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Foraje de mare

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii”). — 
noua premieră, „Este vinovată Corina 
de Laurenfiu Fulga, Teatrul de Stat 
Ploiești a prezentat ieri, 24 aprilie, 
de-al 5 000-lea spectacol din cei 15 
de existentă. In această perioadă au 
puse în scenă 106 piese, din care 60 
dramaturgia originală. Spectacolele pre
zentate au fost vizionate de 1 625 000 
spectatori. Colectivul acestui teatru pregă
tește încă două piese — „Romeo ți Ju- 
lieta” de Shakespeare, ți „Andromaca* 
de Racine — pe care le va prezenta pu
blicului ploiețtean în actuala stagiune.

La școala profesională a uzinelor „Vulcan" din Capitală. Strungarul 
Romulus Cristea explică unor elevi din anul III fazele de prelucrare a 

unei piese

CDFRAJE
® Un bloc in 3 luni și jumătate ® 
la blocuri cu structuri arhitectonice

Materialul lemnos mai bine gospodărit @ Domeniu larg de folosire 
diferite © Ritm rapid, calitate superioară
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Din toat

în prezent, în toate regiunile pe
trolifere se efectuează foraje de mare 
adîncime. La una din aceste sonde 
s-a atins pentru prima dată în țara 
noastră o adîncime de aproape 5 300 
m, iar la altele se forează la peste 
4 000 m. Trecerea la forajul de mare 
adîncime a impus soluționarea a nu
meroase probleme tehnice privind 
realizarea unor instalații de mare 
capacitate, a materialului tubular 
din oțeluri superioare, a fluidelor de 
foraj stabile la temperaturi și pre
siuni ridicate, probleme care au fost 
rezolvate cu succes de petroliștii și 
constructorii de utilaj petrolier

țara noastră. Specialiștii din dome
niul petrolului au elaborat studii și 
documentații privind tehnologia a- 
cestui gen de foraj. La rîndul lor, 
proiectanții și constructorii de utilaj 
petrolier au realizat instalații și uti
laje de un înalt nivel tehnic cores
punzător cerințelor forajului de 
mare adîncime. Sondorii folosesc la 
forarea sondelor de mare adîncime 
instalații produse la uzinele „1 Mai” 
— Ploiești de tipul 3 DH 200, care a 
primit medalia de aur la Tîrgul in
ternațional de primăvară de la Leip-

. "Volumul lucrărilor de 
de locuințe din Capitală 
la un an la altul. Pentru 
mul de construcție și a 
calitatea lucrărilor îndeosebi a ce
lor de finisaj, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de pe șantiere introduc 
și extind numeroase procedee avan
sate de lucru. Atit anul trecut, cit și 
în primul trimestru din acest an, co
lectivul întreprinderii de construc
ții — montaj nr. 1 din Capitală a în
scris în bilanțul activității sale rea
lizări importante. In cadrul 
întreprinderi s-a aplicat, 
prima dată în construcția 
cuințe din Capitală metoda 
jelor glisante la construcția 
blocuri turn din cartierul Floreasca. 
Colectivul întreprinderii a perfec
ționat continuu această metodă. Re
cent, pe unul din șantierele între
prinderii a fost experimentată cu 
succes o metodă îmbîinătățită de 
execuție — metoda cofrajelor gli
sante cu utilizarea panourilor mo
dulate. In legătură cu aplicarea a- 
cestei metode și cu avantajele ei, 
un redactor al ziarului nostru a avut 
o convorbire cu tov. Florin Stăn- 
cescu, inginer șef al I.C.M. nr. 1.

construcții 
sporește de 
a grăbi rit- 
îmbunătăți

Un 15 ani 5000 
de spectacole

si
Dezvoltarea în 

ritm susținut — 
sub conducerea 
înțeleaptă a Par
tidului Muncito
resc Romîn — a 
economiei noastre 
două decenii de la eliberarea patriei, 
a' determinat creșterea considera
bilă a cerințelor de muncitori și teh
nicieni cu o calificare superioară. 
Răspunzînd acestor cerințe, numai 
între anii 1959—1963 învățămîntul 
profesional și tehnic a dat produc
ției peste 200 000 de muncitori cali
ficați, tehnicieni și maiștri. Un nu
măr însemnat de absolvenți au fost 
pregătiți pentru marile obiective in
dustriale, pentru mînuirea instalații
lor complexe cu care sînt dotate în
treprinderile, în meserii noi, ca 
operatori chimiști, electricieni spe
cializați în instalații automatizate, 
operatori pentru fabricarea elemen
telor electronice și semiconductori- 
lor, montatori de locomotive Diesel- 
electrice etc.

O dată cu lărgirea substanțială a 
rețelei de școli profesionale și teh
nice s-au construit numeroase gru
puri școlare și școli moderne, s-a 
extins spațiul existent cu noi săli 
de clasă, ateliere, laboratoare, cămi
ne și cantine. Numai în ultimii trei 
ani s-au construit peste 1 250 săli de 
clasă, ateliere și laboratoare, iar ca
pacitatea căminelor și cantinelor a 
crescut cu încă aproape 23 000 de 
locuri.

îmbunătățiri importante au fost 
aduse profilului învățămîntului pro
fesional și tehnic. în prezent, cele 
817 unități ale sale cuprind peste 
260 000 elevi oare sînt pregătiți în 
circa 370 de meserii complexe și 
specialități. Totodată, s-a asigurat 
îmbogățirea conținutului predării ; 
prin perfecționarea planurilor, pro
gramelor și manualelor școlare s-au 
inclus cunoștințe noi despre utilajele 
moderne și factorii ce asigură folo
sirea diferitelor agregate la cei mai 
înalți indici, cu privire la procesele 
tehnologice moderne și cuceririle 
recente ale științei și tehnicii. în ul
timii cinci ani au fost editate peste 
850 titluri de manuale într-un tiraj 
de aproape 3 400 000 de exemplare.

Rezultatele bune obținute în învă- 
țămîntul nostru profesional și tehnic 
sînt atestate de aprecierea de către 
colectivele de muncă din întreprin
deri a contribuției pe care marea 
majoritate a absolvenților școlilor 
profesionale și tehnice o aduc 
bunul mers al producției.

H
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Ing. Emil CARAGHEORGHE 
secretar general în Ministerul 

învățămîntului

nationale în cele

la

ÎMPLETIREA STRÎNSĂ
A PREGĂTIRII TEORETICE 
CU INSTRUIREA PRACTICĂ

mînt corespunză
toare exigentelor 
sporite care se ri
dică față de vi
itoarele promoții. 
Proiectele de ba- 

_  __ dezbătute pe larg în 
ședințele Consiliului învățămîntului 
profesional și tehnic, iar acum sînt 
discutate împreună cu cadre didac
tice și specialiști din ministere și din 
producție.

Elaborarea unor manuale cît mai 
corespunzătoare cerințelor produc
ției și diferitelor forme de învăță- 
mînt profesional și tehnic, care să 
îmbine cerințele științifice și utilita
tea practică cu principiile peda
gogiei moderne, rămîne una dintre 
sarcinile cele mai importante ale 
direcției generale a învățămîntu- 
lui profesional și tehnic, editu
rilor de specialitate, îndeosebi 
a Editurii didactice și pedagogice. în 
afară de sarcina acoperirii în urmă
torii 2-3 ani a tuturor obiectivelor 
de predare cu manuale, o deosebită 
grijă trebuie să se acorde conținu
tului acestora, astfel ca ele să fie 
puse de acord cu ultimele noutăți 
tehnice. în acțiunea de îmbunătăți
re a manualelor este necesar ca E- 
ditura didactică și pedagogică să 
aibă în vedere pe mai departe că 
unele manuale necesită reducerea 
volumului lor, eliminarea balastului 
care încarcă în mod inutil memo
ria elevilor, iar altele, îmbunătățiri 
substanțiale din punct de vedere al 
accesibilității. în vederea realizării 
acestor cerințe, s-au luat măsuri 
pentru întocmirea pe lecții a noilor 
programe și manuale școlare. Tot
odată s-au inițiat concursuri pentru 
manuale și s-a indicat ca elaborarea 
cărților școlare să fie dată îndeosebi 
în sarcina unor cadre didactice care 
activează efectiv în învățămîntul 
profesional și tehnic și a unor spe
cialiști din producție.

Sarcinile actuale legate de pregă
tirea cadrelor necesare economiei 
naționale impun direcției genera
le a învățămîntului profesional și 
tehnic. Institutului de științe peda
gogice și institutelor pentru per
fecționarea cadrelor didactice să pă
șească mai hotărît — cu ajutorul 
sectoarelor de învățămînt din mini
stere și din celelalte instituții și or
gane centrale economice, al cadrelor 
didactice și al specialiștilor din pro
ducție — la studierea mai profundă 
și multilaterală a problemelor de 
metodică, să inițieze cercetări știin
țifice aprofundate pentru promova
rea unei linii unitare în munca de 
îndrumare și control etc.

ză au fost

PENTRU UN SONT BOGAT

succese, Ministe-Cu toate aceste 
rul învățămîntului, ministerele eco
nomice și celelalte instituții tutela
re de școli profesionale și tehnice 
acordă o atenție sporită îmbunătă
țirii pregătirii cadrelor necesare e- 
conomiei naționale în pas cu cerin
țele vieții, realizării sarcinii trasate 
de cel de-al III-lea Congres al par
tidului de a se instrui în perioada 
1960—1965 circa 260 000 de muncitori 
calificați și circa 100 000 de cadre 
tehnice medii. In activitatea com
plexă de formare a viitorilor munci
tori și tehnicieni se urmărește, în 
primul rînd, împletirea tot mai 
strînsă a pregătirii teoretice cu in
struirea practică în marile între
prinderi socialiste, dotate cu o bază 
tehnico-materială modernă.

Ridicarea substanțială a nivelului 
predării în învățămîntul profesional 
și tehnic va fi sprijinită de genera
lizarea învățămîntului de 8 ani. Mi
nisterul învățămîntului_ a și_ inițiat 
elaborarea unor planuri de învăță-

Ne găsim în perioada de pregătire 
a încheierii acestui an școlar și 
există toate condițiile să realizăm 
un bilanț superior față de anul tre
cut. Pentru aceasta este necesar ca 
în săptămînile care urmează să asi
gurăm parcurgerea integrală a pro
gramelor de învățămînt, să verifi
căm însușirea materiei predate și a 
deprinderilor practice, iar prin lec
țiile de recapitulare și de sistema
tizare să urmărim fixarea cît mai 
temeinică a cunoștințelor elevilor, 
legîndu-le permanent de activitatea 
lor practică. De asemenea, desfășu
rarea la un nivel corespunzător a 
examenelor de promovare și absol
vire trebuie să constituie o preocu
pare deosebită a cadrelor didactice, 
conducerilor de școli și organelor de 
îndrumare și control din ministere, 
organizații centrale și din Ministe
rul învățămîntului. în această eta
pă finală nu trebuie să scape aten
ției nici crearea celor mai bune con
diții pentru studiul elevilor.

(Continuare în pag. Il-a)
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Vll-lea concurs
formațiilor
amatori

De 
celui de-al Vll-lea 
formațiilor artistice de amatori. La 
concurs participă peste 28 000 de for
mații artistice ale ațezămintelor cul
turale, sindicatelor, Uniunii Tineretului 
Muncitor ți cooperativelor mețteșugărețti. 
Fazele intercomunală ți raională, care 
s-au desfățuraf pînă acum, au prilejuit 
prezentarea unui mare număr de specta
cole vizionate de milioane de oameni ai 
muncii. De pildă, formațiile artistice de 
amatori ale căminelor culturale din re
giunea Suceava au susfinut peste 6 500 
spectacole vizionate de 1 280 000 de 
spectatori, iar în regiunea Brațov la spec
tacolele prezentate au participat peste 
1 500 000 de spectatori. Azi începe faza 
regională a concursului, urmată de cea 
interregională. Faza finală va avea loc 
la Bucurețfi în preajma sărbătoririi celei 
de-a 20-a aniversări a eliberării patriei.

curînd s-a încheiat faza raională a 
concurs pe țară al 

de

(Agerpres)

La întreprinderea pentru raționaliza
rea și modernizarea instalațiilor 
energetice din București se între
prind studii și experiențe practice în 
vederea perfecționării instalațiilor 
energetice și se construiesc diierite 
utilaje șî aparate. In fotografie : 
se montează echipamentul de tele- 
mecanizare a hidrocentralelor de pe 

Bistrița.

In ce consta metoda glisării cu a- 
jutorul panourilor modulate și cum 
apreciați eficacitatea ei?

Pentru a reduce termenul 
dare în folosință a blocurilor, ne-am 
propus să extindem continuu meto
da glisării și prin perfecționarea ei 
să executăm suprastructura unui 
bloc complet finisat în interior și 
exterior în 3 luni și jumătate. A- 
ceasta ne va da posibilitate ca atît 
glisarea cît și turnarea planșelor să 
le putem executa în numai 35 zile, 
în acest scop s-a conceput utiliza
rea unui tip nou de cofraj glisant 
din panouri modulate. Cum s-a năs
cut ideea folosirii unei astfel de me
tode? O dată cu trecerea la execu
tarea pe scară largă (în Capitală se 
vor executa cu ajutorul cofrajelor 
glisante circa 5 000 apartamente în 
acest an) a blocurilor cu structuri 
arhitectonice diferite, s-a făcut sim
țită nevoia de a se folosi un tip per
fecționat de cofraj, care să poată fi 
utilizat la mai multe sisteme con
structive, fără modificări mari. în 
anii trecuți am fost obligați ca, la 
fiecare tip de bloc început, să chel
tuim destul timp cu modificarea 
tipurilor existente sau cu executa
rea unor tipuri noi de cofraj e. Pen
tru rezolvarea acestei probleme, un 
colectiv de ingineri a inițiat confec
ționarea și utilizarea unui nou sis
tem de cofraj glisant, alcătuit din 
panouri modulate, care pot fi folo
site și în alte condiții decît cele ini
țiale, adică la blocuri cu structuri 
arhitectonice diferite.

Panourile modulate ce alcătuiesc 
acest tip de cofraj sînt formate din- 
tr-un schelet de rezistență execu
tat din dulapi de brad, formînd un 
cadru rigid cu talpă superioară și 
inferioară rigidizate prin montanți 
la distanța de 85 cm unul de altul. 
Pe acest cadru se montează aste- 
reală, din placaj, tegofilm. Panou
rile se modulează în funcție de di
mensiunile curente ale blocurilor 
care urmează să fie executate după 
această metodă. în general, panou
rile au lungimi ce variază de la 1,75 
la 4,30 m. îmbinarea panourilor se 
face prin eclise metalice din tablă 
neagră de 2 mm grosime, iar pen
tru îmbinările de la colț s-au pre
văzut eclise speciale sub forma de 
colțare, cu găuri pentru buloane din

acestei 
pentru 
de lo- 
cofra- 
celor 6

tolosirea cofrajelor glisante

-i

din panouri modulate, constructorii dePrin
pe șantierul Balta Albă din Capitală obțin un ritm rapid de lucru și 

de material lemnosînsemnate economii

5 în 5 cm. Se formează în acest mod 
grinzi cu inimă plină, care nu mai 
au diagonale, ca în cazul panourilor 
de cofraj glisant folosite pînă acum. 
Prin lipsa acestor diagonale, se 
creează posibilitatea amplasării ju
gurilor în orice poziție, fără să se 
țină cont de goluri (uși, ferestre). 
Rezultă că principalul avantaj al a- 
cestei metode față de sistemul cla
sic de glisare — la care pentru fie
care tip de bloc trebuia să se exe
cute un cofraj aparte — după noul 
sistem cofrajul construit se poate a- 
plica, cu mici modificări, în execuția 
oricărui tip de bloc înalt (turn, bară 
etc.). De asemenea, se realizează 
economii importante de material 
lemnos, prin folosirea completă ,a 
panourilor, se reduce timpul de pro
iectare a cofrajului propriu-zis.

Ce rezultate a dat experimentarea 
acestei metode?

Cu astfel de panouri modulate 
s-au făcut primele încercări de că
tre întreprinderea noastră anul tre
cut, la blocurile tip O din str. Matei 
Voevod, iar de curînd am terminat 
și glisarea primului bloc tip G din 
cartierul Balta Albă. I>a acest bloc 
am constatat că, deși ' avea două 
frontoane poligonale, marea majori
tate a panourilor (circa 85 la sută) 
se pot refolosi fără nici un fel de 
modificări la orice alt tip de bloc. 
Prin folosirea cofrajului din panouri 
modulate constructorii obțin totoda
tă importante economii de material 
lemnos. Din punct de vedere cali
tativ, ca urmare a folosirii asterelei 
de placaj, suprafețele betonului 
turnat se realizează mult mai bine, a- 
sigurîndu-se o planeitate superioară. 
Pereții ies netezi. La acest bloc s-a 
executat pentru prima oară, conco-

mitent cu glisarea, placarea exteri
oară cu cărămidă aparentă de pe o 
podină suspendată de cofraj.

Alt element nou, folosit de altfel 
pentru prima oară în țara noastră 
la blocul G 7 din cartierul Balta 
Albă, a fost montarea cofrajului 
glisant cu fețele paralele, fără acea 
înclinare („fruct“) de circa 7 mm pe 
care o aveau cofrajele glisante uti
lizate pînă acum. Această înclinare 
a panourilor de cofraj micșora fre
carea dintre acestea și betonul 
proaspăt turnat, ducea la betoane 
cu grosimi inegale. Experiența delà 
blocul G7 a dat bune rezultate: gli
sarea s-a desfășurat în condiții nor
male, iar pereții de beton au rezul
tat plani, cu grosimi constante.

Menționăm că la cofrajul glisant 
cu fețele paralele s-au montat su
plimentar încă 6 juguri purtătoare, 
densitatea verinelor pe metrul pă
trat rămînînd însă în limitele nor
male. Alt avantaj rezultat din folo
sirea acestei metode a fost acela că 
betonul turnat s-a putut 
bune condiții, nemaifiind 
„baterea cu șipca“, sistem 
cofrajele glisante inițiale, 
trece la aplicarea acestui 
cedeu de glisare s-a făcut un in
structaj cu betoniștii de pe șantier, 
insistîndu-se asupra faptului că în 
timpul vibrării nu trebuie să se a- 
tingă tijele de glisare sau ramele de 
goluri. S-au luat din vreme măsuri 
pentru a nu se transmite cumva a- 
ceste vibrații betonului în curs de 
efectuare a prizei.

