 
socialistă a obținut o serie de suc
cese, printre care și creșterea, în 
1963, a producției industriale de cinci 
ori față de 1938, și a venitului na
țional, în același timp, aproape de 
trei ori. A fost înfăptuită transfor
marea socialistă a agriculturii, în 
țară a încetat să existe exploatarea 
omului de către om.

în continuare, vorbitorul s-a referit 
la mărețele realizări obținute de 
Uniunea Sovietică și la sprijinul pe 
care l-a acordat R. P. Ungare în 
opera de construire a socialismului.

Vorbind despre problemele mișcă
rii comuniste și muncitorești inter
naționale, J. Kădâr a spus că, în 
ciuda divergențelor existente, duș
manii — imperialiștii — trebuie să 
știe că toate partidele comuniste ac
ționează împotriva capitalismului și 
imperialismului și luptă pentru so
cialism. El a arătat că, în ultimii ani, 
politica leninistă de pace a obținut 
succese strălucite, justețea ei fiind 
confirmată în repetate rînduri.

. „Partidul nostru, guvernul nostru 
și poporul nostru sînt adepții co
existenței pașnice, a spus vorbito
rul. Noi tindem spre relații politice, 
economice și culturale normale cu 
toate țările care acceptă Republica 
Populară Ungară așa cum este ea, 
respectă suveranitatea ei de stat, o 
stimează ca stat suveran.

Există și, bineînțeles, vor exista 
încă mult timp probleme internațio
nale litigioase, a spus J. Kădâr, însă 
ele pot și trebuie rezolvate pe ca
lea tratativelor. Guvernul Republicii 
Populare Ungare este gata să con
tribuie la rezolvarea problemelor li
tigioase. El este gata să sprijine toate 
măsurile pozitive, care, la orice ni
vel, pot contribui la cauza păcii, a 
apropierii internaționale și care con
vin popoarelor“.

în cuvîntarea sa N. S. Hrușciov a 
declarat că poporul sovietic se 
bucură sincer de marile succese ale 
oamenilor muncii unguri în con
strucția vieții noi.

țărilor capitaliste dez-

faptul că Uniunea So-

de două 
Uniunii Sovie-

guvernului so- 
lume se înfăp-

Plecarea spre patrie
BUDAPESTA 10 (Agerpres). — La 

10 aprilie a părăsit Budapesta ple- 
cînd spre patrie delegația de partid 
și guvernamentală a Uniunii Sovie
tice, în frunte cu N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., care a fost în Ungaria 
într-o vizită oficială de prietenie.

în Gara de Est delegația a fost 
condusă de J. Kâdâr, prim secretar 
al C.C. al P.M.S.U., președintele gu
vernului revoluționar muncitoresc 
țărănesc ungar, și de alți condu-

a delegației sovietice
cători ai Republicii Populare Un
gare. N. S. Hrușciov și J. Kâdâr au 
rostit cuvîntări.

★

Ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al U.R.S.S. în R. P. Un
gară, G. A. Denisov, a dat o recep
ție în cinstea delegației de partid 
și guvernamentale a U.R.S.S. în 
frunte cu N. S. Hrușciov. Din partea 
ungară la recepție au fost de față 
Jânos Kâdâr, Istvân Dobi precum și 
alte persoane oficiale. N. S. Hrușciov 
și J. Kâdâr au rostit toasturi.(Agerpres)

Tenis de masă

La sfirșit de săptâminâCarol Popp de Szathmary, pictor acua- 
relist și peisagist care a trăit între anii 
1812—1888, a fost primul fotograf din 
țara noastră și se numără printre primii 
fotoreporteri ai lumii. La cabinetul de 
stampe al Bibliotecii Academiei se păs
trează o colecție de fotografii, multe din 
ele putînd fi pe drept cuvînt socotite fo
toreportaje făcute în timpul călătoriilor 
sale prin diferite regiuni ale țării. Ele al
cătuiesc doar o parte din suita de ima
gini cu care intenționa să alcătuiască, a- 
cum o sută de ani. primul album-reportaj 
al Romîniei.

Tot aici sînt păstrate și alte documen
te "iconografice — desene, stampe. 
Printre acestea sînt primele imagini re
feritoare la țara noastră — planșele din 
„Cronica de la Nürnberg", sec., XV, care 
sînt intitulate Valachia, o colecție de 
costume militare editată în Olanda la 
1600, în care apare pentru prima dată 
un luptător romîn, litografii și gravuri a- 
parținînd călătorilor străini care au trecut 
prin țara noastră de-a lungul veacurilor ; 
francezii Raffet și Bouquet, englezul He
ring, germanul Kunike și alții.

Recent colecția de gravuri a fost îm
bogățită cu noi achiziții. Intre ele se află 
și o gravură din sec. XVI aparținînd lui 
Marcanfonio Raimondi și o alta din seco
lul XVII a lui Pietro da Milano.

Concurs feminin de gimnastică 
Romînia—Polonia

Teodor CAZACU

y t aDupă

Vechi tipărituri din colecția Academiei

(Urmare din pag. I-a)

să lucreze conștiincios, calificativul „bine’ 
îi răsplătește eforturile, certifică o muncă 
de calitate, justifică încrederea care i s-a 
arătat. Putem să ne jucăm Cu acest ca
lificativ, să-l acordăm unui constructor 
care nu-și respectă nici propria lui me
serie, nici pe cel pentru care lucrează ? 
Formula „merge și așa" aduce daune lo
catarilor, face un prost serviciu construc
torului însuși, care nu va progresa în me
seria lui, constituie o primă de încurajare 
dată celor neconștiincioși. O recepție 
făcută cu seriozitate presupune verificarea 
cu atenție a fiecărei instalații, a tuturor 
elementelor de finisaj, controlul compe
tent al construcțiilor luate în primire. 
Acolo unde există un control temeinic 
pe faze de lucrări, făcut la timp de ingi
neri și tehnicieni, unde beneficiarul nu 
s-a mulțumit numai cu rapoarte, ci a venit 
să se intereseze pe șantier cum se mun
cește, neajunsurile pot fi prevenite.