La celelalte 3 blocuri ce urmează 
să le glisăm, tot în cartierul Balta 
Albă, cu cofrajul glisant din panouri 
modulate, vom îmbunătăți sisteme
le aplicate și vom trage concluzii 
care să ne permită o mai largă ex
tindere a acestei noi soluții tehno
logice, de mare productivitate.

vibra în 
necesară 
folosit la 
Pentru a 
nou pro-

Tractoarele și mașinile
Pe ogoarele regiunii București, briga

dierii și specialiștii din unitățile agri
cole socialiste urmăresc zilnic starea de 
vegetație a culturilor. Pe tarlalele unde 
plantele au răsărit, colectiviștii au tre

cut la efectuarea lucrărilor de întreți
nere. Pînă în prezent a și fost făcută 
prima prașilă pe 15 000 ha sfeclă de 
zahăr, 8100 ha floarea-soarelui, 3 700 
ha porumb și 1 500 ha legume.

1rs fiecare zi peste 27 OOO ha
A v * d

BANAT (coresp. „Scînteii"). 
Timpul bun din ultimele zile a creat 
condiții ca și în regiunea Banat să se 
treacă cu toate forțele la însămînța- 
rea porumbului. Datorită bunei or
ganizări a muncii, utilizării la ma
ximum a tractoarelor, folosirii cu
plurilor de mașini și a schimburilor 
prelungite mecanizatorii au reușit să 
însămînțeze în fiecare zi peste 27 000 
hectare. Aceasta a permis ca pînă la 
23 aprilie să se însămînțeze cu po
rumb peste 200 000 ha — o suprafață

dublă față de aceeași perioadă a 
anului trecut.

Multe unități agricole socialiste 
au terminat această importantă lu
crare. Printre ele se numără gospo
dăriile de stat Timișoara și Voiteni, 
gospodăriile colective din localitățile 
Iam, Berliște, Vrămiuț, Topolovăț, 
Moșnița și altele. Față de sarcinile 
de plan cele mai mari suprafețe în
sămânțate cu porumb au fost rea
lizate de către unitățile agricole din 
raioanele Oravița, Timișoara 
Deta.

In aceste zile, tarlalele gospodă
riilor colective din raionul Luduș par 
adevărate furnicare. Zi de zi, colecti
viștii și mecanizatorii intensifică 
ritmul lucrărilor agricole de primă
vară. Potrivit datelor existente la 
Consiliul agricol 
natul sfeclei 
de sfîrșit și 
porumb.

Din cauza 
au căzut, în 
lectiviștii din Sînpaul n-au 
începe decît cu întîrziere lucrările 
în cîmp. Cu toate acestea, datorită 
folosirii raționale a tractoarelor și 
atelajelor ei au recuperat mult din 
timpul pierdut. Pînă acum colecti
viștii au pregătit terenurile prevă
zute pentru porumb și au însămîn- 
țat cu această cultură peste 110 ha. 
Rezultate bune la semănatul porum-

raional, semă- 
de zahăr se apropie 
se lucrează de zor la

ploilor abundente care 
această primăvară co- 

putut

Semânatul porumbului la gospodăria colectivă din Mirăslău, raionul Aiud

£

bului s-au obținut și în gospodării
le colective din Rîciu, Iernut, Bogata 
de Mureș.

In ultimele zile, temperatura în 
sol a crescut simțitor și se menține 
ridicată. Se poate trece cu toate 
forțele la lucru. Trebuie spus însă, 
că sînt gospodării în care nu se 
folosesc toate posibilitățile pentru 
grăbirea semănatului. La gospodăria 
colectivă din Grebenișu de Cîmpie, 
toate semănătorile S.M.T.-ului Săr- 
maș au stat timp de mai multe zile 
din cauză că nu li s-au asigurat la 
timp unele piese de schimb. Trac
toarele nu sînt folosite .cu întreaga 
lor capacitate nici în gospodăriile 
colective Șăulia de Cîmpie, Zau de 
Cîmpie, Papiu Ilarian etc.

Pentru obținerea unor recolte mari 
este necesar ca semănatul porumbu
lui să fie intensificat. în acest scop 
forțele existente să fie dirijate spre 
locurile cele mai zvîntate, utilizînd la 
maximum capacitatea de lucru a 
mașinilor.

L. DEAKI
coresp. „Scînteii“

Torino: TURNEUL
BALERINILOR ROMÎNI

Joi și-a început turneul în Ita
lia grupul ds soliști ai corpului 
de balet al Teatrului de operă și 
balet din București, cu un recital 
la Teatrul Alfieri din Torino. Zia
rul „Paese Sera'' a scris: „De
butul artiștilor romîni a avut un 
succes răsunător. La spectacol a 
participat un public numeros 
care i-a aplaudat îndelung pe 
interpret, chemîndu-i de mai 
multe ori la rampă". Balerinii vor 
mai prezenta spectacole la Flo
rența, Bologna, Pisa și Roma.

in legătură cu evenimentele 
de la Vientiane, agenția TASS a- 
nunță că a fost publicat proiectul 
sovietic de mesaj comun al copre
ședinților Conferinței de la Ge
neva în problema Laosului, 
adresat conducătorilor celor trei 
forțe politice din Laos și guver
nelor statelor participante la 
conferință. In proiect sînt con
damnate acțiunile celor care au 
organizat lovitura de stat și se 
reafirmă sprijinul față de acordu
rile de la Geneva și guvernul de 
coaliție al unității naționale.

SOSIREA DELEGAȚIEI R. P. ROMÎNE 
DE LA FUNERALIILE LU! DIMITĂR GA!

Vineri după-amiază s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Sofia, delega
ția R. P. Romîne care a participat la 
funeraliile lui Dimităr Ganev, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., președintele Prezidiu
lui Adunării Populare a R. P. Bul
garia.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Alexandru Drăghici, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Miniș
tri, Avram Bunaciu, vicepreședinte al

Consiliului de Stat al R. P. Romine, 
și Ioan Beldean, ambasadorul R. P. 
Romine la Sofia.

La sosirea delegației, pe aeroportul 
Băneasa, au fost prezenți tovarășii 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.M.R., Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.M.R., Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, activiști de 
partid și de stat.

A fost de față Gheorghi Bogdanov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești. (Agerpres)
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există condiții

regional de

deosebită se acordă or-
Ministerul

Un raid al corespondenților voluntari

înainte de 
de învăță-

în timp util, 
viitorului an

constituind o 
sporire a pro-

merafie să fie mărit numărul autovehi
culelor pe anumite trasee și au fost re
vizuite itinerariile de circulate, reducîn- 
du-se timpii de staționare a vehiculelor 
la capetele de linii.

Serviciul I.A.C. din D.M.C. și servi
ciul circulației din I.T.B. au luat măsuri 
ca în cursul acestui an să fie realizate 
două filme de scurt metraj pe tema e- 
ducației publicului călător, Iar în cadrul 
Jurnalelor de actualități de la cinema
tografe să fie redate periodic unele 
aspecte privind circulația cu vehiculele 
de transport în comun”.

publicarea foiletonului cu titlul 
sus în „Scînteia“ nr. 6183, Mi- 
Industriai Alimentare ne răs- 
„Spre a se preînfîmpina defi

cit 
ti-

losife exclusiv tn parchete la doborît, 
asigurîndurlirse astfel o utilizare mai 
rațională. Totodată s-a trecut la îmbu
nătățirea activității de întreținere și 
reparare a mecanismelor din exploa
tările forestiere. Urgentarea lucrărilor 
de construcție a atelierelor mecanice, 
în scopul terminării lor cît mai repede, 
a fost .încredințată unor cadre tehnice 
din cadrul D.R.E.F.

acest titlu,

ciențele semnalate, s-au dat dispoziții 
întreprinderii „Vinalcool'-lașl ca, îm
preună cu I.C.R.A., 
un plan

---- B---------------- y

Instantaneul purtînd 
apărut în „Scînteia" nr. 6199, punea în 
discuție problema disciplinei și ordinei 
la urcarea în tramvaiele și troleibuzele 
din Capitală, propunînd și unele soluții. 
După apariție, Serviciul Inspecție Auto 
și Circulație din cadrul Direcției Miliției 
Capitalei ne-a trimis o scrisoare în care 
«o spune : „împreună cu serviciul cir
culației de la I.T.B. am studiat articolul 
respectiv șl apreciem ca juste cele se
sizate, precum ți propunerile făcute. Au 
fost luate măsuri ca în orele de aglo-

proviziona mal bine rețeaua comer
cială cu băuturi de tot felul. în același 
scop, s-a căzut la înțelegere cu Direc
ția generală de resort din 
Comerțului Interior spre a se da dispo
ziții I.C.R.A. lași să asigure o mai 
strînsă colaborare cu întreprinderea 
„Vinalcool*.

să întocmească
da măsuri pentru a a-

publicat în „Șcîn- 
a răspuns Uniu- 

Coop.erat.ivelor Meș- 
UCECOM. „Pentru

lipsurilor semnalate în ar- 
arată în răspuns — s-a tra- 
cooperativelor criticate să 
tehnico-organizatorice care 

o deservire promptă și de 
la nivelul cerințelor 

de măsuri au și 
n

Referindu-se la deficientele semna
late in articolul cu titlul de mai sus, 
publicat în „Scînteia" nr. 6185 
D.R.E.F. Argeș arată în răspunsul tri
mis redacției unele măsuri luate. Pen
tru a se asigura o mai bună folosire a 
utilajelor într-o serie de întreprinderi, 
s-a mărit numărul cadrelor car.e urmea
ză cursurile de .calificare în meseria 
de mecanici, îndeosebi pentru fierăs
traie electrice. Aceste utilaje vor fi fo-

La articolul 
teia" nr. 6203 
nea Centrală a 
teșugărești 
remedierea 
ticol — se 
sat sarcină 
ia măsurile 
să asigure
bună calitate, 
populafiei. O serie 
fost luate. Astfel, cooperativa „Talpa 
din Baia Mare, pentru a îmbunătăți ca-

Pășunlle asigură cel mal ieftin nu
treț pentru animale, contribuie la 
creșterea lor în greutate, la sporirea 
producției de lapte etc. _ De aceea, 
măsurile care se iau în prezent pen
tru sporirea producției pășunilor și 
pregătirile în vederea folosirii lor 
raționale au o mare însemnătate e- 
conomică.

In regiunea Bacău, pășunile și fî
nețele naturale se întind pe o su
prafață de 215 000 ha, reprezentînd 
peste 34 la sută din suprafața agri
colă. In scopul dezvoltării sectorului 

• zootehnic, organele de partid, consi
liile agricole și conducerile unități
lor agricole socialiste din regiune au 
stabilit o serie de măsuri — lucrări 
de curățire, îngrășare, supraînsă- 
mînțare etc. — menite să ducă la spo
rirea producției de iarbă. Problema 
îmbunătățirii pășunilor a fost anali
zată în sesiunile sfaturilor populare 
și în multe din adunările generale 
ale gospodăriilor colective. în raioa
nele Adjud, Roman, Tg. Neamț, Ba
cău, unde organele de partid și con
siliile agricole au acordat atenția 
cuvenită antrenării colectiviștile'r la 
acțiunile de îmbunătățire a pășuni
lor, s-au obținut rezultate bune. Pînă 
la 20 aprilie, gospodăriile colective 
din raionul Adjud au curățat peste 
7 300 ha de pășune, iar 550 ha au 
fost îngrășate. Pe pășunile gospodă
riilor colective din Coțofenești, Or- 
beni, Pufești și altele, sute de colec
tiviști au lucrat la curățirea de 
spini și resturi de vegetație din anul 
trecut. Pentru ca asemenea acțiuni 
să se desfășoare în mod organizat, 
în gospodăriile colective din raionul 
Tg. Neamț, pășunile au fost împăr
țite pe brigăzi și chiar pe echipe. 
Așa se procedează la gospodăriile 
colective din Timișești, Drăgănești, 
Urecheni și altele care au curățat 
cea mai mare parte din pășuni. La 
gospodăriile colective Oglinzi, Gru- 
măzești și altele peste 500 de colec
tiviști au lucrat la îmbunătățirea 
pășunilor. Colectiviștii din Filioara 
au defrișat mărăcinii de pe 50 ha pe 
care i-au fixat apoi pe ravene pen
tru combaterea eroziunii solului. în 
unele gospodării colective, cum sînt 
cele din Stănișești, Buda, Răchitoasa 
și altele, pentru combaterea eroziu
nii solului au fost plantați mii de 
puieți de salcîm care în anii viitori 

. vor asigura și cantități însemnate de 
material lemnos.

Unul dintre mijloacele eficiente 
de sporire a producției de iarbă pe 
pășunile care au, compoziție floristi
că săracă este supraînsămînțarea lor 
cu ierburi valoroase. Aplicarea pe 
scară largă a acestei metode depin-

de de crearea loturilor semlncere de 
ierburi. Consiliul agricol raional Ro
man a înființat loturi semincere care 
însumează 343 ha în comunele Dă- 
mienești, Miron Costin, Sagna șl 
Porcești. Gospodăriile colective din 
raion au fost îndrumate și sprijinite 
să-și creeze loturi semincere de 
plante furajere. Această acțiune a 
căpătat o extindere mai mare îndeo
sebi în raionul Adjud, unde supra
fața loturilor semincere de plante de 
nutreț este de 2 450 ha.

O mare parte din pășunile regiunii 
sînt situate pe terenuri podzolice, 
sărace. Folosirea îngrășămintelor are 
deci o eficiență economică ridicată. 
La gospodăriile colective din Hoi- 
sești, Bălănești, Negrești și altele, 
din raionul P. Neamț, în afara unor 
cantități de îngrășăminte chimice, 
pentru fertilizarea pășunilor, s-a fo
losit și must de grajd.

In această perioadă, cînd a mai 
rămas puțin timp pînă la începerea 
pășunatului, este important să se 
facă toate pregătirile necesare pen
tru folosirea rațională a pășunilor. 
Experiența arată că prin organizarea 
pășunatului pe tarlale, producția de 
iarbă, în condiții climatice normale, 
crește cu 15—20 la sută. De acest lu
cru au ținut seama colectiviștii din 
raionul Tg. Neamț, care au împărțit 
pășunea în 8 tarlale, care vor fi pă- 
șunate prin rotație. Pentru comple
tarea hranei animalelor, aici s-au 
însămînțat și 25 ha cu plante fu
rajere — borceag și porumb pentru 
masă verde. Acțiunea de tarlalizare 
a pășunilor, de amenajare a unor 
adăposturi simple din materiale lo
cale continuă și în alte gospodării 
din regiune.

Dar nu peste tot se acordă aten
ția cuvenită îmbunătățirii pășunilor 
și fînețelor naturale. în raioanele 
Moinești, (Tg. Ocna și altele, aseme
nea lucrări sînt întîrziate. în raionul 
Moinești, unde pășunile și fînețele 
naturale reprezintă 68 la sută din 
suprafața agricolă,, din cele 5520 ha 
prevăzute pentru a fi curățate în a- 
ceastă primăvară, pînă la 20 apri- 
lie^ s-au realizat numai 1 287 ha. Lu
crările au întîrziat și în comunele 
Asău, Brusturoasa, Coșnea, Salonț 
ș.a. Această situație se datorește 
faptului că în raion nu s-au între
prins acțiuni susținute pentru an
trenarea maselor de colectiviști și 
crescători de animale din zona de 
munte la lucrările de îmbunătățire 
a pășunilor. Era necesar ca în acest 
raion să se popularizeze larg avan
tajele acordate crescătorilor prin a- 
tribuirea gratuită a pășunilor și tot-

odată obligația contractuală de a e- 
fectua lucrările de îmbunătățire ne
cesare.

De curînd, Sfatul popular regional 
Bacău a stabilit printr-o decizie con
dițiile în care se face trecerea ani
malelor la pășune, subliniind că pen
tru aceasta este necesar să se exe
cute toate lucrările care au drept 
scop sporirea producției de iarbă. în 
timp ce în raionul Tg. Neamț această 
decizie a fost prelucrată în adună
rile cetățenești și afișată la locuri 
vizibile, la Moinești nici măcar nu 
fusese difuzată. în raion s-au între
prins unele acțiuni bune pentru de
frișarea unor suprafețe acoperite cu 
lăstărișuri prin acțiuni finanțate. Su
prafețe mult mai mari ar putea fi 
însă îmbunătățite dacă la executarea 
lucrărilor de curățire ar fi antrenați 
colectiviștii și crescătorii de anima
le, care sînt direct interesați în spo
rirea producției de iarbă. Intr-o se
rie de comune din raionul Tg. Ocna, 
ca Helegiu, Grozești, Ștefan cel 
Mare ș.a., care au cîte 700—800 ha 
pășune, nu s-au făcut lucrări de cu
rățire decît pe suprafețe foarte mici, 
în schimb, la consiliul agricol raio
nal se consideră că aceste comune 
au deficit de pășune. Este necesar 
ca pînă la scoaterea animalelor la 
pășunat toate suprafețele de pășune 
să fie curățate de mărăcini, lăstări
șuri, pietre, aceasta 
sursă importantă de 
ducției de iarbă..

în regiunea Bacău 
de a folosi pe scară largă o serie de 
metode și mijloace de creștere a 
producției de iarbă. Este vorba în 
primul rînd de organizarea îngrășă- 
rii pășunilor prin tîrlire, care se poa
te face fără nici un fel de investiții, 
prin simpla mutare a locului de o- 
dihnă al animalelor, la 2—3 zile. In 
felul acesta în regiune ar putea fi 
îngrășate mii de hectare de pășune. 
Unele gospodării colective au .con
fecționat porți de tîrlire mobile care 
permit schimbarea cu .ușurință a 
locului de .odihnă al animalelor. Ți
nînd seama că cea mai mare parte 
a pășunilor se află p.e terenuri pod
zolice, .cu o slabă fertilitate, este ne
cesar să fie folosite mai bine canti
tățile de îngrășăminte .existente.

Intensificînd acțiunile de curățire 
și îmbunătățire a pășunilor, organi- 
zînd folosirea lor rațională, organele 
de partid, consiliile agricole și con
ducerile unităților agricole socialis
te vor asigura o mai bună hrănite a 
efectivelor de animale și creșterea 
producției acestora.

C. BORDEIANU

(Urmare din pag. I-a)

In curînd elevii vor pleca în între
prinderi și pe șantiere, în mine și 
gospodării agricole pentru a efectua 
practica lor de vară. Ținînd seama 
de unele neajunsuri — înțîlnite în 
anii trecuți — se impun măsuri 
eficiente pentru ca timpii morți, in
suficienta preocupare a unor con
duceri de întreprinderi, ingineri sau 
maiștri pentru pregătirea elevilor în 
producție sau pentru desfășurarea 
practicii în condiții corespunzătoare 
să fie înlăturate printr-o colaborare 
mal strînsă a școlilor cu conduce
rile întreprinderilor.

Socotim ca o sarcină importantă a 
Ministerului învățămîntului și a ce
lorlalte ministere șl organizații cen
trale de a încheia anul școlar prin 
organizarea unei vacanțe plăcute și 
instructive pentru elevi, astfel ca el 
să poată reveni în școli, iar absol
venții să pășească în producție 
forțe sporite, cu tot entuziasmul 
nereții lor.

PREGĂTIREA EXAMENELOR 
DE ADMITERE

In cadrul măsurilor pentru des
chiderea viitorului an școlar, Mi
nisterul învățămîntului, ministerele 
economice și celelalte instituții și or-

ganizații centrale tutelare de școli 
elaborează în prezent broșuri de 
popularizare a învățămîntului profe
sional și tehnic, proiecte pentru îm
bunătățirea înzestrării școlilor profe
sionale și tehnice cu material didac
tic nou etc. Editura didactică și pe-, 
dagogică, celelalte edituri care au 
în plan manuale pentru învățămîn- 
tul profesional și tehnic și tipogra
fiile se îngrijesc ca acestea să ajun
gă în școli 
deschiderea 
mînt.

O atenție
ganizării examenelor de admitere 
în școlile profesionale de pe lîngă 
întreprinderi și în școlile profesio
nale și tehnice agricole și de coope
rație care vor avea loc la începutul 
lunii iulie. Deoarece elevii care sînt 
acum în clasa a VlI-a, datorită ge
neralizării învățămîntului de opt 
ani, vor urma șl clasa a VIII~a, a- 
nul acesta, în școlile amintite, vor 
fl primiți numai absolvenți al 
școlii generale din seriile anterioa
re. Totodată, pentru buna desfășura
re a procesului de învățămînt în vii
torul an socotim necesar ca toți fac
torii interesați să se ocupe de pe a- 
cum — cu exigență sporită — de 
asigurarea cadrelor didactice și de 
crearea celor mai bune condiții pen
tru instruirea practică a elevilor în 
întreprinderi.

în afară de măsurile luate pe plan 
central, credem că este deosebit de 
important ca și conducerile între
prinderilor pe lîngă care funcționea
ză școlj profesionale și tehnice să a- 
corde în perioada care urmează mai 
multă atenție desfășurării învăță
mîntului profesional și tehnic, să a- 
sigure cele mai corespunzătoare con
diții pentru buna desfășurare a 
examenelor de admitere.

Grija atentă de azi a tuturor fac
torilor care' au contingență cu pro
blemele — numeroase și complexe 
— ale învățămîntului profesional șl 
tehnic se va reflecta nemijlocit în 
dezvoltarea de mîine a economiei 
noastre naționale, în asigurarea ne
cesităților de muncitori, maiștri și 
tehnicieni cu o înaltă calificare.

PRIN

O nouû cantină dată de curînd in folosință la Combinatul siderurgic din Galati

prețbs
Articolul apărut în „Scînteia" din 25 

martie 1964 critica faptul că unele 
cadre didactice au prea multe sarcini 
exjrașcolar.e, ceea cè .constituie o greu
tate în .pregătirea de specialitate și 
ideologică. l,n ș.crjs.op.re.a jci.m.ișă redac
ției de Comitetul execujjv aj Siajului 
popular regional .Ploiești se arată între 
altele : „Evitarea supraîncărcării ca
drelor didactice a stat țn atenția orga
nelor locale de partid și de stat, a sec
țiilor de .învățămînt regională, raionale 
și orășenești, încă în.a.inte de deschide
rea anului școlar 19.63—19,64. Cu toate 
acestea, din controlul efectuat de or
ganele d.e învățămînt a rezultat că în 
unele școli din -regiune nu se respectă 
întocmai dispozițiile date. Pentru re
medierea acestor deficiențe, la indi
cația biroului comitetului

partid s-au luat măsuri ca, .pînă la 1 mai 
1964, în fiecare școală să se întocmeas
că o evidenjă a sarcinilor învățătorilor 
și profesorilor și să fie degrevate de li
nele obligafii social-culturale cadrele 
didactice supraîncărcate. In același 
timp s-a atras atenția ca învățătorii și 
profesorii să nu mai fie scoși de la 
lecții pepțru diferite acțiuni organizate 
pe plan local.

A mai răspuns ziarului șj Comitetul 
executiv .al Sfatului popular regional 
Galați, arătînd : „este întemeiată cri
tica făcută în articol că unele cadre 
didactice din regiunea noastră au prea 
multe sarcini extrașcolare. Acolo unde 
situația concretă ,o cere, au fost luate 
măsuri pentru > reexaminarea repartiției 
sarcinilor socia.l-culturale ale învățăto
rilor și profesorilor din regiune”.

AGAZINELE IEȘENE

In legătură cu activitatea cultural- 
educativă desfășurată în rîndurile tine
retului de la Uzinele „Industria Sîrmei" 
din Cîmpia Turzii, în „Scînteia" nr. 6179 
a apărut un articol intitulat „Tineretul 
uzinei". Pe marginea acestuia, am pri
mit la redacție scrisori de răspuns din 
partea comitetului de partid și a comi
tetului U.T.M. din uzină. „Sîntem de 
acord cu cele expuse, se arată în scri
soarea semnată de secretarul comite
tului de partid. Noi am dat îndrumări 
concrete comitetului U.T.M. pentru a 
găsi forme cît mai variate de educație 
și a atrage un număr cît mai mare de 
tineri la manifestările care au loc la 
club. De asemenea, comitetul de partid 
va analiza într-o ședință felul în care 
comitetul U.T.M. se ocupă de educarea 
tineretului, cum organizează timpul 
liber a| acestuia, urmînd să fie 
alcătuit tin plan de măsuri. Vorn în
druma în continuare și mai mult orga-

nizația de tineret pentru a desfășura 
activități bogate în conținut, vii și atră
gătoare, corespunzătoare necesităților 
și cerințelor specifice vîrstei șl preocu
părilor tineretului".

„Sîntem de acord cu cele semnalate 
privind organizarea timpului liber al 
tineretului. Critica adusă este justă și 
ne-o însușim — se spune în scrisoarea 
de răspuns a comitetului U.T.M. Vă in
formăm că am luat o serie de măsuri 
pentru găsirea unor forme mai variate 
în vederea atragerii tineretului în nu
măr cît mai mare la manifestările din 
cadrul clubului. Astfel, va fi organizată 
o seară cultural-disfracfivă de către or
ganizația U.T.M. de la secția laborator, 
în cadrul căreia va figura și un concurs 
fulger „cine știe, cîștigă”. Au fost luate 
măsuri pentru a se înlătura lipsurile 
care influențau participarea fetelor în- 
tr-o mai mare măsură la serile ,cuJ.tvfflh 
distractive. Vă mulțumim pentru ajuto
rul acordat“.

litatea lucrărilor do încălțăminte după 
comandă, a trimis cooperatori 
schimb de experiență la unitățile din 
Capitală, spro a se specializa,
ce privește cooperativa „Tricofex- 
til", s-au luat, de asemenea, mă
suri, organizîndu-se ateliere centralizate 
de tricotaje, în două schimburi, pentru 
ca lucrările să se execute în condiții 
cît mai bune și la timp. Cooperativa va. 
căuta, în măsura posibilităților, să re
zolve comenzile de sezon în termene 
cît mai scurte“.

După 
de mai 
nisferul 
punde !

Prima literă

La parterul blocurilor din piața 
"Unirii și in noile cartiere ale lașu
lui au fost amenajate spații comer
ciale moderne. In cele mai multe 
dintre ele te întîmpină rafturile bo
gat aprovizionate, oameni politicoși, 
gata oricînd să-ți dea un sfat în a- 
legerea mărfii de care ai nevoie. To
tul vădește grijă față de consumator. 
Sînt însă, în unele dintre unitățile ■ fii intră în îndatoririle lor zilnice. 
comerciale neconcordanțe între ceea 
ce așteaptă consumatorii și ceea ce 
găsesc. Cîțiva dintre corespondenții 
voluntari din oraș ai ziarului au în
treprins un raid cu prilejul căruia 
au făcut constatările pe care le pu
blicăm mai jos.

dustrială a orașului. Mulți muncitori de 
la întreprinderile din vecinătate — 
clienți permanenți ai unității — au 
atras de multe ori atenția asupra ne- 
respectării regulilor de igienă. Ar fi 
bine dacă organele de control, echipele 
de control obșteso ar aminti lucrători
lor din aceste unități că întreținerea 
magazinului, expunerea estetică a măr-

Cartea die vizita
Magazinul „Unic" este totdeauna 

bine asortat, mărfurile sînt aranjate cu 
gust. Doar în cîteva minute poți lua în 
sacoșă tot ce-al dorit să cumperi. Bine 
organizate sînt și unitățile de marochi- 
nărie, florărie și altele situate în Piața 
Unirii, iar unitatea de desfacere a le
gumelor și fructelor din complexul co
mercial al blocului Podul Roșu și-a cîș- 
tigat, la rîndul său, aprecierea gospo
dinelor. Pe una din tejghele se află 
stegulețul de brigadă evidențiată în în
trecerea socialistă ; este o răsplată a 
muncii depuse de lucrătorii de aici. Ce
tățenii din cartierul Nicolina prețuieso 
activitatea tovarășei Margareta Lu- 
cachi, responsabila magazinului alimen
tar nr. 6. Deși nu e nou, localul este 
întreținut cu grijă, iar aprovizionarea 
e corespunzătoare.

Se întîmplă însă ca ochiul exigent al 
cumpărătorului să se oprească și asupra 
unor amănunte care nu fac cinste gos
podarilor unor unități. La complexul a- 
limentar de pe str. Cuza Vodă (respon
sabilă Elena Prodaciuc), vitrinele sînt 
sărăcăcioase, nu informează asupra pro
duselor existente în magazin. In maga
zin, mărfurile sînt așezate la întîmpla- 
re, cu ambalajele desfăcute. Un tablou 
asemănător înfățișează și magazinul ali
mentar nr. 82, aflat în noua zonă ln-

La locu! ce! mai po&nvit
Magazinul trebuie să fie cît mai la 

îndemîna cumpărătorului. Este un lu
cru bun că în mai toate cartierele noi, 
au fost date în folosință odată cu blocu
rile și unități comerciale moderne. Mai 
sînt însă cerințe justificate ale localni
cilor care își așteaptă rezolvarea. 
Să luăm, de pildă, cartierul univer
sitar. Un bulevard lung de peste 3 km 
unește instituțiile de învățămînt supe
rior și căminele studențești de pe dea
lul Copoului cu centrul orașului. La 
poalele dealului se află și un nou car
tier de locuințe — Păcurarii. Din pă
cate însă, în această parte a orașului 
numărul magazinelor este mic, iar cele 
existente nu sînt bine amplasate. Pe 
strada Sărăriei sînt două alimentare la 
o distanță de circa 200 m una de alta ; 
în schimb, cale de peste un kilometru 
nu mal întîlnești o asemenea unitate. 
Unitatea nr. 18 .de pe strada 23 August 
este mereu aglomerată în vreme 
ce unitatea nr. 10 aproape că nu este 
solicitată, fiind prea aproape de cea 
cu nr. 30, care se află mai la înde
mîna cumpărătorilor. In fața Universi
tății se simte și lipsa unui chioșc de 
difuzare a presei ; la fel în cartierul 
Nicolina.

Contraste
Consumatori de dulciuri sînt destui 

și la Iași. Nu se poate spune același 
iucru și despre numărul cofetăriilor mult 
solicitate, mai ales la ceasurile după-a- 
miezii. La cofetăria „Amandina" din 
Piața Unirii — cea mai modernă unitate 
da acest fel — deservirea nu este bine

organizată, astfel că pentru consumația 
cea mai mică se pierde mult timp. 
De ce nu se adoptă și aici metode 
arhicunoscute, care economisesc timpul 
oamenilor ? Nici ambalarea prăjiturilor 
pentru acasă nu se face în cele mai 
bune condiții, printre altele și din cau
za cartoanelor de o singură dimensiune.

Pe lîngă o bună organizare a magazi
nelor, consumatorii pretind vînzătorilor 
un răspuns competent, dat cu amabili
tate, o îndrumare cînd e cazul, un sfat 
și, bineînțeles, un serviciu prompt. La 
Iași sînt numeroase unități comerciale 
unde cumpărătorul este înconjurat cu 
atenție și solicitudinea cuvenită din par
tea vînzătorilor. Mai întîlnești însă și 
dintr-acei care-și fac munca fără tragere 
de inimă, care-1 întîmpină pe cumpără
tor cu o expresie de plictis. La „Elec
trotehnica“ (responsabil Mircea Me- 
linte) vînzătorii sînt adesea cu
fundați în discuții atît de pasionante, 
încît... nu au timp să răspundă la în
trebările cumpărătorilor. Nici în frumo
sul magazin de confecții „Elegant“ din 
Piața Unirii cumpărătorul nu este în
totdeauna un oaspete primit cu înda
torirea și solicitudinea cuvenite. Intîl- 
nind asemenea vînzători lipsiți de ama
bilitate, îți apare cu atît mai nefiresc 
contrastul dintre magazinele moderne, 
luminoase, și figurile lor încruntate, 
parcă neobișnuite să zîmbească.

★
Observațiile de mai sus merită 

toată atenția din partea sfatului 
popular orășenesc și a organizațiilor 
comerciale. înlăturarea lipsurilor 
semnalate necesită o grijă mai mare 
pentru perfecționarea metodelor de 
deservire, folosirea judicioasă a mij
loacelor cu care au fost înzestrate 
magazinele, dezvoltarea unei atitu
dini pline de solicitudine față de 
consumatori.

Raldul a fost realizat cu ajutorul 
corespondenților voluntari Con
stantin RACOVIȚĂ, merceolog, 
Dan NICOLESCU, inginer, Ion 
BEȘLIU șl Vasile DODU muncitori

TEATRE. — Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne: MAEȘTRII CINTĂ- 
REȚI DIN NÜRNBERG — (orele 19). Tea
trul de stat de operetă: ANTON PANN 
sau POVESTEA VORBEI — (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caraglale" (Sala 
Comedia): MARIA ~
14.30) ,.......... .............
19.30) ;
BANI 
(orele 
(Sala __________
VATA CORINA? — (orele 19,30); (Sala 
Studio): CASA CU DOUA INTRĂRI — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza-Bu- 
landra" (Sala din bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1): PORTRETUL — (orele 19,30); (Sala 
Studio, din str. Alex. Sahia nr. 76 A): 
COMEDIA ERORILOR — (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie: NOAPTEA E UN 
SFETNIC BUN — (orele 19,30). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-.Giulești: JURNALUL 
-------------------- (orele 19,30). Teatrul

str. 
III- 
co- 
24):

STUART — (orele 
ORFEU IN INFERN — (orele 
(Sala Studio): O FEMEIE CU 
— (orele 15,30), ADAM ȘI EVA — 
19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ 
din bd. Magheru): ESTE VINO-

UNEI FEMEI — (orele 12 "Ț 
pentru copil șl tineret (Sala din 
C. Mille): RUY BLAS — (orele 16), 
MERA — (orele 20); (la Sala pentru 
pli, din str. Eremia Grigorescu nr. 
NU PREA ALBA CA ZĂPADA SI MO
TANUL DESCĂLȚAT — (orele 9,30). Tea
trul Regional București: PUNCTUL 
CULMINANT — (orele 20). Teatrul evre
iesc de stat: OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA — (premieră — orele 20). Tea
trul satiric-muzical „C. Tănase“ (Sala 
Savoy): ȘAPTE PĂCATE — .(orele 17), 
REVISTA DE ALTĂDATĂ — (orele 20); 
(la Sala din Calea Victoriei nr. 174): O 
SEARA DE MUZICA UȘOARĂ — (orele 
20). Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S.: CINTÄ ȚARA MEA — (orele 20). 
Teatrul ,,Țăndărică" (Sala Academiei): 
PUNGUȚA CU DOI BANI — (orele 16), 
EU ȘI MATERIA MOARTA — (orele 
20,30). (la Casa de cultură a raionului „16 
Februarie): MICUL MUK — (orele 15). 
Circul de stat: PĂCALĂ ȘI TINDALĂ — 
(orele 19,30).

18,15; 20,30), Pacea (16; 18; 20). Program 
de filme pentru copii: Doina (orele 10). 
Domnișoara... Barbă-AIbastră: Doina 
(11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Germanie, 
steluțele tale!: Giuleștl (10; 12,15; 15,30; 
17,45; 20,15), înfrățirea între popoare (10; 
15,45; 18; 20,15), Buzești (15,30; 17,45; 20), 
Bucegi (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Arta 
(10; 12; 16; 18,15; 20,30). împărăția oglin, 
zilor strîmbe; Pirinul cîntă: Timpuri Noi 
(rulează în continuare de la orele 10 la 
orele 21). Dezrădăcinați!: Cultural (10,30; 
15; 17; 19; 21). îndrăgostitul: Dacia (9,30; 
11; 13; 15; 17; 19; 21). Muguri în soare: 
Crîngași (16; 18.15; 20,30). Cele trei lumi 
ale lui Gulliver: Unirea (11; 16; 18; 20). 
Popular (10,30; 16; 18,15; 20,30). Totul
despre Eva: Flacăra (10; 15.30; 18,30;
21,15), Volga (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30), 
Luceafărul (15,30; 18; 20,30), Lira (15; 
17,45; 20,30). O zi ca leii: Vitan (16; 18,15; —
20,30). Rude de sînge: Miorița (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Totul rămîne oamenilor: 
Munca (16; 18,15; 20,30), Drumul Sării (16; 
18,15; 20,30). Lovitură de pedeapsă: Moși- 
lor (15; 17; 19; 21), Cotroceni (15; 17; 19; 
21). Douăsprezece scaune: Flamura (10; 
12; 16; 18,15; 20,30).. Pași spre Lună: Cos
mos (16; 18; 20). Rusalka — cinemascop: 
Viitorul (16; 18,15; 20,30). Podul: Colen- 
tlna (15,30; 18; 20,30). Tudor — cinema
scop (ambele serii): Progresul (15; 19).
Valea vulturilor: Adesgo (15,30; 18; 20,15).

TELEVIZIUNE. — Orele 19,00 — Jur
nalul televiziunii. 19,10 — Pentru copil: 
Expediție... spre necunoscut. 20,00 — Fil
mul „Tudor" (partea I). 21,30 — In fața 
hărții. 21,40 — Opereta „Frumoasa Gala- 
teea" de Suppé. In încheiere — Buletin 
de știri șl buletin meteorologic.