Interesează în cel mai înalt grad cine 
anume face parte din comisia de recep
ție. E nevoie de oameni care-și pun la 
inimă interesele locatarilor, pricepuți în 
meserie, greu de convins că o balustradă

strîmbă la un balcon e un fleac, că lipsa 
instalației pentru felefon sau a unui ra
cord de lumină — se înfîmplă și asffel 
de lucruri — constifuie o chestiune fără 
însemnătate. De la calitatea izolației 
pentru acoperiș la rozetele pentru

■ calorifer sau clanțele ușilor, orice deta
liu e însemnat, își are locul său deter
minat în ansamblul unui apartament. 
Chiar și în felul cum e așezat un raft în 
cămară sau cum e bătut un cui pentru 
galeria de la fereastră, să se vadă do
rința constructorului ca noul locatar să 
se simtă cît mai în largul său.

Construirea unui bloc de locuințe la 
nivelul tehnicii moderne și al cerințelor 
justificate ale noilor locatari cere o califi
care tot mai mare, cunoștințe numeroase. 
In multe unități de construcții există un 
puternic interes pentru calificarea profe
sională, pentru dezvoltarea unei atitudini 
exemplare față de muncă. Este bine ca 
peste tot constructorii să simtă atenția și 
preocuparea organizațiilor de partid de 
pe șantiere pentru îmbunătățirea pregăti
rii lor profesionale, pentru însușirea teh
nicii moderne.

In ridicarea generală a calificării, în 
împărtășirea largă a experienței, organi-

zețiile de partid au un larg cîmp de ac
tivitate. Punînd în discuție diferite pro
bleme legate de calitatea finisajelor, ele 
pot aduce o însemnată contribuție și la 
educarea constructorilor în spiritul exi
genței, grijii și răspunderii față de cali
tatea lucrărilor. Pe unele șantiere s-au or
ganizat convorbiri cu muncitorii privitoa
re la executarea în bune condiții a lu
crărilor ; gazetele de perete au o pozi
ție combativă față de munca de mîn- 
tuială, Discuții fructuoase pot avea loc 
și cu locatarii noilor blocuri. Se poate 
discuta cu ei ce ar mai trebui făcut pen
tru a construi locuințe cît mai frumoase 
și mai confortabile. Astfel de dezbateri 
contribuie la îmbunătățirea calității con
strucțiilor.

...Un locatar își ia apartamentul în pri
mire. lată-l dînd o raită prin încăperi, 
privind atent fiecare detaliu al construc
ției. li place că zugrăveala pereților se ar
monizează cu vopseaua ușilor și ferestre
lor, că parchetul e lucrat cu grijă, insta
lațiile sînt bine finisate. E satisfăcut.

Nu poate fi bucurie mai mare pentru 
constructori decît aceea de a ști că au 
lucrat bine, că noii locatari sînt mulțu
miți de apartamentele în care s-au mutat.

Membrii loiului echipei C.S.M.-CIuJ, cîșhgătoarea „Cupei campionilor 
europeni" la tenis de masă — ediția 1963—64 : Radu Negulescu, Adal
bert Rethi, Dorin Giurgiucă și Gh. Cobîrzan (de la stînga la dreapta)

BUDAPESTA 10 (Agerpres). — Vineri 
seara în sala „Sportcsarnok" din Buda
pesta, echipa masculină de tenis de masă 
C.S.M. Cluj a repurtat o remarcabilă vic
torie internațională cucerind pentru a doua 
oară alternativ „Cupa campionilor euro
peni". In meciul final, jucătorii noștri au 
învins cu 5—4 redutabila formafie 
Vasutepitök Budapesta, deținătoarea tro
feului de anul trecut. Finala a prilejuit 
o luptă sportivă pasionantă. Jucătorii ro- 
m.îni au condus la un moment dat cu 
2—0, 3—2 ca pînă la sfîrșit să ciștige, la 
capătul a 9 partide, trofeul pus în joc. 
In cea mai importantă întîlnire, cînd echi-

Aseară Ia Stockholm, echipa de polo pe 
apă a R. P. Romîne a învins cu scorul de 
2—1 (1—0 ; 1-0 ; 0—0 ; 0—1) echipa Su
ediei. Cele două puncte ale echipei noas
tre au fost înscrise de Grințescu și Szabo. 
Astăzi are loc meciul revanșă.

★

internațional de șah de la Sa- 
încheiat cu victoria marilor

Turneul
rajevo s-a ______ __ _____ __ ,__
maeștri Polugaevski (U.R.S.S.) și Uhlmann 
(R.D. Germană), care au totalizat cite 10,5 
puncte fiecare, din 15 posibile. Pe locurile 
următoare s-au clasat în ordine : Ivkov 
(R.S.F. Iugoslavia) 9,5 puncte ; Hort (R.S. 
Cehoslovacă) 9 puncte ; Fachmann (R.S. 
Cehoslovacă) etc. Victor Ciocîltea, totali- 
zînd 7,5 puncte, s-a clasat pe locul 8 din 
16 concurenți. în ultima rundă, Ivkov a 
cîștigat la Gojak și Bukici la Damianovici. 
S-au terminat remiză partidele : Matulo- 
vici—Ciocîltea ; Trifunovici—Polugaevski ; 
Gufeld—Hort ; Bogdanovici—Parma ; Uhl
mann— Pachmann și Kozomara—Dely.