Cum e VREMEA

CINEMATOGRAFE. — Limuzina nea
gră: Patria (10; 12,10; 14,20; 16,30; 18,45; 
21). Dragoste lungă de-o seară: Republi
ca (9,45; 12; 14,15; 16,45; 19; 21,15). Mira
colul rus (ambele serii): Carpațl (10; 14,15;
18.30) . Frații corsicani — cinemascop:
București (9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21), 
Tomis (8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Me
lodia (9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 19; 21,15), 
Modern (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21).
Zile de fior și rîs: Capitol (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Excelsior (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Feroviar (10; 12;
14; 16; 18,15; 20,30), Floreasca (10; 16; 18,15;
20.30) . Lîngă tine trăiesc oameni: Festi
val (10; 13,15; 16,30; 20), Grivița (10; 13; 16; 
19,15). Hamlet: Victoria (9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30). Cascada diavolului: Central 
(10,15; 12,15; 14,15; 16,15; 18,30; 20,30). O fi 
asta dragostea?: Lumina (rulează în con
tinuare de la orele 9,30 la orele 14; 16; 
18,15; 20,30). Un suris în plină vară: 
Union (IS; 17t Ui ăl), Ferentari (14; 161

Ieri în țară: Vremea a fost Instabilă, 
cu cer variabil mal mult noros în nor
dul țării, unde au căzut ploi temporare 
și averse însoțite de descărcări electrice. 
In rest ploile au avut un caracter lo
cal. Temperatura aerului la ora 14 înre
gistra valori cuprinse între 26 grade la 
Fetești, Grivița, Giurgiu și sudul Do- 
brogei și 11 grade la Ocna Șugatag șl 
Petroșeni.

In București: Vremea a fost ușor In
stabilă, cu cer variabil. Vîntul a suflat 
potrivit. Temperatura maximă a atins 24 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
26—27—28 IV: Vreme ușor instabilă, cu 
cer variabil. In cursul după-amiezelor 
vor cădea ploi sub formă de averse. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura va 
crește ușor la sfîrșitul intervalului. Mi
nimele .vor fl cuprinse între 2 și 12 gra
de, iar maximele între 11 și 21 grade, lo
cal mai ridicate.

In București: Vreme în general insta
bilă. Cerul va prezenta înnourărl mai 
ales în cursul după-amiezelor. Vor cădea 
ploi sub formă de averse. Vînt potrivit. 
Temperatura în scădere la început, apoi 
staționară.

>
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Peisaj petrolier

de Gheorghe BOȚAN
---------------- À—-------------------------------------------------------------

MIHAI NEGULESCU

SONETE

WJLHAM SHAKESPEARE

O m u I
Intre Văratec șl llba, pe întinderi da 

zeci de kilometri, frămîntări străvechi ale 
scoarței terestre au ridicat o imensă 
broșă metalică, strîns învelită în faldul 
rocilor milenare. Orașul Baia Mare, așe
zat pe mijlocul uriașei crengi subpămîn- 
tene, pare clădit sub streașină de stîncă 
a Gutîilor, pentru siguranță și echilibru. 
Nicăieri, în afară de halde și de con
strucțiile destinate flotării, nimic nu in
dică o febrilitate deosebită. Funiculare, 
tîșnind de-o parte și de alfa a Săsaru- 
lui, spre răsărit și apus, asemeni unor 
aripi subțiri de flaming, poartă neîncetat 
către uzine și topitorii comorile metalice 
ale munților.

Am înfîlnif, într-un orășel al minerilor, 
un bărbat despre care se spunea că ar 
avea peste 100 de ani, cu toate că moș 
Loghin, mai zgîrcit, se oprea cu numă
rătoarea la 93, — poate și fiindcă s-ar 
fi dorit într-adevăr mai tînăr. Odinioară, 
rareori ajungea un miner la o asemenea 
vîrstă. Cei mai mulți se prăpădeau îna
inte de a apuca să se bucure de asigu
rările sociale, de pensie.

Silicoza a întors brazdă adîncă printre 
oamenii acestor locuri, de parcă omul 
ar fi trebuit să se deprindă încă din via
tă cu praful de nisip în plămîni, ca o an
ticipare a mormînfului...

★

Treceam tntr-o zi a acestei primă
veri împreună cu un membru al 
cercului literar din Baia Mare, prin- 
tr-o piafă largă, dreptunghiulară, flan
cată de blocuri suple a căror vîr
stă nu frece de 4—5 ani. Dinspre 
nord, dominînd cu privirile arena de 
piatră, se ridica, parcă dorind să iasă în 
întîmpinarea drumeților sosiți direct de 
la gară, făptura puternică și hofărîtă a 
unui miner. Ridicat în piatră, „Minerul" 
poartă pe umerii săi adîncimile cerului 
limpede, liniștea laborioasă a orașului. E 
un echilibru al gîndurilor, al mișcărilor, al 
ecourilor îndepărtate venind din abataje 
de unde se smulg avufii. Săsarul își tî- 
rășfe, adunate de prin flofații, apele 
plumburii care nu mai fînjesc după le
gendarele șteampuri. Combinatul chimi- 
co-metalurgic, institutul pedagogic, „tur
nul lui Pintea", zidurile încă roșii ale 
clădirilor — toate se adună împrejurul 
„omului de piatră", înfr-o înfelegere ta
cită, de parcă toate se reazemă pe ume
rii lui largi, pe brațele Iul încordate...

de p
— De cîto ori trec ziua pe aici, șl 

mal ales seara...
Cel care rostise această frază, tăcu. 

Cînd omul trăiește zi de zi o anumită 
stare, cînd zi de zi, trecînd printr-un loc, 
se gîndeșfe mereu la același și același 
lucru, merită desigur să afli despre ce e 
vorba. Știam despre e| că fusese multă 
vreme miner. Condusese o brigadă. Pe 
cîțiva dintre foștii săi ortaci îi cunoscu
sem cu doi ani în urmă, la Cavnic. Sau, 
mai exact, cu mult înainte, din cîteva 
caiete umplute cu un scris mare, înfri
gurat, In ele fuseseră adunate, în ceasuri 
de răgaz, secven|e din viaja tovarășilor 
de muncă. Ieșirea treptată din condiția 
aspră a vieții de exploatat, trecerea spre 
o altă lume, în care pătrund cărțile, cultu
ra, pasiunea pentru frumos, trăiau acolo, 
în caietele învelite în foaia albastră, și 
mă gîndeam cu emoție că poate, peste 
ani, acest bagaj de fapte, caractere și 
întîmplări va fi odată literă șlefuită și ti
părită...

— De cîte ori trec pe aici, reia înso
țitorul meu firul discuției, mă apropii la 
cîțiva pași de statuie, de parcă aș în
cerca să recunosc cine e. Uneori mă 
gîndesc să-l întreb pe sculptor : cine i-a 
fost modelul ? Dar n-ar avea rost. Ori
cine o fi el, cînd mă apropii, așa, de pos
tament, îmi vine să înclin o clipă frun
tea și să-i spun : „Bună ziua, baciu' 
Simion...“. Vînzătoarele de peste drum, 
de la magazinul „Foto-sport-muzică", 
văzîndu-mă zi de zi apropiindu-mă 
de soclu, își închipuie despre mine cine 
știe ce. N-au de unde să știe ce mă a- 
duce pe mine la acest „om de piatră". 
Mă gîndesc așa : pe umerii omului din 
fafa noastră se reazemă toți acești a- 
proape douăzeci de ani ai vieții noi, și 
aș vrea să scriu ceva despre aceasta. A- 
nii mei, douăzeci și ceva, se reazemă și 
ei pe umerii unui asemenea om. Ai mais
trului miner Simion Danciu, din Cavnic. 
Cînd mă uit concentrat la trăsăturile o- 
mului din piafă, îl descopăr pe celălalt, 
și îmi amintesc totul.

...Simion Danciu a intrat prima oară în 
mină înainte de război, cînd nu împli
nise încă 15 ani. Tatăl îi murise de sili
coză. Trebuia cineva să aducă bani în 
casă. Altul n-avea cine, decît copilul. A 
coborîf în mină încălțat cu opinci. Și-a 
adus aminte de ele mai tîrziu, cînd le-a 
schimbat cu sabofii unui regiment de 
prin părțile Clujului. A luptat pe front. A 
fost rănit, undeva, pe frontul de vest, în

1945. La 10 ani de la prima coborîre în 
mină s-a întors la Cavnic și a intrat în 
rîndurile comuniștilor. Din anul acela, în
cepe lupta pentru condiții mai bune de 
muncă și de trai, pentru transformarea 
satului de mineri obijduiți în orășelul 
curat și luminos de astăzi. Danciu a fost 
printre primii care s-au angajat în bătă
lia pentru depășirea planului. Și tot el 
a dat, printre primii, cea mai hofărîtă 
replică silicozei aplicînd perforatul u- 
med. Dintre tinerii c .e au trecut prin 
brigăzile sale, trei au ajuns la facultate 
la Petroșeni și București, cîțiva la școa
la de maiștri. Numeroși alții conduc ei 
înșiși brigăzi și sectoare de muncă im
portante în tot bazinul băimărean. Unul 
dintre cei mulți visează acum să-i în
chine o carte omagială... Oare de ce ? 
Poate fiindcă, înainfe de a fi erou de 
carte, Simion Danciu a acumulat neîn
trerupt cunoștințe din cărfi. Ajutat de ele, 
a lucrat mai bine și a condus cu mai 
multă pricepere colectivul său. Acasă, în 
biblioteca familiei, e o adevărată între
cere pentru spațiu între cărțile tatălui, 
ale fiicei — studentă, și ale fiului — elev 
la școala profesională. Mineritul, chimia 
industrială, electricitatea. Trei profesiuni, 
trei categorii de cărfi, cărora li se a- 
daugă, bineînțeles, cele beletristice și 
politice, aparținînd întregii familii. După 
ce a lucrat ani în șir ca maistru miner, 
fără studii speciale, numai pe baza ex
perienței și a cărților citite, Simion Dan
ciu este acum „primul absolvent" din fa
milie al cursurilor fără frecventă ale șco
lii de maiștri.

Cel mai apropiat femei al recunoștin
ței pe care i-o poartă ucenicul său de 
odinioară se află poate tocmai în valorile 
sufletești, umane, pe care Danciu știe de 
minune să le cultive în tinerii săi ortaci. 
Dragostea pentru meserie, hofărîrea și 
fermitatea în momentele grele sînt dis
cipline care nu se învață în bibliotecă 
sau la școală, ci numai în adîncuri, prin 
păienjenișul exploziilor, în fafa rocii care 
ți se împotrivește și nu ai voie să îi ce
dezi.

Cîndva, înfr-o sîmbătă, cu două ore 
înainfe de încetarea lucrului, băieții din 
brigada lui P. isprăviseră de încărcat în 
vagoneți sterilul de pe locul de muncă 
și se odihneau. Se gîndeau că timpul e 
scurt pentru o nouă pușcare și așteptau 
nerăbdători să freacă timpul...

Așa îi găsi maistrul.

•— Cum merge, băieți ?
—- Merge bine, baciu Simion. Am mal 

bate ceva găuri, dar în curînd tot 
se oprește aerul. Cu trei perforatoare și 
n-am bate mai mult de 12. Așa că...

— Uite, eu singur aș mai bate cel 
pufin zece găuri pînă atunci. E vreunul 
care se prinde ? Uite, pe-o ladă da bere.

— Pe-o ladă de bere, maistre î
— Pe I...
Două perforatoare s-au ridicat spre 

bolta umedă, sclipind nesigur în 
bătaia lămpașelor. Roca era îndărăt
nică. Scîn’teia. Trecu o jumătate de 
oră, o oră. O oră și ceva. Maistrul și 
elevul său bătură, în același ritm, cîte 
1, 2, 3... 9 găuri. Ceilalți îi priveau cu 
însuflețire și admirație, deși puțin înciu
dați. „lată că se poate. Dacă am fi fost 
mai hotărîți, noi înșine am fi reușit. Ni 
s-a dat o lecție bună...".

Mai era o jumătate de oră pînă la 
oprirea aerului. încă puțin și se va ști 
învingătorul...

Deodată însă, ceva s-a rupt de sus. O 
floare de mină, cu sclipet dușmănos, s-a 
rostogolit. Umerii maistrului s-au îndoit 
încet spre pămînf. Danciu încercă să-și 
scuture umerii, dar amorțeala care îl cu
prinse nu îi îngăduia. Pe braț, sîngele îi 
șiroia negru, amestecat cu pulbere și su
doare. Lunecînd în jos, un cristal muș
case adînc din carnea brafului drept. Toți 
tăceau uluiți. Singurul zgomot îl făcu o 
cămașă sfîșiată cu mîinile.

— Era cea mai curată dintre cămășile 
de acolo. Cumpărată chiar în dimineața 
aceea. Am rupt-o, am sfîșiat-o, nu știu 
ce s-a mai ales din ea. Dar e singura că
mașă pe care n-o voi uita niciodată. 
Vezi, un amănunt... Ce poate să însemne 
pentru cineva o cămașă? Pentru mine, 
însă... Mi-aș fi sfîșiat și sufletul numai 
să-mi pot răscumpăra tărăgănarea, plic
tisul de atunci, de cînd îi spusesem mais
trului că trei inși n-am putea bate mai 
mult de douăsprezece găuri, în vreme 
ce numai doi, el și cu mine, am dove
dit optsprezece — și încă mai devreme 
cu o jumătate de ceas... Peste cîteva zile, 
cînd i-am văzut la capătul galeriei noas
tre cu mîna în bandaje, venit să se inte
reseze de situafia producției și să îndru
me munca echipelor, mi-am dat seama 
și mai mult ce om minunat era dascălul 
meu.

înainte de a ne despărfi, dincolo de 
statuia de piatră, fostul învățăcel al lui 
Danciu îmi mai spuse :

— Am căutat, ca să zic așa, în „ori
zontul" cunoștințelor mele, omul care să 
se potrivească, să poată însufleți imagi
nea sculptată a minerului. Și, vezi, pen
tru mine tocmai el, cel pe viața căruia 
mi se reazemă întreaga viață, poate da 
pietrei acesteia căldura bătăii da inimă.

XIX

Timp nesătul, tocește fiarei ghiara, 
Fă glia să-și înghit-al ei vlăstar, 
Cumplitul colț de tigrul smulge-afară, 
Aprinde-n singe Fenixul cel rar,
Ani dulci și-amari în goană zămislește, 
Fă tot ce vrei, Timp iute de picior, 
întregul lumii farmec vestejește, 
Dar n-ai să-nfăptui cel mal crunt omor. 
Frumoasa frunte-atît de scumpă mie, 
O, n-o-nsemna cu-al tău străvechi condei ; 
Urmașilor rămînă pe vecie 
Tipar curat al frumuseții ei.

Lovește totuși — în cîntarea mea 
Ea tînără pe veci va rărnînea.

In românește de MARIA BANUȘ

LIV

O, frumusețea, ce frumoasă pare, 
Cînd poartă adevărul pe-a sa frunte ! 
Suava roză-i mai fermecătoare 
Cu-acel parfum ales ce-n foi ascunde.
E floarea de măceș aprinsă, vie, 
Ca parfumatul rozelor vesmînt;
Cu spini la fel, învoaltă, se mlădie 
Cînd mugurii-i deschide-al verii vînt. 
Dar ca o umbră farmecu-1 trecu.
Ea, părăsită, se desface-n drum
Șl piere-ntreagă ! Dulcea roză — nu ! 
Petala-i moartă, nu al ei parfum.

Cînd frumusețea ta se va fi șters 
O vel găsi filtrată-n al meu vers.

In romînește de TAȘCU GHEORGHIU.

Prima zi în orașul lui Shakespeare
Joi dimineața la orele 9,30, 

oaspeții romîni au sosit la Strat
ford, orașul pitoresc de pe Avon cu 
grădini și lebede, în care s-a năs
cut Shakespeare. Mașina a trecut 
în goană pe lîngă casa soției sale, 
Ann Hathaway, școala în care a 
învățat, locuința Suzanei Shakes
peare. N-am avut însă vreme să 
zăbovim ; aveam să ne întoarcem, 
cucernici pelerini, încercînd să re
găsim anul 1564.

Ajungînd pe una din cele 6 străzi 
pe care erau înșiruite steagurile a 
115 țări, delegația noastră s-a așe
zat sub tricolorul romînesc. Uriașul 
cortegiu s-a îndreptat spre casa în 
care s-a născut marele dramaturg ; 
muzica fanfarei și privirile locui
torilor din Stratford, înghesuiți la 
ferestre sau aliniați pe două rîn- 
duri în stradă, i-au condus pe par- 
ticipanți pînă la Holy Trinity 
Church unde au depus flori pe 
mormîntul lui Shakespeare. Apoi 
prințul Filip, duce de Edinburgh, 
a oferit o masă conducătorilor de 
delegații și altor personalități ofi
ciale, la Festival Pavilion — un cort 

Muzeul Shakespeare din Stratford-upon-Avon

imens construit pe malul Avan
ului, în fața Teatrului Memorial 
Royal Shakespeare.

Imediat după-amiază a avut loc 
deschiderea expoziției Shakespeare, 
care urmărește să reînvie în cele 
mai mici amănunte Londra și 
Stratfordul secolului XVI ; impre
sionant este mai cu seamă teatrul 
The Globe, reconstituit cu fidelita
te. Expoziția, împreună cu noul 
Shakespeare Center, inaugurat ieri 
în casa de lîngă cea în care s-a 
născut Shakespeare și menit să 
devină un centru de studiere a ope
rei marelui scriitor, sînt realizări 
de o deosebită importanță cultu
rală.

La orele 15, oaspeții și-au ocupat 
locurile la Teatrul Royal Shakes
peare unde s-a jucat partea I a 
dramei istorice Henric IV, pusă în 
scenă de Peter Hall, John Barton și 
Clifford Williams. Am putut con
stata că excelentele spectacole pe 
care acest teatru le-a dat la Bucu
rești — Regele Lear și Comedia 
Erorilor — n-au fost două succese 
întîmplătoare. Am aplaudat cu a- 
celași entuziasm Henric IV. Stâr

nește admirație arta celor trei re
gizori, discreți și totodată inspirați. 
Dar mai ales jocul actorilor, preci
zia și simplitatea lor : Ian Holm în 
rolul prințului, Janet Suzman în 
Lady Percy, Eric Porter în Henric 
IV și îndeosebi Hugh Griffith, care 
a creat un Sir John Falstaff de 
neuitat. Foarte interesante ni s-au 
părut soluțiile scenografice, deco
rul în tonuri variate de cenușiu, 
alcătuit din materiale ce sugerează 
metalul ?t lemnul vechi.

Ne-am despărțit cu părere de rău 
de Stratford. (Deoarece orașul e 
prea mic pentru a găzdui nume
roșii oaspeți, grupul romîn locuieș
te la Coventry, la aproape o oră 
distanță). Cînd am plecat, sărbă
toarea era departe de a se fi sfîrșit. 
Balul de la Festival Pavilion abia 
începuse. Nici chiar lebedele de pe 
Avon nu dormeau încă : alergau de 
colo-colo, speriate de focurile de 
artificii care luminau cerul.

Stratford-upon-Avon, prin tele
fon.

Dana CRIVĂȚ

GEO BOGZA

INTR-O

ȚARĂ

ÎNDE
• IKEBANA SAU ARTA DE A ARANJA FLORILE ® ORA EXACTĂ 
SAU COMANDAMENTUL TRECERII TIMPULUI® REZOLVĂRI INGENIOASE 
ÎN PROBLEMELE MARILOR AGLOMERĂRI URBANE

în camera 924 a hofelului Okura din 
Tokio, care a fost locuința mea fimp de 

'■eva zile în această primăvară, se află 
„n aparat de radio, un televizor, un tele
fon și încă un telefon în baie. Fîșîitul abia 
perceptibil al instalației de aer condițio
nat se aude tot timpul. Pretutindeni, bu
toane și becuri care se aprind singure la 
deschiderea unei uși, sau succesiv, în mod 
gradat, corelate cu aparatul de radio. In 
acest cadru din care nu lipsește nimic 
din ultimul cuvînf al tehnicii, vechea Ja
ponie este prezentă printr-un buchet de 
flori Ikebana.

Ikebana înseamnă arta de a aranja flo
rile, Iar regulile ei sînt predate de pro
fesori. Numai în Tokio sînt 20 000 de pro
fesori de Ikebana.

Buchetul din camera mea este alcătuit 
din cinci lalele galbene — întotdeauna 
florile trebuie să fie fără soț și nu prea 
multe — depășite de o creangă cu mi
nuscule bobițe albe, Iar dedesubtul lor 
altă plantă ornamentală care ar pu
tea să fie e ramură de pin. Ar
ta Ikebana cere ca florile să fie a* 
ranjate la trei înălțimi diferite, una re- 
prezentînd pămîntul, alta omul, iar cea

Centrul orașului Tokio
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de-a treia cerul. Ea mai cere ca nici o 
tulpină sau creangă să nu se încrucișeze 
cu alta. Pentru aceasta, în toate magazi
nele din Japonia se vînd un fel de spinări 
de arici metalice, de mărimi diferite. A- 
șezate în fundul vazei cu apă, în țepii lor 
sînt înfipte cozile florilor, dîndu-se fiecă
reia înclinarea voită, dar nu la voia în- 
tîmplării, ci după regulile subtile ale artei 
Ikebana.

Ikebana, cu cei 20 000 de profesori ai 
ei, nu este însă decît arta de a aranja 
florile la Tokio, oraș modern, industrial și 
comercial. La Kyoto, care a fost mai îna
inte capitala Japoniei timp de o mie de 
ani, și unde se găsesc cele mai de sea
mă vestigii ale trecutului artistic și isto
ric, arta de a aranja florile este cu totul 
alfa și se cheamă Ikenobo, Și mai este o 
a treia școală, Morlbana, de dată recen
tă, care se ocupă cu aranjarea florilor 
din străinătate.

Regulile tuturor acestor școli cer o 
mulțime de cunoștințe, ca șl simț artistic. 
Intr-un fel se aranjează florile intr-o ca
meră din care se vede marea șl altfel în- 
tr-una din care se vede muntele Fuji, 
splendoarea cea mal mare a Japoniei. 
Marii maeștri al acestor școli pot compu

ne uneori poeme florale, fot după reguli 
subtile, în cinstea unui eveniment sau a 
unei zile a anului.

Buchetul Ikebana din camera mea mi-a 
luat multe minute de contemplare și mi-a 
prilejuit multe bucurii. Dar camera avea 
și o fereastră. Foarte largă, părea un 
ecran cinemascopic, oferind o vastă pa
noramă asupra orașului, începînd cu gră
dina hotelului prin care curgea un mic 
rîu, printr-un peisaj de stînci artificiale a- 
coperite cu mușchi, alt mare meșteșug al 
japonezilor fiind aranjarea unor aseme
nea grădini, și se termina, peste felurite 
acoperișuri, cu marginea ușor întoarsă, în 
zare, unde baloane ridicate la zeci de 
metri înălțime susțineau lungi fîșii de 
pînză albă pe care ideograme roșii fă
ceau reclama vreunui produs sau semna
lau prezența feluritelor cartiere comer
ciale.

De la această fereastră am privit, o 
dată în amurg, a doua oară în zorii zilei, 
undeva, foarte departe, peste un șir de 
munți care, spre necazul meu îl ascun
deau pe trei sferturi, superbul con alb al 
muntelui Fuji. Dar tot l-am văzut, mai 
puțin decît în fotografii unde silueta lui 
apare printre crengi de cireși înfloriți sau 
răsfrîntă în apa unui lac albastru, așadar 
nu pot spune că nu l-am văzut, fiindcă 
altminteri prea aș fi socotit că mi-a fost 
mare nenorocul. Acolo, în depărtarea lui, 
bătrînul Fuji era fascinant prin puritatea 
liniilor șl a zăpezilor cara îl acoperă. 

Dacă munții vulcanici de la Tușnad, atît 
da perfecți încît par trași cu compasul, ar 
fi atins patru mii de metri, atunci am fi 
avut și noi în (ară un Fujiama.

După cîte știu din geografia lumii, în 
afară de Ararat, care domină cu silueta 
lui Armenia, nici o țară nu este în măsu
ră atît de mare reprezentată de un munte 
și nici un munte nu este atît de frumos, 
încît pare mai mult un vis — și de altfel 
visul japonezilor este ca să-l viseze în 
noaptea de Anul nou, iar cei ce-l visează 
sînt siguri că vor fi fericiți fot anul — 
cum se întîmplă cu Fujiama și cu Japonia.

★
Dar în afară de buchetul Ikebana și de 

muntele Fuji, mai aveam la mînă televizo
rul și bineînțeles că l-am deschis. Pe cel 
puțin patru canale se transmiteau conco
mitent piese de teatru, comentarii politi
ce, emisiuni pentru copii și cîntece japo
neze. M-am oprit asupra acestora din 
urmă. O fată în kimono, cu mișcări gra
țioase, încadrată bineînțeles de ramuri de 
cireși înfloriți, își rotunjea gura cînd cu 
cochetărie, cînd cu un fel de dăruire su
premă, emițînd sunetele ciudate, pline 
da neașteptate urcușuri și coborîșuri, dar 
mereu cristaline, ale cîntecului. Instalat în 
fotoliu, o privesc și mă las furat de far
mecul ei și al cînfecului, cînd observ în 
colțul din sfînga al micului ecran, discrefe 
dar vizibile, ca scrise cu tuș, trei cifre 
dintre care ultima se schimbă mereu. E 
ora exactă, minut cu minut.

întorc butonul și dau peste comentato
rul politic. In colțul din stînga, cam pe 
manșeta lui, cifra se schimbă din minut 
în minut. întorc iarăși butonul și pe o 
bandă de film care înfățișează doi îndră
gostiți în barcă, ora exactă nu lipsește, 
discretă dar tenace.

In Tokio și la Osaka, la cele mai im
portante încrucișări de străzi, un ecran lu
minos fixat în colțul caselor dă ora exactă, 
de asemenea minut cu minut, prin rotirea 
cifrelor arabe.

Mai mult de o sută de pași nu poți 
face, mai mult de două minute nu pot 
trece, fără ca unul din aceste ceasuri elec
trice să nu-fi atragă atenția asupra orei 
exacte. Intre timp, poți privi în vifrine, fe 
poți lăsa furat de priveliștea mereu miș
cătoare și viu colorată a străzii, poți că
dea pe gînduri sau — femeile frumoase 
nu lipsesc — poți deveni sentimental, 
dar pînă la urmă nu se poate ca ochii să 
nu-l întîlnească pe aceia electrici, sfrede
litori și, dacă e cazul, mustrători, ai 
Timpului : 8,25 ; 8,26 ; 8,27... Nu știu
cum va fi fiind în restul Japoniei, dar la 
Tokio zece milioane de oameni, iar la 
Osaka patru, frăiesc sub comandamentul 
Imperios al trecerii timpului.

Inimaginabila aglomerație de pe șo
seaua dintre Yokohama — unde în cursul 
dimineții vizitasem o rafinărie de petrol 

— șl Tokio, a făcut ca, nu din vina mea, 
să sosesc cu o apreciabilă întîrziere, de 
altfel prima și ultima din tot timpul șe
derii în Japonia, la P.E.N.-Clubul japonez. 
Cerîndu-mi iertare în toate felurile, i-am 
întrebat apoi pe cei cîțiva scriitori cu 
care m-am înfîlnif dacă punctualitatea 
este o caracteristică a japonezilor. Rîzînd, 
mi-au răspuns că de o sută de ani se 
străduiesc să o introducă.

Așadar, cifrele din colțul televizorului 
și de la colțul străzilor fac parte dintr-un 
sistem de educație care a dat, fără îndo
ială, pînă acum multe roade. Suta de ani 
la care s-au referit interlocutorii mei nu 
era un fel de a vorbi, ci ea va fi exactă 
peste patru ani, în 1968. Atunci se va îm
plini un secol din noua istorie a Japoniei, 
un secol de cînd, fiind obligată să-și des
chidă porțile pe care multă vreme le ți
nuse închise pentru toți străinii, le-a des
chis și pentru străini și pentru proprii ei 
cetățeni care au umplut lumea, minați de 
o curiozitate vie și foarte activă, dornici 
să cunoască tot și să aducă la ei în țară 
tot ceea ce ar fi putut contribui la mo
dernizarea Japoniei. Acest proces s-a pe
trecut cu rapiditate și a luat'forme dintre 
cele mai spectaculoase.

★
La ora actuală Japonia produce, din 

materii prime importate aproape în tota
litatea lor, mărfuri care sînt egale sau 
superioare celor produse în țări cu o ve
che tradiție industrială. Aceasta a fost cu 
putință în primul rînd datorită poporului 
japonez, harnic, modest, ingenios și per
severent, iar în al doilea rînd marilor 
resurse de energie electrică ieftină de 
care dispune țara.

Alcătuită din patru insule mai mari și 
dinfr-o puzderie de insulițe, înconjurată 
din toate părțile de mări și de ocean, Ja
ponia este o țară în cea mai mare parte 
a ei acoperită de munți, printre care a- 
proape două sute de origine vulcanică, 
iar dintre aceștia un sfert mai sînt și as
tăzi în activitate. Numai 16 la sută din te
ritoriul Japoniei poate fi folosit pentru a- 
gricultură, iar din acesta mult a fost cu
cerit muntelui prin terasări ale căror di
guri de piatră, după cum am văzut, pot 
depăși înălțimea de un metru, pentru a 
se obține o suprafață arabilă de multe ori 
de dimensiunea unei plăpumi.

Pe de altă parte, datorită așezării ei 
geografice, Japonia este o țară în care 
plouă mult, media precipitațiilor anuale 
atingînd 1 500 mm. Or, în nici una din 
cele patru mari insule, nici un punct din 
interior nu se află la o distanță mat mare 
de o sută de kilometri de ocean.

Aceasta a făcut ca Japonia să fie brăz
dată de numeroase rîuri eu o viață scurtă 
dar tumultuoasă. Cea mal mare parte a 
marii cantități de energie electrică pro
dusă în Japonia provine de la hidrocen

tralele așezate pe rîuri de munte, cu pan
ta foarte repede, încît capfarea forței lor 
a fost lesnicioasă și s-a făcut la scară na
țională. Dispunînd de un atît de mare po
tențial energetic, țara niponilor a deve
nit repede o țară industrială, clasîndu-se 
printre primele din lume, mai ales în 
ceea ce privește construcția de vapoare, 
dar și în numeroase alte domenii. In mul
te din acestea ei au găsit soluții inge
nioase.

In programul șederii noastre în Japo
nia era inclusă o vizită la redacția unui 
mare ziar din Tokio ; am așteptat-o cu 
curiozitate și am descoperit acolo lucruri 
interesante. Cu tot nivelul tehnic ridicat 
al țării lor, cu toate că și-au însușit tot 
ceea ce li s-a părut bun în civilizația și 
cultura Occidentului, cu mare rapiditate, 
deosebindu-se în privința aceasta de toa
te celelalte neamuri asiatice, japonezii 
se arată puțin dispuși să renunțe la scrie
rea lor care folosește, din clipa în care 
a fosf adusă de budiști, prin secolul al 
V-lea al erei noasfre, ideogramele chi
neze. Mai înainfe de această dată ei 
n-au avut o scriere proprie și chiar mult 
după această dată au fost în multe pri
vințe mai înapoiafi față de celelalte nea
muri ale Asiei, și de aceea e cu atît mai 
uimitor progresul pe care l-au înregistrat 
apoi, atît de repede,.în toate domeniile.

Intr-o descriere mai veche, dar nici 
chiar atît de veche, a Japoniei, adică în- 
tr-o descriere de djupă primul război 
mondial, mă interesase în mod deosebit 
capitolul cu privire la tipografii. Autorul 
descria marele volum de muncă pe care 
erau nevoiți să-l depună tipografii japo
nezi spre a aduna literele de care aveau 
nevoie pentru alcătuirea unui text. Se 
suiau pe scări pînă în tavan, coborau și 
iar se suiau, în căutarea unei litere, cobo- 
rînd și cățărîndu-se fot timpul, asemenea 
culegătorilor de nuci de cocos.

Reducînd numărul ideogramelor la 
2 300, ziarele japoneze folosesc acum 
linotipuri, această invenție care — împre
ună cu rotativa — a făcut cu putință ra
piditatea și tirajele presei moderne.

Zețarii japonezi nu sînt zețari propriu- 
zis, ci mai mult un fel de dactilografi. 
In fața mașinii cu cele două mii trei sute 
de semne, foarte lipite unul de altul, în
cît nu are o claviatură impresionant mai 
mare decît aceea a unei mașini de scris 
cu alfabetul latin, ei apasă pe caracterul 
dorit, iar acesta se înscrie, sub formă 
de mici găuri, pe o bandă de hîrtie care 
se derulează în dreapta mașinii. In lino
tip se introduce această bandă, după 
care el efectuează singur turnarea ideo
gramei în plumb, lucrînd, cum se spune, 
„după program".

Am mal văzut un lucru foarte Intere
sant șl care, cîndva, va trebui introdus 
poate șl la noi. Se știe cît mult spațiu 

ocupă în redacții sau în biblioteci „co
lecțiile" ziarelor, enorme volume greu de 
consultat. Ziarul japonez la care am fost 
imprimă în fiecare lună o colecție a tu
turor numerelor sale, reducînd-o prin 
mijloacele zincografiei la dimensiunile 
unei cărți de telefon. Ziarul are un tiraj 
de 4 000 000 exemplare, iar colecția sa 
trage numai în 3 000. Dar, după părerea 
mea, această muncă și cheltuială supli
mentară sînt pe deplin justificate.

Intr-un mare număr de domenii ale 
vieții moderne japonezii au adus, după 
cum am mai spus, soluții originale, im
puse de specificul țării lor. Astfel, pentru 
ogoarele suprapuse în terase, nu mai 
mari decît o plapumă, — figurat vorbind, 
dar fără să exagerez prea mulf — am 
văzut un fel de plug tras de un tractor pe 
două roate, de forma și dimensiunile 
unei motociclete.

In Osaka, prin al cărei pori se efec
tuează 57 la sută din exporturile Japo
niei, oraș comercial și industrial în cel 
mai înalt grad, încît privește spre Tokio 
peste umăr și spune că lui i s-ar cuveni 
să fie capitala, lipsa de spațiu este atît 
de mare încît în acea uriașă și conden
sată aglomerare urbană s-a construit, de 
curînd, un centru comercial subteran, în 
trei etaje, cu tot felul de magazine, bi
rouri, baruri și restaurante, spre care duc 
nenumărate rînduri de scări rulante. In 
existența acestui oraș subteran, ale cărui 
guri de aerisire ies flămînde deasupra 
pămînfului, este ceva din atmosfera ro
manelor de anticipație de altă dată.

In Tokio se construiesc acum, și pe o 
parte din ele am circulat eu însumi, au
tostrăzi aeriene, care trec pe deasupra 
unor cartiere întregi, susținute de un sin
gur și foarte puternic stîlp metalic în for
mă de T. Sînt locuri unde circulația vizi
bilă, adică aceea de la suprafața pămîn- 
tului, lăsînd la o parte pe cea subterană, 
se face pe trei nivele. Mi s-a întîmplat să 
alerg într-un automobil pe o șosea, cu 
care alfa se încrucișa pe dedesubt, în 
timp ce undeva și mai jos se zărea un 
tren gonind cu mare viteză, încît o clipă 
mi s-a părut că mă aflu într-un avion care 
decolează.

Toate acestea sînt desigur semnele unei 
civilizații de un înalt nivel tehnic. Dar de 
multe ori, aflîndu-mă în curtea unei rafi
nării sau siderurgii și nezărind, cît ve
deau ochii, o singură floare sau un sin
gur copac, tocmai în mult cîntafa țară a 
grădinilor, îmi aduceam aminte cu un lu
minos zimbet inferior de spațiile verzi 
din incinta laminorului de la Roman, a fa
bricii de rulmenți de la Bîrlad, a rafinării
lor de la Brazi sau Onești. Și mă gîn
deam că țara noastră e frumoasă și că 
noi am făcuf-o frumoasă chiar în locurile 
ei de muncă, acolo unde mai înainte ni
meni nu se gîndea la frumusețe,..
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CODUL GENETIC
și biosinteza proteinelor

© Cercetări la nivelul moleculelor © Roiul acizi
lor nucleici • Vor fi descifrate legile eredității î

Pe o placă de piatră, veche de 
6 000 de ani, descoperită în ruinele 
Babilonului, se poate vedea cum s-a 
transmis forma unor capete și co
pite de cai de-a lungul a șase gene
rații. Este cea mai veche mărturie a 
preocupării oamenilor pentru pro
blemele eredității. Genetica însă, 
știință care caută să dezvăluie legi
le eredității, a apărut abia la în
ceputul secolului XX, după desco
perirea celulei vii și a înmulțirii el 
prin diviziune. Oamenii de știință 
și-au dat seama că în acest proces 
și în transmiterea caracterelor ere
ditare la descendenți au un rol cro
mozomii, filamentele fine aflate în 
număr relativ constant în nucleul 
celulelor, precum și citoplasmă, care 
formează masa celulei. Cercetările 
efectuate în ultimii ani cu ajutorul 
unor metode moderne — biochimi
ce, biofizice, matematice etc. — au 
făcut posibile progrese importante 
în descifrarea mecanismului eredi
tății, punîndu-se bazele unei ra
muri noi, genetica moleculară, care 
studiază fenomenele eredității la ni
velul moleculelor materiei vii.