★

în cadrul concursului de haltere desfă
șurat la Kiev, semigreul Vladimir Golova
nov a stabilit un nou record mondial la 
stilul „împins”, cu o performanță da 
164 kg.

pa maghiară era în avantaj (4—3), fînărul 
Giurgiucă l-a învins cu 2—0 (18, 13) ps 
fostul campion european Zoltan Berczik, 
egalînd astfel scorul. In partida decisivă, 
care a desemnat echipa învingătoare, 
campionul țării noastre, Ad. Rethi, a cîști
gat cu 2—1 (21—18; 16—21 ; 21—12) 
în fața lui Hollo.

lată celelalte rezultate înregistrate în 
meciul C.S.M. Cluj — Vasutepitök : Giur
giucă — Hollo 2—0 ; Rethi — Rozsas 
2—0 ; Negulescu — Berczik 0—2 ; Giur
giucă — Rozsas 0—2 ; Negulescu — Hol
lo 2—0 ; Rethi — Berczik 1—2 ; Negu
lescu — Rozsas 0—2.

După victoria realizată de Voința Bucu
rești în „Cupa campionilor europeni" (fe
minin), succesul de aseară al echipei 
C.S.M. Cluj se adaugă la șirul victoriilor 
realizate în acest sezon pe plan interna
țional de reprezentanții tenisului de masă 
din patria noastră.

Astăzi și mîine după amiază, în 
sala Floreasca din Capitală echipa 
olimpică a țării noastre întîlnește 
formația R. P. Polone. Lotul echipei 
noastre cuprinde pe Elena Leuștean- 
Popescu, Sonia Iovan, Elena Tutan, 
Emilia Liță, Atanasia Ionescu, Elena 
Ceampelea, Rozalia Baizat. Din re
prezentativa poloneză fac parte cele 
mai bune gimnaste, în frunte cu cu
noscuta internațională Natalia Kot- 
Walla, Elzbieta Apostolska, Gizela 
Niedurna și altele. Sîmbătă de la 
orele 17,30 au loc exercițiile impuse, 
iar duminică de lă orele 18, cele li
ber alese.

FOTBAL. — Mîine, meciuri ale e- 
chipelor de categoria A : București 
(cuplaj pe stadionul „23 August", de 
la ora 14,30) : Steaua-Siderurgistul 
Galați ; Dinamo București-Dinamo 
Pitești ; Iași : C.S.M.S.-Crișul ; Cluj : 
Știința-Progresul ; Timișoara : Știin- 
ța-Farul ; Arad : U.T.A.-Steagul roșu; 
Ploiești : Petrolul-Rapid.

RUGBI. — Campionatul republican 
de rugbi programează astăzi în Ca
pitală, de la orele 16,30 pe terenul

Gloria, meciul Dinamo București-Glo- 
lia. Duminica, cu începere de la o- 
iele 15 în parcul Copilului, au loc 
partidele : Progresul București-Rul- 
mentul Bîrlad și Grivița Roșie-Știinta 
Cluj. în țară se dispută parti
dele : Ancora Galați-Steaua, C.S.M.S. 
Iași-Știința Petroșeni și Știința Timi- 
șoara-Unirea.

BASCHET—VOLEI. — Amatorii de 
sport bucureșteni pot urmări dumi
nică în sălile Dinamo, Giulești și Re
colta o serie de jocuri în cadrul cam
pionatului republican de baschet 
masculin și „Cupa R. P. Romîne" la 
volei. Programul complet al meciu
rilor este următorul : sala Dinamo, 
de la orele 8 : Olimpia-Voința Iași 
(baschet masculin) ; Dinamo-Progre- 
sul (volei feminin); Progresul-Farul 
Constanța (volei masculin); Dinamo- 
Petrolul Ploiești (volei masculin) ; 
sala Giulești, de la orele 8, meciuri 
masculine de baschet: Progresul- 
Voința Satu Mare; Steaua-Steagul 
Roșu Brașov ; Rapid-Știința Craiova 
și meciul de volei masculin Rapid- 
Știința Timișoara; sala Recolta, de 
la orele 9: Steaua-Știința Cluj; lotul 
olimpic A-Lolul olimpic B (volei 
masculin).

Printre sportivii de la „Agronomie“
în ultima perioadă, peste 2 000 

studenți au luat parte la întrecerile 
atletism, gimnastică, fotbal, handbal. Re
prezentativele de facultăți s-au Intîlnit în 
cadrul unor turnee, care au dat cîștig de 
cauză Facultății de agronomie (la volei 
și baschet) și Facultății de medicină ve
terinară (la handbal).

O dată cu deschiderea noului sezon 
sportiv, competițiile urmează să se desfă
șoare în cadrul spartachiadei republicane, 
Se vor disputa întreceri inter-ani și inter- 
facultăți la : fotbal, volei, baschet, atle
tism, oină, șah, tenis de masă, înot. In

de 
de

ce privește turismul, trebuie remarcată 
preocuparea comisiei conduse de studen
tul Alexandru Sochircă, care a organizat 
pînă acum mai multe acțiuni turistice de 
amploare. Alături de sportul de masă, cel 
de performantă vine să sublinieze intere
sul și aptitudinile studenților pentru edu
cația fizică. Echipele reprezentative ale 
institutului (de fotbal, baschet, handbal, 
gimnastică, atletism, judo) au luat parte 
la o serie de competiții studențești. Me
rită subliniată și inițiativa de a instrui 
anul acesta încă 150 de instructori spor-