Materia vie care alcătuiește corpul 
omului, plantelor și animalelor con
ține diferite substanțe chimice com
plexe : proteine, acizi nucleici, glu
cide, lipide etc. Fără primele două 
substanțe, viața nu ar fi posibilă. 
Virusurile, cele mai simple dintre 
viețuitoarele cunoscute, lipsite pînă 
și de organizare celulară, conțin 
doar proteine și acizi nucleici.

Proteinele participă la majorita
tea proceselor vitale. în prezent se 
cunosc cîteva zeci de mii, cu struc
turi și proprietăți diferite, fiecare 
jucînd un rol precis în organism. 
Hemoglobina din sînge care ia par
te la procesul respirației, actomio- 
zina cu care se realizează contrac
ția mușchilor, miile de enzime care 
accelerează enorm reacțiile chimice 
din celule sînt proteine.

Deși numărul proteinelor este 
foarte mare, ele sînt alcătuite din 
aceleași cărămizi : 20 de substanțe 
chimice mai simple, numite amino- 
acizi. Legîndu-se unii de alții, ami- 
noacizii formează lanțuri lungi de 
proteine, care se deosebesc unele de 
altele prin aminoah'zii cuprinși, prin 
numărul și ordinea în care sînt 
așezați. Așa cum pe o ață se pot în
șira sute de mărgele, în mod analog 
molecula proteică apare alcătuită 
din zeci sau chiar sute de amino- 
acizi în formele cele mai variate, 
dar mereu din aceleași 20 de tipuri. 
Sintetizarea proteinei pe cale artifi
cială impune cunoașterea amino- 
acizilor și numărului lor în mo
lecula proteică respectivă, deoarece 
orice schimbare a ordinei și canti
tății lor duce la formarea altor pro
teine. Pînă acum a fost descifrată 
doar alcătuirea cîtorva proteine, 
cum este insulina, care a și fost sin
tetizată artificial.

De ce în natură aminoacizil se 
înlănțuie în numărul și ordinea ne
cesară pentru a forma o moleculă 
proteică anumită ? Cercetările de 
genetică moleculară au scos la ivea
lă strînsa legătură dintre cele două 
grupe de substanțe de bază ale ma
teriei vii, proteinele și acizii nu
cleici, demonstrînd că factorul care 
determină structura lanțului proteic 
sînt acizii nucleici. Acești acizi sînt 
substanțe chimice foarte complexe. 
Ei sînt de două tipuri : acizii dezo- 
xiribonucleici (ADN), care _ există 
numai în nucleul celulelor, în cro
mozomi, și acizii ribonucleic! (ARN), 
care se află atît în nucleu, cît și în 
citoplasmă celulelor.

Macromoleculele acidului dezo- 
xiribonucleic sînt alcătuite din mo
lecule mai simple — nucleotidele, 
fiecare cuprinzînd acid fosforic, un 
zahar (dezoxiriboza) și o bază azo
tată din cele patru (adenina, gua- 
nina, citozina și timina) care, pot 
intra în compoziția ADN. Astăzi se 
cunoaște că în macromoleculele de 
ADN nucleotidele sînt așezate în 
două lanțuri paralele, înfășurate în 
formă elicoidală, unul avînd direc
ție ascendentă, celălalt descendentă. 
Legătura dintre lanțuri o realizează 

Mlcromlnlaturizarea aparaturii electronice înregistrează noi progrese. O 
turnlcă obișnuită este mal mare dectt un element de aparat alcătuit, 

din 3 tranzistor! șl 12 rezistențe

cele patru baze, posibilitățile de 
variație ale ADN fiind astfel neli
mitate. Ca urmare, la diferitele spe
cii de viețuitoare din natură există 
nenumărate tipuri de ADN. Acidul 
ribonucleic are o alcătuire asemă
nătoare, numai că în molecula Iul 
se află alt tip de zahar (riboza), iar 
baza timina este înlocuită de altă 
bază azotată, uracilul.

în anul 1944, cu prilejul unor ex
periențe, ADN a fost extras de la 
tipul de pneumococi S și introdus în 
mediul de cultură al tipului R. S-a 
constatat că, sub influența acestui 
ADN, tipul R s-a transformat în 
tipul S. Ulterior s-au obținut rezul
tate similare și la alte specii de vie
țuitoare (virusuri, bacterii, animale). 
S-a dovedit astfel că ADN are un 
rol important în transmiterea ca
racterelor ereditare.

Alte cercetări au precizat rolul 
acizilor nucleici în biosinteza pro
teinelor. Astfel, virusul care pro
voacă boala cunoscută sub numele 
de mozaicul frunzelor de tutun a 
fost descompus în elementele care-1 
alcătuiesc : proteine și acid ribo
nucleic. Acesta din urmă, introdus 
în plante de tutun, a reprodus boala. 
Acizii nucleici au adus în celulele 
frunzelor o informație ereditară 
străină, anume cea privitoare la ca
racterele urmașilor virusului și la 
proteinele specifice lor, iar celulele 
„înșelate“ au sintetizat din amino- 
acizii proprii pe dușmanii lor. La 
fel ca și în cazul benzii de magne
tofon, pe care un text înregistrat se 
poate păstra timp îndelungat, se pe
trec lucrurile și în cazul moleculelor 
acizilor nucleici, numai că informa
țiile ereditare ale viețuitoarelor sînt 
înregistrate sub formă biochimică.

Cum înscrie însă natura informa
țiile ereditare așa încît ele să poată 
fi utilizate de celule în procesul mul
tiplicării lor? Cercetările recente au 
avut un rol esențial în dezvăluirea 
codului de care se folosește natura 
la înregistrările biochimice. Siste
mul se aseamănă întrucîtva cu al
fabetul Morse. Spre deosebire de a- 
cest alfabet, în care cuvintele sînt 
codificate prin două tipuri de semne 
(linie și punct), înregistrările codu
lui genetic al acizilor nucleici sînt 
formate din cîte trei nucleotide, nu
mite triplete, putîndu-se realiza o 
variație foarte mare. Fiecărui ami
noacid din proteine îi corespunde 
astfel o anumită combinație de nu
cleotide, una sau mai multe triplete. 
De exemplu, tripleta compusă din 
bazele uracil-guanină-adenină con
stituie codificarea genetică a ami- 
noacidului metionina, iar tripleta 
uracil-uracil-uracil reprezintă alt 
aminoacid, anume fenil-alanina.

Cum se desfășoară în celulă, în 
lumina cercetărilor moderne, proce
sul biosintezei ? Să presupunem că 
trebuie sintetizată o proteină anu
mită, formată dintr-o succesiune de 
200 de aminoacizi. în acest caz, în 
macromolecula de ADN din nu
cleu există o porțiune care cuprinde 
200 de triplete, cîte sînt necesare a- 
minoacizilor, adică o succesiune de 
600 de nucleotide anumite. Pe aceas
tă porțiune de ADN, care acționează 
ca o matriță, se sintetizează chiar în 
interiorul nucleului un tip de ARN 
care constituie o copie negativă a 
informațiilor genetice conținute în 
ADN. Acest ARN „de informație“ 
părăsește apoi nucleul și pătrunde 
în citoplasmă, atașîndu-se suprafe
ței ribozomilor. Aceștia — niște par
ticule de formă rotundă vizibile nu
mai la microscopul electronic, con
stituie „șantierul“ unde are loc bio
sinteza proteinelor. Spre ribozomi 
sînt transportați de către alt ARN, 
așa-numitul ARN „de transport“, 
tocmai aminoacizii necesari, aleși 
dintre cele 20 de tipuri aflate în ci
toplasmă în stare liberă. In cazul 
nostru, cei 200 de aminoacizi vor fi 
apoi asamblați pe aceste „șantiere“ 

în molecule proteice corespunzător 
formulei cuprinse în codul genetic 
din ADN. Energia necesară desfășu
rării procesului o furnizează o sub
stanță numită adenozintrifosfat 
(ATP), care acționează ca un acu
mulator. Verificarea experimentală a 
acestei scheme a biosintezei protei
nelor a fost făcută în 1961, la Con
gresul internațional de biochimie de 
la Moscova.

în celula-ou a viețuitoarelor, pe 
baza codului genetic, se află înscrisă 
astfel, la nivel molecular, informa
ția care determină asemănarea din
tre descendenți și ascendenți, trans
miterea aproape neschimbată a ca
racterelor ereditare de la celula- 
mamă la celulele-fiice în procesul 
diviziunii celulare.

Cum se sintetizează însă acizii nu
cleici încît să poată preda de la ge
nerație la generație informația ere
ditară ? După datele actuale, în faza 
premergătoare procesului de divi
ziune, în celulă are loc o dedublare 
a cantității de ADN. La un anumit 
moment, legăturile care țin unite 
cele două lanțuri ale macromolecu- 
lelor de ADN se rup și se despart a- 
semănător unui fermoar. Totodată, 
lanțurile înfășurate unul în jurul 
altuia se derulează. Apoi din sub
stanțele aflate în sucul celular se 
formează pe fiecare din aceste lan
țuri un lanț nou de nucleotide de a- 
celași fel cu cel vechi. Ca urmare, 
cantitatea de ADN din celula res
pectivă se dublează, iar imediat 
după diviziunea celulară, după for
marea a două celule și două nuclee 
noi, ea se reduce din nou, revenind 
la normal în fiecare celulă nouă. 
Cele două celule fiice, provenite din 
diviziunea celulară, vor avea în nu
cleul lor jumătate din cantitatea de 
ADN vechi și jumătate din cel nou.

Generators cuantici cu cristale 
semiconductoare

în ultimii ani se dezvoltă în ritm 
rapid o nouă ramură a fizicii — 
electronica cuantică. Atenția oame
nilor de știință se concentrează în
deosebi asupra construirii unor ge
neratori cuantici de lumină. Cu aju
torul lor se pot obține fascicule con
centrate de lumină coerentă, foarte 
înguste și dirijabile. Aceste aparate 
își pot găsi multiple aplicații în teh
nica comunicațiilor, prelucrării me
talelor etc. Sînt cunoscute lucrările 
în acest domeniu ale oamenilor de 
știință sovietici B. M. Vul, membru 
corespondent al Academiei de Știin
țe a U.R.S.S., O. N. Krohin, I. M. 
Popov și alții, care s-au încheiat cu 
construirea unor generatori cuantici 
optici pe bază de semiconductori. 
Pentru aceste lucrări savanții sovie
tici au fost recent distinși cu pre
miul Lenin pe 1964. Acești ge

0 nouă particu
La Brookhaven, în Laboratorul 

național de cercetări nucleare al 
S.U.A., a fost pusă de curînd în evi
dență o nouă particulă elementară 
denumită „Omega minus“. Fizicienii 
prevăzuseră existența ei încă de mai 
mult timp. Pentru a putea fi pusă în 
evidență au fost făcute circa 100 000 
de fotografii ale interacțiunilor ce 
aveau loc într-o cameră cu bule cu 
hidrogen bombardat cu mezoni K 
minus de mare energie. Pe un clișeu 
au fost descoperite urmele unei in
teracțiuni care au permis identifica
rea particulei, precum și determina
rea unor proprietăți ale ei. Astfel, 
între altele, s-a constatat că masa ei 
este de 1686 megaelectronivolți, adică 
de circa 3300 ori mai mare decît 
masa electronului și de circa 1,8 ori 
mai mare decît masa protonului.

Descoperirea confirmă legile de 
simetrie pe baza cărora fusese pre
văzută existenta particulei. încă în 
1962, la Conferința internațională 
de energii înalte de la Geneva, fizi
cianul Gell-Mann a arătat că în sis
tematica propusă de el lipsește o par
ticulă și a indicat proprietățile pe 
care aceasta ar trebui să le aibă. 
După părerea lui, masa acestei par-

• La Inaaputul luni! aprilie, ra- 
dlotelescopul de la Arecibo 
(Porto Rico), care este unul 
din cele mai mari din lume, 
a stabilit primele contacte ra
dar cu planeta Mercur. Aceas
tă planetă, care la acel mo
ment se afla la 145 milioane 
km de Pămlnt, va fl obiectul 
unor cercetări intense In tot 
cursul verii.

® La fabrica de aparate tele- 
mecanice din Radom (R. P. 
Polonă) a fost realizată prima 
serie de aparate telefonice cu 
circuite Imprimate. In cursul a* 
cestul an vor fl fabricate pes
te o sută de mii de asemenea 
aparate.

0 Ingineri britanici an realizat 
o mașină electronică de cal
cul care urmează să fie utili
zată la prognoza timpului. 
Spre deosebire de alte ma
șini similare, noua mașină 
păstrează în „memoria" ei bu
letinele meteorologice pe un șir 
de ani. Comparînd rapid da
tele anterioare cu informațiile 
curente, mașina îșl formulea
ză pronosticurile.

Este cunoscut că ereditatea nu se 
transmite absolut neschimbată de-a 
lungul generațiilor, iar în natură nu 
există două organisme vii absolut 
identice, chiar dacă aparțin acele
iași specii și rase. în ultimul timp 
s-a dovedit experimental că varia- 
bilitatea organismelor se datorează 
unor modificări intervenite în codul 
genetic. Asemenea „mutații” pot fi 
provocate îndeosebi de unele tipuri 
de radiații și de substanțe chimice 
care influențează informația 'Eredi
tară codificată în acizii nucleici. Un 
exemplu care arată cît de însemna
te sînt urmările pe care le poate a- 
vea o infimă modificare a codului 
genetic ni-1 oferă hemoglobina. în 
sîngele oamenilor adulți tipul nor
mal este hemoglobina A. în ca
zul unor maladii ale sîngelul 
apar însă alte tipuri de hemoglobi- 
nă ; în regiunile tropicale, de pildă, 
hemoglobina S provoacă anemii 
grave. Deosebirea între tipurile A și 
S constă doar în înlocuirea unui 
singur aminoacid dintre cei aproxi
mativ 600 aflați în molecula normală 
de hemoglobină.

Cercetările care au contribuit la 
descifrarea codului genetic, la des
coperirea legăturii dintre alcătuirea 
acizilor nucleici și biosinteza prote
inelor, au o deosebită însemnătate 
pentru studiul materiei vii. S-a do
vedit că viața nu este o însușire 
exclusivă nici a proteinelor, nici a 
acizilor nucleici. Fenomenele de me
tabolism specifice materiei vii nu 
apar decît la nivelul interacțiunii 
dintre proteine și acizii nucleici, a- 
ceste două grupe de substanțe fiind 
principalele componente biochimice 
ale materiei vii.
'—Realizările biologiei contempora? 
ne deschid drumul spre rezolvarea 
problemei sintezei artificiale a pro- 

Teinelor. Nu este departe timpul 
cînd omul va reuși să sintetizeze în 
laborator proteinele, substanțe care 
au un rol important în alimentație, 
în medicină, biologie etc. Descoperi
rea codului genetic deschide și per
spectiva transformării dirijate a e- 
redității, a creării de noi soiuri de 
plante, rase de animale și tulpini 
de microorganisme.

Conf. univ. Pelre RA1CU 
șef de laborator 
la Institutul de biologie 
al Academiei R. P. Romine

neratori cuantici prezintă o serie 
de avantaje față de cei cu cris
tale dielectrice : ei pot fi puși 
în funcțiune prin curent electric 
dînd un randament mult mai mare. 
De altfel, oamenii de știință sovie
tici au indicat încă mai de mult po
sibilitatea de a se obține, în condi
ții anumite, radiații coerente cu a- 
jutorul unor cristale semiconductoa
re. în urma unor complexe lucrări 
teoretice și experimentale a fost 
construit generatorul cuantic pe 
bază de arsenit de galiu. Această 
realizare deschide noi perspective în 
dezvoltarea electronicii cuantice. Ea 
își va găsi în viitor aplicare în do
menii variate — de la construcția 
unei largi categorii de aparate opti
ce pînă la perfecționări pe tărîmul 
automatizării.

à elementară
ticule ar fi de 1680 megaelectroni
volți.

Modul în care a fost indicată po
sibilitatea de existentă a acestei noi 
particule este analog cu acela în 
care unele elemente au putut fi pre
zise pe baza tabloului lui Mendeleev. 
Pornind de la proprietățile elemen
telor cunoscute și observînd că anu
mite grupe de elemente prezintă a- 
celeași proprietăți, Mendeleev a reu
șit să descopere legile respective, 
în tabloul constituit de el rămîneau 
însă căsuțe goale ale unor elemente 
necunoscute încă, dar cu proprietăți 
prestabilite. Ulterior, toate aceste 
elemente au fost descoperite. Prin
cipial, în același mod, s-a făcut des
coperirea particulei Omega minus.

Concordanta dintre prezicerile 
teoretice și rezultatele experimen
tale întărește certitudinea că siste
matica propusă este justă sau pre
zintă cel puțin o aproximație sufi
cient de bună pentru clasificarea 
diversității particulelor elementare.

Alexandru M5HUL 
candidat în științe 
fizico-matematice, 
Institutul de fizică atomică

® Porțiunea de calo ferată Hav- 
lickuv Brod—Bratislava (R. S. 
Cehoslovacă) se electriflcă. 
Datorită modificării profilului 
căii, 18 viaducte de pe traseu, 
construite la începutul acestui 
secol, vor trebui ridicate cu 
aproximativ un metru. In acest 
scop, pilonii de susținere vor 
fl retezați la o treime din înăl
țimea lor. După ce viaductul 
este ridicat cu ajutorul unor 
mecanisme, volumul dintre 
cele două părți ale fiecărui 
pilon este umplut cu beton. 
Metoda este unică In tehnica 
acestui gen de construcții.

© Un submarin cu 5 locuri, des
tinat cercetărilor științifice, ur
mează să fie construit in Ja
ponia. Acest „laborator de 
mare adînclme" va putea 
cobori pînă la 600 do metri. 
Cu aparatele de la bord se va 
putea măsura viteza curențl- 
lor marini, colecta lllnța sub
marine șl probe de roci, stu
dia radioactivitatea apelor, 
torțele gravitaționale și mag
netismul terestru.

Pornind din Brașov pe drumul Branu- 
lui, încă de la ieșirea din comuna 
Cristian, privirile ne sînt atrasie de si
lueta cetăfii Rîșnovului, situată pe o co
lină stîncoasă ce se ridică la 150 m 
înălfime deasupra comunei cu același 
nume. Bazele cetăfii au fost puse între 
anii 121 1—1225. La început ea era for
tificată cu lemn, valuri de pămînt, șan
țuri de apărare. Mai fîrziu, cu ajutorul 
țăranilor din satele învecinate Cristian“și 
Vulcan, rîșnovenii au ridicat o cedate 
de piatră care le servea ca loc de re
fugiu în timpul asediilor. In cetate nu 
vom găsi un castel medieval, cu săli 
maiestoase, ci ruinele unor încăperi în 
care țăranii îșl depozitau proviziile în 
timpurile grele. Intre anii 1623—1640 
s-a săpat, cu multă trudă, o fîntînă a- 
dîncă de 146 m, al cărei izvor a secai 
In anul 1850. La începutul secolului al 
XVIII-lea un mare incendiu izbucnind 
din comună a atins și zidurile cetăfii, 
făcînd să ardă proviziile depozitate.

Ca să ajungem la cetatea Rîșnovului, 
începem urcușul pe serpentinele repezi 
tăiate în coasta muntelui. După o ju
mătate de oră sîntem la porfile aetăfii. 
In partea de vest aceasta are o curte 
exterioară foarte îngustă, sprijinită de zi
duri de piatră clădite trainic pe funda
mentul stîncilor de calcar. Curtea are 
două ieșiri : una spre comună și alta 
spre munfii ce străjuiesc cetatea la est. 
Pe o scară de lemn ajungem în interior. 
Deasupra curții se găsește, într-un zid 
de aproximativ 5 m înălfime, o galerie 
de lemn ce se deschide deasupra 
abisului, menită să inducă în eroare pe 
năvălitori. Interiorul cetăfii este foarte 
accidentat și printre stînci sînt dispuse 
vreo 30 de căsufe, majoritatea lor în 
ruine. In curtea inferioară se găsește și 
fîntîna de odinioară, care acum nu mai 
măsoară decît aproximativ 90 m, dato

Pievenùea
si tratamentul rahitismului

Rahitismul — boala oare deformea
ză oasele copilului și tulbură prin
cipalele procese metabolice din or
ganismul lui — este cunoscut din 
timpuri străvechi. Această boală a 
primei copilării și, mai ales, a suga
rului favorizează alte îmbolnăviri și 
evoluția lor în forme mai grave. 
Factorul principal care determină 
apariția bolii este insuficiența în or
ganism a vitaminelor din grupul D. 
Cauza poate fi sintetizarea lor neîn
destulătoare în organism sau aportul 
insuficient prin alimente sau medi
camente.

Vitamina D — antirahitică — or
ganismul copilului o poate sintetiza 
numai sub acțiunea razelor ultra
violete ale Soarelui. Acestea trans
formă o substanță, provitamina D 
din piele, lipsită de acțiune antira
hitică, într-o vitamină activă, cunos
cută ca vitamina Da. Dacă copilul nu 
e expus timp suficient acțiunii ra
zelor ultraviolete, această transfor
mare nu se produce în măsura nece
sară, înlesnind apariția rahitismu
lui. Raze ultraviolete artificiale, 
care să acționeze în același fel ca 
cele naturale, se pot obține și cu 
lămpi speciale ,de cuarț sau mercur.

în regiunile însorite ale tropicelor, 
rahitismul este necunoscut. în toate 
țările însă întîlnim o frecvență mai 
mare a acestei boli în orașele indus
triale. Faptul se datorează perdelei 
destul de groase dé vapori, fum și 
praf, care face să scadă cu 40 la sută 
puterea iradiantă a razelor ultravio
lete solare. Geamurile ferestrelor, 
îmbrăcămintea copilului reprezintă, 
de asemenea, o piedică în calea ra
zelor ultraviolete. Deci, la timp po
trivit geamuri larg deschise și îm
brăcăminte corespunzătoare anotim
pului, pentru ca aceste raze să poată 
pătrunde pînă la pielea copilului, 
fără a mai vorbi de acțiunea lor 
bactericidă !

Prin alimente, organismul pri
mește altă vitamină antirahitică, a- 
nume D«. Trebuie știut însă că ali
mentația obișnuită a sugarului și co
pilului mic nu acoperă necesarul 
care este de 500—800 unități vitami
na Ds pe zi. Laptele de mamă, ca și 
cel de vacă, conțin cel mult 60—80 
unități la litru, prin urmare un su
gar ar trebui să primească zilnic 
circa 10 litri de lapte, ceea ce este 
firește imposibil. Untul sau gălbe
nușul de ou, adăugate în mod obiș
nuit în hrana sugarului trecut de 
6—7 luni, nu aduc nici ele cantitatea 
necesară. Sugarul și copilul mic se 
află astfel într-o permanentă insufi
ciență de vitamina D.

Apariția bolii este favorizată și de 
alimentația neechilibrată, cu canti
tăți necorespunzătoare de calciu și 
fosfor. Laptele de femeie conține
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rită vizitatorilor care— aruncă pietre 
pentru a-i măsura adîncțmea.

Prinlr-o galerie boltită, pe sub două 
turnuri înalte (aceasta constituie poarta 
principală a cetăfii) se ajunge intr-o 
împrejmuire fortificată, a cărei supra
față este aproximativ de două ori mal 
mare decît a cetăfii 
tatea este înconjurată din trei părfi de 
un zid neîntrerupt de apărare, prevăzut 
cu metereze și 7 turnuri.

Din cetate avem o priveliște minu
nată asupra părfil sud-vesfice a Tării

propriu-zise. Ce-

mai puțin calciu și fosfor decît cel 
de vacă, dar raportul dintre ele per
mite o bună asimilare a lor. De a- 
ceea, dacă apare boala, sugarii hră
niți cu lapte de mamă vor prezenta 
forme mai ușoare. în cazurile cînd 
trebuie totuși utilizat laptele de 
vacă, se impune acldularea lui cu 
acid lactic sau mai degrabă cu ci
trice (zeamă de lămîie, portocale) 
întrucît se înlesnește astfel asimila
rea calciului și fosforului.

Sugarii și copiii mici trebuie feriți 
de abuzul de făinoase (griș, orez, 
făinuri etc.), care favorizează, de a- 
semenea, rahitismul, deoarece în in
testin acidul fitic din făinuri for
mează cu calciul combinații chimice 
care nu se pot absorbi, trecerea cal
ciului în organism fiind astfel îm
piedicată. Este deci preferabil ca în 
loc de griș în exces să li se dea su
garilor pesmet de pîine albă sau 
biscuiți de bună calitate, știut fiind 
că în făinurile preparate cu drojdie 
de bere acidul fitic nu mai are ace
lași efect.

Tulburările digestive (diareele), 
diferitele infecții, mai ales dacă sînt 
de durată mai lungă, împiedică 
resorbția vitaminei D, a calciului și 
fosforului, aduse prin alimentație, și 
pot contribui la apariția rahitismu
lui. Boala apare mai ales în lunile de 
toamnă; iarna și primăvara, cînd ra
zele solare ultraviolete sînt mai 
slabe.

Medicina dispune astăzi de mijloa
ce din cele mai eficiente pentru pre
venirea și tratarea rahitismului. 
Profilaxia bolii trebuie începu
tă încă în perioada vieții intra
uterine. Gravida, mai ales în ul
timele luni de sarcină, trebuie să 
ducă o viață igienică, fără muncă de 
noapte sau alte condiții necorespun
zătoare. Alimentația ei va cuprinde 
multe fructe și legume proaspete ; 
dar, mai ales, ea va primi vitamina 
D și calciu, după prescrierea medi
cului.

După naștere, măsuri profilactice 
se aplică obligator tuturor suga
rilor, dar mai ales prematurilor și 
gemenilor, sugarilor hrăniți mixt 
sau artificial, celor născuți în lunile 
octombrie-aprilie, cînd sînt mai sla
be razele ultraviolete ale Soarelui, 
sugarilor și copiilor mici care au 
prezentat repetate tulburări digesti
ve sau infecții, cît și celor care au 
condiții nesatisfăcătoare de mediu 
(locuință neînsorită sau nu sînt scoși 
suficient la aer și soare).

în vederea prevenirii rahitismului 
se administrează zilnic, cu mare re
gularitate, prematurilor, începînd 
din săptămîna a treia sau a patra, 
iar celorlalți sugari din primele 
patru sau șase săptămîni de viață, 
cîte 4—5 picături din vitamina D,

".................. i
Bîrsel, cu Satele Vulcan, Tohanu Nou, 
Bran șl Zarneștl. Deasupra cîmpiei se 
ridică la -orizont piramida de calcar a 
Pietrei Crei/ului, iar in depărtare distin
gem vîrfur/le alpine ale Făgărașului. 
Spre sud1 ie vede masivul Bucegilor.

Din cetate putem coborî în valea ce
tăfii, la ștrand, de unde ne vom în
toarce în Rîșnov sau vom urma marca
jul (cruce galbenă) ce urcă spre Poiana 
Brașov.

Năstase VIRGIL 
coresp. voluntar

care se găsește la farmacii în fla
coane de 10 ml, știind că o picătură 
corespunde la 500 unități. Adminis
trarea sub această formă se va face 
pe toată perioada din octombrie pînă 
în mai—iunie. Asocierea vitaminelor 
A și C întărește acțiunea antirahiti
că a vitaminei D. în aceeași perioa
dă a anului, dacă nu se adminis
trează zilnic în forma arătată, se 
poate recurge, în scopuri profilactice, 
și la doze mai mari de vitamina D, 
de exemplu administrîndu-se din- 
tr-o dată cite 200 000 de unități, 
fie pe gură, fie în injecții intramus- 
culare, la un interval de 6—7 săptă
mîni, în total de 3—4 ori, după indi'. 
cația medicului. Dau rezultate foarte 
bune și 2—3 serii de cîte 15—20 de 
ședințe de raze ultraviolete făcute 
cu lampa de cuarț, cu pauze de 3—4 
săptămîni între serii. Profilaxia ra
hitismului va continua sub aceeași 
formă și în anul al doilea și al trei
lea de viață a copilului.

Se înțelege că pentru prevenirea 
rahitismului mai este necesar călu
gărul și copilul mic să primească o 
alimentație corespunzătoare, să fie 
scoși în mod regulat la aer și soare, 
și să se evite prin toate mijloacele 
infecțiile și tulburările digestive.

Rahitismul, odată apărut, trebuie 
tratat obligator și stăruitor, chiar 
de la cele dintîi semne de boală. Ele 
pot fi observate uneori în “primele 
2—3 luni, manifestîndu-se ca o stare 
de neliniște, agitație și irascibilitate, 
cu transpirații, mai ales la cap — 
cînd copilul este culcat în pat ; copi
lul bolnav nu-și poate ține capul la 
2-3 luni sau prezintă unele defor
mări ale craniului, iar la 5—6 luni 
nu se poate ține în șezut. Se vor 
administra, după gravitatea bolii, 
doze mari de vitamina D potrivit cu 
indicația medicală. Pentru vindeca
rea bolii se pot face și mai multe 
serii de ședințe de raze ultraviolete. 
Totodată, se va asigura copilului o 
alimentație și condiții de mediu co
respunzătoare.

Trebuie știut că, după cum lipsa 
de vitamina D poate produce rahi
tism, așa și excesul, adică adminis
trarea de doze mari timp îndel’Ș.. 
gat, fără avizul medicului, poate a- 
vea de asemenea efecte dăunătoare.

Rahitismul apărut în perioada de 
sugar trebuie tratat și în anul aL 
doilea și al treilea, iar la copiii tre- 
cuți de această vîrstă. cura la mare 
(băi de soare și plajă) înlesnește atît 
profilaxia cît și tratamentul bolii. 
Cura heliomarină trebuie făcută 
însă numai cu indicația și sub su
pravegherea medicală.

Conf. dr. V. PETRESCU-COMAN 
director al spitalului de copii 
„Grigore Alexandrescu“
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COMÜMEA UNOR ORDINE ALE R. P. ROMINE

UnAnul acesta, în uzinele constructoare 
de mașini procedeele tehnplogice mo
deme au căpătat o mai largă aplicabi
litate, volumul produselor realizate cu 
ajutorul lor a crescut. Pe scară tot rpai 
întinsă se folosește, de exemplu, turna
rea pieselor în forme și miezuri întărite 
cu bioxid de carbon. Volumul de re
pere executate în acest mod a fost în 
trimestrul trecut cu 11 la sută .mai mare 
çleçît în perioada corespunzătoare a a.- 
nului 1963. Turnarea c.u masetote cu înr 
veliș exoferm s-a aplicat, de asemenea, 
la o cantitate cu circa 60 la sută mai 
mare de piese decît în. primele trei luni 
ale .anului trecut. Acest lucru a contri
buit ca, la piesele realizate .astfel, consu
mul de metale să scadă în medie cu a- 
proximațiv 30 la sylă. S.-a extins și tur
narea pieselor din oțel d.ega.zat în vid, 
Lș Uzi.nelp cpnștructoare de mașini din 
Reșița volumul rpperelor turnate în ac.est 
f.e.l a fost în primele trei luni ale anului 
cu circa 1Q l.a sută mai mere decît în 
trimestrul I al anului trecut. Acest fapt 
a_ș.cont.ribuif și la scăderea procentului 

f piese rebutat.e prin tyrnare. Metoda 
tore în curs de experimentare și de că
tre Uzinele „23 August” din Capitală, 
în vederea îmbunătățirii calității oțelu
lui necesar la fabricarea arborilor cotiți.

Procedeele tehnologice moclerrie sînt 
folosite în mai mare măsură și în dome
niul tratamentelor termice. Dacă în tri
mestrul I 1963 Carbonitrurarea în me
diu gazos s.e aplica doar la Uzina meca
nică din Sinaia, metoda este aplicată în 
prezent și la .Uzina „Timpuri Noi” din 
Capitală, ,,Tehnofrig"-Çtuj și Atelierele 
de reparat automotoare Brașov. Instala
țiile cu ajutorul cărora are toc carbonitru
rarea pieselor în me.diu gazos dispun de 
un înalt grad de mecanizare și automa
tizare. Ele asigură reperelor tratate o

s y

suprafaja făr.ă oxizi și dec.ș.rburări.
alt procedeu de tratament termic, sulfi- 
zarea pieselor — pentru reperele care 
au .nevoie de rezistentă mare la uzura 
pri,n frecare — era aplicat .anul 
doar-la Uzina de pompe din Capitală și 
Atelierele de reparat . automotoare Bra
șov. In prezent procedeul se aplică cu 
succes la un număr sporit de repere la 
Uzina de șuruburi Brașov, Uzinele „1 
Mai" Ploiești, fiind în curs de asimila
re și la alte întreprinderi, .cum sînt ,,Teh- 
nofrig” și „Unirea"-Cluj etc. In ultimul 
limp a cunoscut aplicare și tratamentul 
termic în atmosfere controlabile. Acest 
procedeu asigură pieselor o suprafață 
curată și caracteristici fizicp.-meça.nice 
ridicate. Acesta se aplică la Uzina „E- 
lasfic* Sibiu, la Uzina mecanică din Si
naia.

In cadrul planului tehnic al Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de Maș.ini se 
prevede aplicarea în acest an a proce
deului de .cromizare superficială a piese
lor din ojel, ceea ce le va asigura o re
zistență spor.ifă la uzură și .coroziune.

O aplicșre mai largă cunoaște și pro
cedeul de fabricare a pieselor sinferi/ate 
din pulberi metalice. Metoda s-a folpsit 
pentru prima dată la Uzinele „Steagul 
roșu" din Brașov, la executarea unor 
piese pentru autocamioane și tractoare, 
iar în ultima v.reme se aplică și la exe
cutarea unor repere de la mașinile tex
tile de filat bumbac, de filat lînă, de ră
sucit etc. care s.e produc la uzinele „Uni
rea" din Cluj, In 19.64 producfia de piese 
sinferizate din pulberi metalice sporește 
cu circa 60 la sută fa|ă de anul trecut. 
Noile tehnologii contribuie la realizarea 
unor produse cu proprietăți tehnologice 
superioare, la obținerea unor însemnate 
economii de metal și manoperă.

trecut

Prin decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne a 
fost conferit ordinul „Steaua Repu
blicii Populare Romîne“ clasa I 
tovarășului Mihai Burcă, pentru ac
tivitate îndelungată în mișcarea 
muncitorească și merite deosebite 
în opera de construire 
mului.

a socialis-

Tovarășului Barbu Solomon, pen
tru activitate în mișcarea muncito
rească și contribuția adusă la opera 
de construire a socialismului, i-a fost 
conferit „Ordinul Muncii“ clasa I.

Pentru merite în opera de con
struire a socialismului tovarășului 
Constantin Prisnea i-a fost conferit 
„Ordinul Muncii“ clasa I. (Agerpres)

INFORMAIS!
SĂRBĂTORIREA ACADEMICIANULUI

Vineri după-amiază, Academia 
R. P. Rnmîne a sărbătorit în cadrul 
unei ședințe festive pe acad. Gh. 
Atanasiu cu prilejul împlinirii vir- 
stei de 70 ani. In numele Prezidiului 
Academiei R. P. Romîne, acad. Șer- 
ban Țițeica a felicitat pe sărbătorit. 
Au mai luat cuvîntul academicienii 
I-Ioria Hulubei, Eugen Bădărău, 
Sabba Ștefănescu și cercetătorul 
Titus Neștianu de la centrul de cer
cetări geofizice. Vorbitorii au rele
vat fructuoasa activitate științifică 
și didactică a sărbătoritului, prețui
rea de care el s.e bucură atît în țară, 
cît și pes.te hotare, datorită cerce
tărilor în domeniile fotoelectricită- 
ții, opticii, geofizicii. Ei au subliniat 
devotamentul și abnegația cu care 
acad. Gh. Atanasiu — unul din 
creatorii școlii romînești de geolo
gie — a muncit timp de peste 40 
de ani ca profesor și cercetător. în 
cuvîntul său, acad. Gh. Atanasiu și-a 
exprimat mulțumirea și recunoștința 
pentru sprijinul multilateral pe care 
partidul și guvernul îl acordă dez-

GH. ATANASIU

voltării științelor, satisfacția de a-și 
putea pune cunoștințele și capacita
tea sa de muncă în slujba cauzei 
mărețe a construirii socialismului 
țara noastră.