In timpul exercițiilor de gimnastică
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ANGLIA: După anunțarea 
datei alegerilor parlamentare

Bruxelles CEREREA SPANIEI 
DE A ADERA LA PIAȚA COMUNĂ
A FOST RESPINSA

Dezbaterile din comisiile Conferinței 
pentru comerț și dezvoltare

Rezultatele votului pentru Consiliul 
municipal al Londrei

LONDRA 10 (Agerpres). — Potri
vit rezultatelor oficiale date publi
cității vineri seara la Londra după 
numărătoarea voturilor, partidul la
burist a obținut 64 de locuri din 
cele 100 în Consiliul municipal al 
Marii Londre, iar partidul conser
vator — 36 de locuri. Alegerile 
pentru desemnarea Consiliului mu
nicipal al Marii Londre sînt consi
derate de observatorii politici 
drept un barometru al viitoare
lor alegeri generale parlamen
tare care vor avea loc, după 
cum s-a anunțat, în toamna aces
tui an. Postul de radio Londra a-

preciază că laburiștii au cîștigat un 
plus de voturi de 7—8 la sută.

Anul acesta au loc pentru prima 
oară alegeri municipale pentru Con
siliul municipal al Marii Londre. 
Acest consiliu municipal a fost 
creat din inițiativa partidului con
servator prin eliminarea din siste
mul administrativ al comitatului 
Londra, a raioanelor mărginașe, 
unde marea majoritate a populației 
vota pentru laburiști. în Consiliul 
municipal al comitatului Londra, 
partidul laburist a deținut majori
tatea timp de 30 de ani.

Comentariile provocate de hotărirea 
premierului englez

BRUXELLES 10 (Agerpres). — 
Consiliul ministerial al Pieței co
mune, întrunit în cadrul unei șe
dințe închise, a respins propunerea 
guvernului spaniol privind începe
rea un.or tratative . preliminare în 
vederea aderării Spaniei la Comu
nitatea economică europeană. După 
cum se știe, Spania a mai făcut la 
începutul anului 1962 o încercare 
similară rămasă, însă, fără rezultat, 
în cursul dezbaterilor între membrii 
Pieței comune n-a existat o unitate 
de vederi în privința aderării Spa
niei la acest organism. împotriva a- 
derării Spaniei la Piața comună s-au 
pronunțat reprezentanții Belgiei și 
Olandei, care se opun oricăror con
tacte cu actualul guvern spaniol. 
Reprezentanții Franței și ai R. F. 
Germane au declarat că guvernele 
lor se pronunță în favoarea începe
rii tratativelor preliminare cu Spa
nia, în vederea aderării acesteia 
C.E.E,

Cuvintarea ministrului comerțului exterior al R. P. Romine

la

LONDRA 10 (Agerpres). — „Cam
pania pentru alegerile generale din 
Anglia a început vineri, cu toate că 
data alegerilor a fost stabilită în 
mod oficial abia peste șase luni“, 
transmite agenția Reuter. Prezenta
rea bugetului anual în Camera Co
munelor, la 14 aprilie, de către mi
nistrul de finanțe, R. Maudling, 
este considerată de observatori ca 
un prilej pentru o înfruntare par
lamentară spectaculoasă.

După ce a aflat de hotărîrea pri
mului ministru, liderul partidului 
laburist, Harold Wilson, a declarat 
că a fost întreruptă practica, obiș
nuită pînă acum, de a fixa data a- 
legerilor mai devreme de încheierea 
legislaturii în curs. Wilson și-a ex
primat speranța într-o victorie la
buristă.

„Stabilind data alegerilor generale 
în toamnă, transmite coresponden
tul din Londra al agenției France 
Presse, primul ministru Home a dat

peste cap toate pronosticurile și i-a 
pus într-o anumită încurcătură pe 
laburiști și pe . liberali, încercînd 
prin această contralovitură să dea 
unele speranțe partidului conserva
tor. De obicei, premierii aflați la 
putere caută să-i ia prin surprin
dere pe adversari, grăbind data a- 
legerilor generale. Dar acum, pen
tru prima dată în istoria modernă a 
Parlamentului englez, sir Alec a 
obținut efectul surprizei amînînd 
data consultării electorale cît mai 
tîrziu posibil. Mandatul actualei Ca
mere a Comunelor expiră la 5 no
iembrie 1964“.

Cu toate că data alegerilor a fost 
stabilită pentru cele 630 de locuri 
ale Camerei Comunelor pentru luna 
octombrie, opoziția cere să se orga
nizeze alegeri parțiale în șapte cir
cumscripții, ai căror deputați au 
încetat din viață sau au demisio
nat.

Măsuri excepționale 
în capitala Columbiei

BOGOTA 10 (Agerpres). — în ca
pitala Columbiei s-au produs trei 
explozii la ministerele afacerilor ex
terne, comunicațiilor și învățămîn- 
tului. Nu s-au înregistrat victime, 
dar exploziile au produs însemnate 
pagube materiale. Tot joi un agent 
de circulație a fost asasinat de că
tre necunoscuți. O altă explozie s-a 
înregistrat și în localitatea Tuta, si
tuată la o distanță de 170 km nord- 
est de capitală. Incidentele sînt puse 
în legătură cu anunțul adepților fos
tului dictator al Columbiei, Gustav 
Rojas Pinilla, care chemau la ac
țiuni de sabotaj. La Bogota au fost 
introduse măsuri excepționale.

GENEVA 10 Trimisul special A- 
gerpres, N. Puicea, transmite :

Vineri și-au continuat lucrările, la 
Geneva, cele cinci comisii ale Con
ferinței Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare.

în cadrul Comisiei a IlI-a, care 
se ocupă cu comerțul invizibil, mi
nistrul comerțului exterior al R. P. 
Romîne, Victor Ionescu, după ce a 
făcut o analiză detailată a ritmului 
actual de dezvoltare a țărilor în curs 
de dezvoltare, bazată pe cifre sco- 
țînd în evidență tendința agravării 
decalajului existent între țările dez
voltate și cele în curs de dezvolta
re, a arătat că „trebuie găsite cît 
mai urgent noi metode pentru a ac
celera industrializarea țărilor în curs 
de dezvoltare... cu atît mai mult cu 
cît omenirea — privită în ansam
blu — dispune în prezent de resur
se' suficiente pentru a împiedica a- 
gravarea decalajului existent“.

Referindu-se la propunerile pre
zentate în discursul șefului delega
ției R. P. Romîne, vorbitorul a spus : 
Livrările pe credit de echipament 
industrial și de alte bunuri vor fi 
rambursate în principiu prin cote

părți din producția obținută de uni
tatea livrată sau prin alte produse 
ce s-ar conveni ; proprietatea și ad
ministrarea unităților industriale 
livrate ar aparține, chiar de la în
ceput, țării beneficiare ; țării furni
zoare de echipament îi revine sar-1 
cina de a finanța și de a efectua li
vrări de echipament industrial la 
nivelul tehnicii moderne, asigurînd 
asistența tehnică pentru construi
rea, montarea și exploatarea unită
ții livrate. Tot țării furnizoare îi re
vine sarcina de a face cercetările 
necesare, de a întocmi proiectele și, 
în sfîrșit, de a asigura pregătirea 
cadrelor tehnice ; finanțarea ar tre
bui să acopere livrarea de echipa
ment pentru unități noi ca și livră
rile de echipament destinate lărgirii 
capacității de producție, ameliorării 
calității și diversificării gamei de 
produse a unităților industriale deja 
existente •_ țara beneficiară va tre
bui să acopere, pe plan intern, chel
tuielile necesare construirii, montă
rii etc. Rambursarea creditelor a- 
cordate ar trebui să se facă, în 
principiu, pe măsură ce unitatea în
cepe să producă.

„Competiția petroliera“ 
pentru Marea Nordului

In problema cipriotă
■anoBOBMnHCBtamBBaBaManamaBMMBana

IHTENSÄ ACTIVITATE DIPLOMATICĂ
® ÎNTREVEDERI SUCCESIVE

BUNCHE-MAKARIOS-KUCIUK
® RĂSPUNSUL ANGLIEI 

LA DEMERSUL TURCIEI

Greva celor 12 000 de medici belgieni a trezit o vie nemulțumire în rîndurile populației. Mii de mun
citori au organizat la Liège o demonstrație de protest

Marea Nordului se 
nou, odată cu venirea 
centrul atenfiei societăților petro
liere occidentale. Vara trecută, peste 
20 de sociefăji au participat la cerce
tări seismice, pe baza cărora specia
liștii presupun existenfa 
minte de petrol și gaze 
această zonă.

Interesul monopolurilor este sporit 
de faptul că regiunea vizată se afla 
în centrul „piejei de energie" a cifor- 
va importante țări vest-europene. Se 
așteaptă cu nerăbdare trecerea la 
faza de forare pentru a se verifica re
zultatele cercetărilor preliminare și a 
se stabili dacă depozitele de petrol 
și gaze sînt suficient de mari pentru 
a justifica „interesul comercial".

Costul cercetărilor submarine fafă 
de cele de pe uscat, este de trei ori 
mai mare. „Cheltuielile au fost eva
luate — scrie „Financial Times" — la 
3 000 pînă la 6 000 de lire sterline pe 
zi, iar costul total al unei sonde de 
explorare la aproximativ 1 000 000 de 
lire sterline". Un alt obstacol, destul 
de serios, este adoptarea unei legis
lații care să delimiteze drepturile ță
rilor riverane. Cui aparfine fundul Mă
rii Nordice 1 Convenția maritimă in
ternațională semnată în 1958 la Ge
neva fixează drepturile statelor cos
tiere de a exploata resursele naturale 
pînă la o adîncime de 200 metri. An
glia, ca singura țară aflată de partea

plasează din 
primăverii, în

unor zăcă- 
naturale în

apuseană a Mării Nordului, a primit 
aproape țumătate din zona respectivă. 
Și Olanda se află într-o situație favo
rizată, fapt ce nemulțumește Belgia și 
Germania occidentală, care cer să fie 
redeschisă discuția în această pro
blemă.

Intre . timp, societățile mai influ
ente au trecut la lucru. După cum 
relatează „Financial Times", „marele 
consorțiu interesat în regiunea din 
largul coastelor vest-germane are de 
pe acum o platformă de forare în 
funcțiune. Societatea americană Calfex 
a și transportat echipamentul necesar 
de dincolo de Atlantic".

Situația altor societăți occidentale 
este mai puțin favorabilă, deoarece 
majoritatea instalațiilor de forare în 
largul coastelor sînt deținute de 
societăți americane. Presa apuseană 
presupune că acestea vor efectua „o 
bună parte din operațiunile din 
Marea Nordului". Pentru a face față 
concurenței monopolurilor din S.U.A., 
societăți petroliere vest-europene plă
nuiesc să comande 
morchere necesare 
Nordului.

Mai -nerăbdătoare 
rii, monopolurile petroliere se gră
besc, după cum se vede, să-și adju
dece „partea leului" încă înainte ca în 
Marea Nordului să se simtă mirosul 
petrolului.

în forța 
externe cana- 
a declarat la 
Comunelor că 
O.N.U. a cerut

Procesul antidemocratic de la Pretoria

Greva muncitorilor 
constructori din Franța

PARIS 10 (Agerpres). — 
prima oară după greva 
din 1947. sindicatele 
constructori, afiliate 
„Force Ouvrière“

platforme și re- 
explorării Mării

decît cercetăto-

NICOSIA 10 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al forței O.N.U. 
în Cipru a anunțat că au fost trimi
se întăriri în nordul insulei, în urma 
izbucnirii unor ciocniri în'preajma 
localității Kyrenia.

Primul grup de militari irlandezi 
a sosit în Cipru și se așteaptă so
sirea întregii unități suedeze care 
urmează să fie inclusă 
O.N.U. Ministrul de 
dian, Paul Martin, 
Ottawa în Camera 
secretarul general al
Canadei să studieze posibilitățile de 
sporire a efectivului pe care-1 pune 
la dispoziția forței O.N.U. în Cipru.

Adjunctul secretarului general al 
O.N.U. pentru problemele politice, 
Ralph Bünche, care se află într-o 
vizită de trei zile în Cipru, a avut 
succesiv întrevederi cu președintele 
Makarios și vicepreședintele Kuciuk. 
Potrivit agenției U.P.I., vicepre
ședintele a criticat forța' O.N.U., sus- 
ținînd că ea nu a izbutit să impună 
diminuarea tensiunii în insulă.

La Istanbul, R. Denktash, liderul 
comunității ciprioților turci, și-a ex
primat nemulțumirea într-o. confe
rință de presă față de poziția O.N.U. 
în Cipru,'în special pentru faptul că 
forța O.N.U. colaborează cu guver
nul cipriot în vederea menținerii 
ordinei.

Ambasadorul englez la Ankara, 
sir Denis Allen, a fost primit de mi
nistrul de externe turc. Erkin, că
ruia i-a remis răspunsul guvernului

Nouă lideri progresiști 
sînt amenințați cu moartea

Nouă lideri progresiști din Republica 
Sud-Africană, printre care Nelson Man
dela și Walter Sisulu, au fost aduși de 
guvernul fascist al lui Verwoerd pe banca 
acuzafilor, fiind învinuiți de „sabotaj". 
Noua înscenare de la Pretoria stîrneșle 
un val de indignare în rîndul opiniei pu
blice progresiste de pretutindeni. In le
gătură cu acest proces care a începu* 
marți, ziarul „Daily Worker" (Londra) 
scrie :

„James Kantor a fost eliberat după 
90 de zile de torturi în închisoare. Ju
decătorul a fost de acord 
mai putut continua acțiunea 
rească împotriva lui. El este 
în libertate dar sănătatea sa 
nată. Kantor face parte totuși

că nu s-a 
judecăto- 

pus acum 
a fost rui- 
din cei fe

riciți. Sute de oameni sînt ținuți luni de-a 
rîndul izolați într-o celulă fără a fi jude
cați sau învinuiți de ceva.

Ce se știe despre restul acuzaților 
în procesul de la Pretoria ? De ce au fost 
învinuiți ? Cei mai mulți au fost arestați 
la 11 iulie anul trecut la o fermă din Ri- 
vonia, o suburbie a Johannesburgului. 
Acuzarea a susținut că această fermă a 
fost sediul Congresului Național African și 
al aripei sale militare Umkhonto we Sizwe 
(„Lancea națiunii"), precum și al Partidu
lui Comunist, ambele organizații fiind 
scoase în afara legii.

în cadrul procesului statul s-a bazat 
foarte mult pe mărturiile unor persoane 
anonime care ar fi pretins că sînt membri 
ai mișcării naționale de eliberare. Majo
ritatea martorilor aduși de stat, în afara 
membrilor poliției, au fost arestați în 
baza legii de 90 de zile* și ținuți fără 
judecată la închisoare pînă cînd au accep
tat să dea declarații. Mulți au fost aspru 
torturați, supuși unor șocuri electrice, 
bătuți etc. Toți au fost ținuți la închi
soare pînă cînd au dat mărturii. Minis
trul justiției a declarat în parlament la

24 ianuarie 1964 că nu mai pufin de 46 
de persoane dejinufe în baza legii de 
90 de zile au depus mărturii în favoarea 
statului sub promisiunea de scutire de 
pedeapsă. Mister X, unul din principalii 
martori ai acuzării, a fost închis 90 de 
zile fără judecată. La început a refuzat 
să vorbească, dar mai tîrziu s-a răzgîn- 
dit. Ce l-a influenjat? „Închisoarea" — 
a fost răspunsul său.

Essop Suliman, un alt martor de(inut 
în baza legi' de 90 de zile, a spus că 
a transportat recruji pentru instruire mi
litară din Transvaal în Bechuanaland. El a 
declarat că polițistul care l-a arestat i-a 
spus : „Iți dai seama că cu o lovitură 
te-am pus la pămînt?”. Apărarea a ară
tat 
de 
cui 
de 
mă 
lui a accentuat că 
prelungită, chiar fără forturi, duce la mari 
suferinfe și la tulburarea facultăților min
tale. Orice mărturie obținută în astfel de 
circumstanțe nu este justă, au arătat ei, și 
au chemat pentru abolirea legii de 90 
de zile. Conform unei legi sud-africane, 
curtea trebuie să respingă orice depozi
ție care a fost făcută de martor sub 
constrîngere. Acum se va spune desigur 
că mărturiile făcute de deținuți în închi
soare intră în altă categorie...

Este semnificativ faptul că atunci cînd 
acuzații au fost aduși în fața acuzatori
lor, fiecare 
este acela 
pe banca

că Suliman și-a schimbat depozițiile 
la un proces la altul ca să fie pe pla- 
acuzării. O’ declarație făcută de 60 

psihiatri, psihologi și medici de sea- 
din Africa de Sud în timpul procesu- 

detenfiunea izolată

avut loc procesul a fost trans-în care a 
formată într-o fortăreață armată. Acuzații 
sînt aduși zilnic în fața curții sub escortă 
înarmată pînă în dinți. O mulțime de po
lițiști în civil și uniformă se află pretu
tindeni pentru a împiedica orice mani
festație în sprijinul acuzaților. Numeroși 
spectatori, printre care fiul și soția lui 
Sisulu, precum și membri ai familiei acu
zatului Elias Motsoaledi au fost arestați. 
Scopul a fost crearea unei atmosfere de 
teroare, care poate culmina cu executa
rea acuzaților. Acesta este adevăratul 
plan al guvernului Verwoerd pentru ni
micirea opoziției populare din Africa de 
Sud. Acuzații vor putea fi salvați numai 
de o campanie mondială care să forțeze

Pentru 
generală 

muncitorilor 
la C.G.T., 

și Confederația 
Franceză a muncitorilor creștini, au 
acționat în comun în apărarea drep
turilor lor vitale. Peste 800 000 de 
muncitori constructori din Franța 
s-au aflat în grevă la 9 aprilie. în 
fața clădirii Camerei de muncă a 
avut loc un mare miting, la care au 
luat cuvîntul numeroși lideri sindi
cali, subliniind importanța acțiuni
lor comune ale oamenilor muncii, 
într-o rezoluție adoptată în unani
mitate, muncitorii constructori au 
declarat că sînt ferm hotărîți să 
obțină satisfacerea revendicărilor 
lor și să întărească unitatea de 
luptă împotriva încercărilor patro
natului de a le știrbi drepturile.

Aproape 80 la sută din numărul 
muncitorilor metalurgiști din depar
tamentul Rhône au participat, la 9 
aprilie, la o grevă în sprijinul re
vendicărilor cu privire la salarii. De 
asemenea, au organizat greve de 
scurtă durată muncitorii de la șan
tierele navale din Dunkerque și 
Bordeaux.

BRASILIA 10 (Agerpres). — 
Președintele interimar, Ranieri Maz- 
zilli, s-a înapoiat la Brasilia, venind 
de la Rio de Janeiro, aducînd cu el 
pentru a prezenta Congresului așa- 
numitul „act instituțional“ semnat 
de cei trei miniștri ai forțelor ar
mate. Acest act menține în vigoare 
constituția din 1946, dar dă preșe
dintelui dreptul de a decreta starea 
de asediu sau de a o prelungi pe o 
perioadă de 30 de zile. De asemenea, 
actul dă comandanților militari 
dreptul de a suspenda drepturile 
politice pe o durată de zece ani și 
de a anula mandatele legislative,

fără ca persoanele afectate de aceste 
miăsuri să aibă dreptul de a se a- 
dresa instanțelor judiciare.

După cum transmite corespon
dentul din Rio de Janeiro al agen
ției U.P.I., comandanții militari bra
zilieni au hotărît, în virtutea „ac
tului instituțional“, să priveze de 
drepturi politice pe timp de zece 
ani pe foștii președinți ai Braziliei, 
Joao Goulart și Janio Quadros. De 
asemenea, au fost privați de drep
turi politice 40 de senatori și depu
tați în Congres, precum și un nu
măr de personalități politice și 
lideri sindicali.

ie sa moara

*) Este vorba de o lege reacționară pe 
baza căreia autoritățile rasiste sud-africane 
pot aresta și întemnița orice persoană timp 
de 90 de zile fără judecată.

în parte a spus : „Guvernul 
care ar fi trebuit să stea 
acuzaților, nu eu". Nu tre

buie uitat că este vorba de 
politic".

După ce vorbește despre 
tatea celor aflați în boxă, 
reprezentanți de seamă ai 
sud-africane, ziarul scrie ; „
meni vor fi omorîți dacă vor fi condam
nați și nimeni nu trebuie să-și facă iluzii 
că guvernul lui Verwoerd nu va executa 
pedeapsa capitală. Statul cunoaște valoa
rea oamenilor pe care îi acuză. Curtea

un proces

personali- 
tofi fiind 
populajiei 

Acești oa-

In Republica Sud-Airicană perchezițiile și arestările se țin lanț. Ele 
constituie un aspect obișnuit sub dictatura iascistă a lui Verwoerd

englez la demersul guvernului turc 
în legătură cu abrogarea de către 
guvernul cipriot a clauzelor potrivit 
cărora staționau în Cipru unități 
grecești și turcești. „Anglia — rela
tează agenția Reuter. —. a respins 
punctul de vedere al Turciei că 
abrogarea de către președintele Ma
karios a acordului militar dintre 
Cipru, Grecia și Turcia ar repre
zenta o încălcare a constituției 
prului“.

Noul ambasador american la 
cosia, Taylor Belcher, urmează 
plece la Washington. în timpul . 
calelor la Atena, Ankara și. Lon .S' 
el va avea întrevederi cu reprezen
tanții guvernelor grec, turc și en
glez.

ANKARA 10 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția France Presse, 
autoritățile turcești din Istanbul au 
pus în vedere unui grup de 300 de 
cetățeni greci care locuiesc la 
Istanbul ca în timp de 15 zile să-și 
înceteze exercitarea profesiunilor.

Âlgeria

Ci-

Ni
să

A

ALGER 10 (Agerpres). Consi
liul de Miniștri al Republicii Alge
riene Democratice și Popul ® a a- 
doptat un proiect de lege cu pri
vire la reforma agrară. Proiectul ur
mează să fie supus curînd spre 
examinare Adunării Naționale. Pro
iectul de lege acordă o deosebită 
importanță dezvoltării sistemului co
operatist în agricultura Algeriei.

IN CONSILIUL DE SECURITATE
NEW YORK 10 (Agerpres). — 

Consiliul de Securitate a adoptat joi 
după-amiază o rezoluție care deplîn- 
ge acțiunile militare ale Angliei îm
potriva orașului yemenit Harib. Re
zoluția condamnă în principiu acțiu
nile represive ca fiind incompatibile 
cu Carta O.N.U. Ea invită părțile in
teresate „să dea dovadă de cea mai 
mare moderație cu scopul de a evita 
noi incidente și de a restabili pacea 
în regiune" și cere secretarului ge
neral „să facă uz de bunele sale 
oficii pentru a încerca să reglemen
teze problemele în suspensie, în a- 
cord cu cele două părți“. în favoa
rea rezoluției au votat. 9 membri ai 
Consiliului de Securitate. S.U.A. și 
Marea Britanie s-au abținut.

VARȘOVIA. La 10 aprilie 
chis la Varșovia cel de-al 
Congres național al cadrelor didac
tice. La deschidere au participat re
prezentanți ai conducerii de partid și 
de stat în frunte cu Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și J. Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone.

s-a des- 
VUI-lea

LONDRA. Delegația Sfatului 
popular al orașului Galați, care vizi
tează Anglia la invitația Consiliului 
municipal din Coventry, cu care ora
șul Galați este înfrățit, a sosit la Lon
dra. Delegația, condusă de Alecu Stan, 
președintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al orașului Galați, a 
plecat apoi spre Coventry.

PARIS. Cu prilejul prezenței la Pa
ris a acad. Zaharia Stancu și a apari
ției cărții sale „Jocul cu moartea“ în 
traducere franceză în editura „Albert 
Michel“, la Ambasada R. P. Romîne 
a fost organizată vineri seara o întîl- 
nire a scriitorului cu oameni de li
tere, teatru, ziariști.

NEW YORK. Agenția France 
Presse anunță că U Thant, secretarul 
general al O.N.U., va sosi la 26 aprilie 
la Paris, unde va participa la lucră
rile Comisiei de coordonare adminis
trativă a Organizației Națiunilor Unite.

BONN. Cancelarul vest-german, 
Ludwig Erhard, a avut vineri o în
trevedere cu primul ministru al Lu
xemburgului, Pierre Werner. După

ALGER. Postul de radio și televi
ziune al Algeriei a anunțat că joi sea
ra șase conducători ai secției locale a 
Frontului de eliberare națională din 
localitatea Tizi-Raclied, provincia Ka- 
bylia, au fost asasinați de către ele
mente contrarevoluționare.

WASHINGTON. Ministerul Apără
rii al S.U.A. a anunțat că unități ale

cum transmite agenția D.P.A., cei doi 
oameni de stat au discutat probleme 
legate de planurile privind fuzionarea 
celor
(Piața comună, Euratom și Comunita
tea europeană 
lului).

NEW YORK. In orașul Baltimore, 
statul Maryland, a avut loc un ateu- t_. __ _.....
tat la viața senatoarei Verda Welco- flotei a 7-a americane au intrat în a- 
me, singura senatoare de culoare diii pele Oceanului Indian unde urmează 
acest stat și cunoscută militantă în 
lupta pentru drepturi civile din S.U.A.

ABIDJAN. In localitatea Bouake din 
Coasta de Fildeș a avut loc joi o î'n- 
tîlnire a șefilor unor state africane. La 
întîlnire au participat președinții Coas
tei de Fildeș, Houphouet Boigny, Re
publicii Mali, Modibo Keita, Guineei, ._ . __r___
Seku Ture, Voltei Superioare, Mau- Rhodesiei de nord — au început joi 
rice Yameogo și Nigerului, Hamani 
Diori.

HELSINKI. In piața centrală a ca
pitalei finlandeze a avut loc un mi
ting de protest împotriva creșterii 
scumpetei și scăderii nivelului de trai 
din țară, la care au participat peste 
10 000 de persoane.

DALLAS. Phil Burleson, avocatul 
lui Jack Ruby, asasinul lui Lee Os
wald, a adresat Tribunalului din Dal
las o întîmpinare în care cere deschi
derea unui nou proces pentru clien
tul său. Burleson afirmă că în cursul 
procesului, care a dus la condamnarea 
la moarte a lui Ruby, s-au înregistrat 
196 de „erori legale" care justifică 
redeschiderea procesului.

trei executive vest-europenë

a cărbunelui și oțe-

să. patruleze timp de aproximativ șase 
săptămîni. După cum se știe, mai mul
te țări din zona Oceanului Indian au 
protestat anterior față de intențiile 
anunțate de S.U.A. ca unități ale flo
tei ,a 7-a să patruleze în această re
giune.

LUSAKA. La Lusalța — capitala 

tratative în vederea determinării vii
toarelor relații dinți* Rhodesia de 
nord . și protectoratul englez Barotse- 
land, amplasat pe teritoriul acestei 
țări.

ANKARA. Președintele Republicii 
Turcia, Cemal Gürsel, a semnat un 
decret prin cgre este grațiat fostul 
președinte ăl partidului democrat turc, 
Ermin Kalafat. Acesta fusese con
damnat în 1960 la închisoare pe viață 
la procesul de la Yassiada.

BONN. Deputății Bundestagului, 
Heinz Starke și Josef Effertz, din 
partea 'Partidului liber democrat, s-au 
pronunțat în cadrul unei conferințe de 
presă împotriva politicii agrare a 
Pieței comune.
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