SOSIREA AMBASADORULUI 
REPUBLICII ARGENTINA 

ÎN REPUBLICA POPULARĂ 
ROMÎNĂ

222 ESSgi

în

La 24 aprilie a sosit la București 
Jose Maria Garcia Alvarez De To
ledo, ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Argentina 
în Republica Populară Romînă. La 
sosire, Jose Maria Garcia Alvarez 
De Toledo a fost salutat de Gheor
ghe Luca, directorul .Protocolului 
din Ministerul Afacerilor Externe.

★

Ministrul S.U.A. în R. P. Romînă, 
William A. Crawford, a oferit vi
neri o recepție cu prilejul turneului 
în țara noastră al corului Colegiului 
„Oberlin“ din S.U.A.

La recepție au luat parte Pompi- 
liu Macovei. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezentanți ai 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, mu
zicieni, critici muzicali, ziariști și alți 
oameni de cultură și artă.

★

Prof. Andre Mirambel. vicepreșe
dinte al Asociației internaționale de 
studii sud-est europene, a conferen
țiat vineri după-amiază, în sala In
stitutului de istorie al Academiei 
R. P. Romîne despre „Sursele popu
lare ale r-omanului neogrec“. Con
ferința a fost urmărită cu viu inte
res de o numeroasă asistență.

(Agerpres)

La tragerea Loto-central din 24 aprilie 
1954 au fost extrase din urnă următoa
rele numere : 33 87 78 89 30 81 44 10 54 08. 
Premii suplimentare : 64 40 23.

Fond de premii : 728.745.

La Uzinele „Grivița Roșie" din Capitală au căpătai o largă extindere forjarea £n matrițe, sudura automată 
și çlte procedee tehnologice noi și au fost concepute o serie de dispozitive și agregate de mare producti

vitate. în fotpgrafie : debitarea reperelor din tablă prin copiere

LOTO CENTRAL

In „Scînteia“ nr. 6237, începutul 
informației „Rezervat“ se va citi 
astfel : „Odată cu intrarea în vi
goare a noului mers al trenurilor, 
care va avea loc la sfîrșitul lunii 
mai...
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despre activitatea
Antrenorul, ca și 

oricare domeniu de 
tribuie prin cunoștințele sale și prin 
capacitatea sa profesională la ridi
carea măiestriei sportive, la atrage
rea tineretului spre practicarea di
feritelor sporturi, la descoperirea și 
promovarea elementelor talentate, 
lolanda Balaș a doborît de mai mul
te ori recordul lumii la înălțime, 
handbaliștii și handbalistele noastre 
dețin supremația, mondială, la caiac- 
canoe sportivii romîni sînt fruntași 

plan mondial, echipa masculină 
v- volei are un strălucit palmares 
internațional. La baza acestor suc
cese și a multor altora au stat, de
sigur, conștiinciozitatea, perseveren- 
yS, strădania sportivilor respectivi. 
Dar nu trebuie să se omită faptul că 
la obținerea performanțelor și-a a- 
dus contribuția și antrenorul, specia
list cu pregătire multilaterală.

Conștienți de răspunderea pe care 
o au, muncind activ și creator, ma
rea majoritate a antrenorilor noștri 
manifestă exigență față de pregăti
rea de specialitate și educația cetățe
nească a sportivilor. Prin activitatea 
lor complexă, antrenorii constituie 
pentru sportivi exemple pozitive, 
mobilizatoare. Antrenori ca R. Hu- 
țan, N. Navasart (caiac-canoe), I. 
Kunst-Ghermănescu, Oprea Vlase 
(handbal), I. Corneanu (lupte) și 
mulți alții sînt respectați și iubiți de 
■-''■oi'tivi, deoarece în munca pe 
S 'e o desfășoară dau dovadă de te
meinice cunoștințe profesionale, 
luptă continuu pentru . promovarea 
noului, pentru perfecționarea pre
gătirii sportivilor. Necesitatea des
fășurării pe baze riguros științifice 
a instruirii sportivilor a determinat 
pe tot mai mulți antrenori să-și 
completeze cunoștințele din domenii 
cit mai diferite : de psihologie, fi
ziologie, igienă, control medical etc. 
La ultimele sesiuni de referate și 
comunicări științifice, organizate la 
București și Timișoara, unii antre
nori au prezentat lucrări valoroase. 
St. Stănculescu, antrenor de fotbal 
al echipelor de copii de la clubul 
„Dinamo“ București, pe baza cerce
tărilor efectuate, a tras concluzii 
utile cu privire la particularitățile 
planificării muncii cu juniorii; Mielu 
Doculescu, antrenor de box, a pre
zentat o interesantă lucrare — fun
damentată pe calcule matematice — 
cu privire la folosirea exercițiilor cu 
greutăți în antrenamentul boxerilor; 
Petre Dungaciu, antrenor de gim
nastică, prin comunicarea sa referi
toare la specializarea la vîrstă tim- 
gurie, a adus precizări asupra me-

specialistul din 
activitate, con-

todizării muncii antrenorilor de gim
nastică.

Problema sporirii exigenței față 
de pregătirea sportivilor trebuie 
strîns legată de cunoștințele și ca
pacitatea inovatoare a antrenorilor, 
de strădania lor de a fi la curent 
cu cele mai avansate metode de in
struire. In ramura respectivă de 
sport, antrenorii trebuie să cunoas
că tot ce este înaintat și să găsească 
în același timp cele mai eficiente 
mijloace de înfăptuire a obiectivelor 
propuse. Personal, consider că bine 
procedează acei dintre specialiștii 
noștri care, fiind la curent cu nou
tățile din practica sportului de pes
te hotare, aplică numai metode co
respunzătoare calităților fizice 
temperamentale ale sportivilor, 
unele sporturi (handbal, rugbi, 
lei etc.) antrenorii au reușit să 
meze o metodologie proprie de ; 
gătire, cu bune rezultate, ceea 
i-a determinat pe specialiștii 
peste hotare să solicite explicații în 
legătură cu instruirea sportivilor 
noștri fruntași.

Mi se pare deosebit de util să 
menționez însă că, în dorința de a 
fi la curent cu noul, unii antrenori 
devin adepții aplicării necondiționa
te a unor metode de pregătire sau 
sisteme de joc. Exemplul cel mai e- 
locvent îl avem la fotbal. De la un 
timp, lumea fotbalului mondial este 
obsedată parcă de sistemul de joc 
4-2-4, sistem care, după cum greșit 
se consideră, ar asigura echipelor 
numai succese. Este regretabil 
și specialiștii noștri de fotbal sînt 
tentați să acorde sistemului de joc 
cu 4 fundași un rol miraculos în 
îmbunătățirea calității jocului echi
pelor, în obținerea unor rezultate 
pozitive. Din această cauză, condu
cerile tehnice ale echipelor (cele 
din A și cele din campionatele de 
raion, deopotrivă !) încearcă să apli
ce acel 4-2-4, neglijînd în bună mă- : 
sură pregătirea tehnică. Lucru cît 
se poate de greșit, întrucît elemente
le de tehnică individuală sînt cu a- 
tît mai necesare astăzi, cînd pe plan 
mondial fotbalul se practică la un 
nivel incomparabil mai înalt decît i 
cu ani în urmă. O serie de antre- 1 
nori — în trecut sportivi de valoare , 
— nu se străduiesc să transmită mai 
mult din măiestria de care ei înșiși , 
au dat dovadă. j

In activitatea lor, antrenorii au ; 
datoria să se ocupe cu spirit de răs- , 
pundere de selecționarea șl pregăti
rea elementelor de perspectivă. 
Consider că merită evidențiată 
munca antrenorului Emil Drăgan de .

la Cîmpulung-Muscel, care în ulti
mii ani a dat lotului reprezentativ 
de atletism nu mai puțin de 15 ti
neri și tinere. Alexandru Csipler din 
Satu Mare, Traian Constantinescu de 
la Oradea, sînt apreciați astăzi pen
tru munca lor, care a dat bune re
zultate în ce privește creșterea unor 
tineri scrimeri și respectiv baschet- 
baliști de valoare.

Paralel cu îmbogățirea cunoștințe
lor de specialitate, care se face de 
obicei prin diferite broșuri și pu
blicații tipărite de federațiile res
pective, prin studiu individual, prin 
cursuri de mai lungă sau mai scurtă 
durată, antrenorii acordă întreaga 
atenție educației complexe a spor
tivilor. Ei sînt conștienți că instrui
rea nu se poate desfășura în condi
ții corespunzătoare decît atunci cînd 
se sprijină pe caractere ferme, pe 
oameni care înțeleg în mod aprofun
dat că la măiestrie sportivă se ajun
ge prin perseverență și conștiincio
zitate, prin muncă asiduă. Aceasta 
este explicația faptului că majorita
tea antrenorilor se interesează cu
simț de răspundere de modul în
care sportivii muncesc și învață, de 
atitudinea lor față de familie și în 
viața obștească. Problema educării 
sportivilor este la fel de importantă 
ca și instruirea. In afara măsurilor 
educative, o însemnătate deosebită 
au exemplul personal al antrenoru
lui, conduita lui morală, manifesta
tă în toate împrejurările vieții. 
Mulți antrenori sînt exemple pozi- 

că tive și din acest punct de vedere.
Iată numele cîtorva deși — țin să 
precizez — și alți numeroși antre
nori ar merita această evidențiere : 
P. Zîmbreșteanu (atletism), Albin 
Moraru (gimnastică), Gh. Bodescu 
(volei), Ad. Zugrăvescu (handbal), F. 
Popescu (popice). Unii însă, printre 
care A. Hafner (gimnastică), D. Hîn- 
cu (volei), au avut comportări străi
ne de profilul pedagogilor de tip nou, 
în conduita lor manifestîndu-se se
rioase abateri.

Cele de mal sus nu elucidează, 
desigur, problemele referitoare la în
datoririle multiple ale antrenorilor. 
Consider însă util să menționez în 
încheiere că specialiștilor în dome
niul sportului — din rîndul cărora 
fac parte și antrenorii — le revin 
obligații pe cit de complexe, pe a- 
tît de importante pentru dezvoltarea 
mișcării de cultură fizică și sport 
din țara noastră.

Cont. unlv. Ion ȘICLOVAN 
rectorul Institutului de cultură 
fizică-București
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O serie de teritorii din Africa, printre 
care Angola, Guineea portugheză, Mo- 
zambiCul continuă să se afle sub jugul 
colonial. In timp ce în Angola și Gui
neea portugheză războiul de eliberare 
zdruncină din temelii pozițiile colonia
liștilor portughezi, patrioții din Mozam
bic se pregătesc intens în vederea lup
tei decisive. In legătură cu situația din 
această țară, publicăm, cu unele pre
scurtări, reportajul ziaristului italian Gior
gio Signorini.

Strada arabă din Dar-Es-Salam (Tan- 
ganika), unde trebuia să ajung, este o 
expresie concentrată a Africii aflate încă 
sub dominajie colonială. Infîlnesc nume
roase inscripjii : ZANU (Zimbabwe Afri
can National Union), A.N.C. (African Na
tional. Congress), Zimbabwe African 
People’s Union, FRELIMO (Frente de Li
beria cao de Mozambique)...

Primul om cu care m-am întîlnit este 
Tennyson Makiwane, unul din reprezen
tanții în străinătate ai partidului Congre
sul national african. Potrivit hotărîrii 
Conferinței de la Addis-Abeba a șefilor 
de state africane, capitala Tanganikăi a 
devenit reședința comitetului de elibe
rare african, numit și comitetul „celor 
nouă" după țările care își au aici repre
zentanți : Etiopia, Algeria, Uganda, 
R.A.U., Tanganika, Guineea, Senegal, Ni
geria, Congo (Leopoldville). II asaltez 
imediat pe interlocutorul meu cu între
bări, reluînd o discuție pe o temă mai 
veche. Simt imediat în cuvintele lui o 
nuanjă nouă. „De 50 de ani 
Makiwane — folosim metoda 
rii, a cererilor, a grevelor, a 
pasive, a boicotului lipsit de 
Dar acum ne Îndreptăm în altă direcție. 
In 1961, partidul nostru a fost declarat 
ilegal și toate celelalte organizații poli
tice africane au avut aceeași soartă. Pa
tru legi declară ilegală orice formă de 
grevă ; două — rezistenta pasivă ; siste
mul autorizațiilor de deplasare — ade
vărate lanfuri ale sclaviei — îi tratează 
pe concetățenii noștri ca animale. In 
fiecare an în Africa de sud 250 000 de 
africani sînt arestați pentru că sînt sur
prinși fără amintitele autorizații sau cu 
ele în neregulă. Pentru că au încălcat o 
lego nedreaptă, cei aresfafi ajung în la
găre de muncă forțată sau la fermele 
colonilor pentru o perioadă de 12—18 
luni, fără ca familia să știe ceva de cel 
dispărut".

Dispozitivul de apărare pe care colo
nialiștii portughezi îl ridică de cîteva 
luni în regiunea de nord a Mozambicu- 
lui denotă îngrijorare și teamă. Detașa
mente militare ocupă toate orașele și sa
tele mai importante din țară și orice te
ritoriu locuit pe o fîșie destul de vastă 
de-a lungul frontierei Tanganikăi. Tofi 
colonii capabili să poarte arme au fost 
înscriși în unitäfile teritoriale de apărare 
care au un program de instruire stabilit 
pînă în cele mai mici amănunte. In a- 
celași timp membrii așa-numifelor „bri
găzi psiho-sociale" intensifică pătrunde
rea în tôafe comunitățile africane.
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violență.

Unul din liderii patrioțiloh mi-a po
vestit următorul episod. De curînd or
ganele administrative portugheze au or
ganizat o adunare cu aproximativ 50 de 
șefi de triburi și le-au spus : „Trebuie să 
fiți atenji, deoarece e posibil ca anumifi 
oameni să încerce să se strecoare la noi. 
Ei vă vor lua pămînturile, vitele, neves
tele. Spun că vin pentru a vă elibera tara 
dar în realitate asta urmăresc. Să căutăm 
împreună mijloacele de a vă apăra". Cel 
care mi-a povestit această întîmplare a 
adăugat că a auzit că liderii populației 
africane spuneau între ei : „Asta ne soco
tește nebuni dacă își închipuie că vom 
da crezare basmelor înșirate de el“.

Nici pregătirile militare efectuate de 
Portugalia in Mozambic nu constituie o 
taină. De curînd a fost terminată con
strucția unei șosele strategice de-a lungul 
rîului de graniță Ruvena, a fost mărit 
numărul avioanelor de vînătoare și de 
bombardament. In fine, în depozitele 
militare de la Laurenco Marques se aduc 
în prezent rezerve de substanfe chimice 
care au fost pentru prima dată folosite în 
Vietnamul de sud în vederea distrugerii 
rapide a zonelor verzi, care constituiau 
un refugiu pentru partizani.

— Acum atitudinea guvernului portu
ghez vă este clară — îmi spune Dos 
Santos, unul din conducătorii FRELIMQ. 
Pentru Salazar noi, ca și Angola, sintern 
o provincie portugheză. Lupta noastră, 
noi o considerăm o iuptă a întregului 
popor la care participă tofi : și cei cu 
arme și cei fără arme. Ne pregătim cadre 
politice și militare în ritm accelerat. 
Vrei să vezi ?

Îmi imaginez ce mă așteaptă în tabără. 
Aceasta poate fi mai curînd denumită o 
școală de cadre. Coborînd din mașină am 
văzut în fa)a mea o jumătate de duzină 
da barăci acoperite cu tablă gofrată.

Noaptea a coborît pe neașteptate și nu 
ne-a permis să vedem bine poziția la
gărului. In barăci au fost aprinse lămpile 
cu petrol. Comandantul este un militar 
uriaș cu o barbă splendidă. Mateus îmi 
strînge mina cu putere și începe să vor
bească într-o minunată franțuzească. El 
este unul din puținii așa-numiți „asimi- 
lado" care au primit din partea Portuga
liei dreptul de cetățenie (la populația de 
6 milioane de băștinași a Mozambicului 
numărul lor se ridică doar la 4 500). Ca 
și toți ceilalfi din lagăr el poartă o că
mașă verde cu mînecile suflecate pînă la 
cot și pantaloni de aceeași culoare. „A- 
ceasta numai cît durează instrucția, spune 
Mateus. Cînd totul va începe serios nu 
vom purta, bineînjeles, uniforma militară". 
Numai doi dintre ajutorii săi, specialiști în 
armament, nu sînt din Mozambic. Toți 
ceilalți — comandanții celor patru subuni
tăți care numără fiecare cîte 55 de oa
meni, ca și, de altfel, cea mai mare parte 
dintre cursanfi sînt localnici.

La ora 6 dimineaja întregul lagăr este 
în mișcare. Subunitățile se aliniază pe te
renul din fața barăcilor. Imediat devine 
vizibil faptul că armamentul este extrem 
de diferit. „Noi nu uităm că principalul 
nostru arsenal va fi armamentul vrăjmașu
lui nostru. Cei care se află acum aici 
sînt viitori comandanți. Ei trebuie să ri
dice pe oameni, să-i învețe să lupte. 
De aceea ne-am străduit să facem rost 
de tot ceea ce posedă portughezii. In cea 
mai mare parte este armament N.A.T.O.". 
Intrigat de această observație, întreb pe 
Mateus care este legătura dintre forjele 
armate ale Portugaliei amplasate în Mo
zambic și Uniunea ' Nord Atlantică. „In 
ceea ce privește armamentul legătura re
ciprocă este deplină".

...Cînd arșița devine insuportabilă se 
dă comanda ca instrucfiile să ia sfîrșit. 
Sîntem primii care ne întoarcem de pe 
poligon. Cei care au rămas în tabără ne 
înconjoară și ne întreabă nerăbdători cum 
s-au desfășurat exercițiile de dimineafă. 
„N-a fost rău, dar se putea mai bine. Tre
buie să se desfășoare mai bine“, răs
punde Mateus.

Forțele de eliberare din Mozambic provoacă derută în rîndul colonialiștilor 
portughezi. (Ziarele).

REVOLTĂ ÎNĂBUȘITĂ
ÎN ÎNCHISOAREA DIN DALLAS

COLONIALISTUL : Africani, predați-vă I
Desen de V. TIMOC

Sportivi romini peste hotare
• In prima zi a turneului international 

de polo pe apă de la Magdeburg, echipa 
R. P. Romîne a învins cu scorul de 10—0 
(2—0; 2—0; 4—0; 2—0) echipa R.P. Po
lone. Selecfionata R. D. Germane a făcut 
meci egal : 4—4 (0—3; 2—0; 1—0; 
1—1) cu favorita competiției, echipa R.P. 
Ungare. Iugoslavia a cîștigat cu 3—1 
(1—0; 2—0; 0—1 ; 0—0) jocul cu Suedia.

• Turneul international de șah de la 
Vîrset a continuat cu partidele din runda 
a ll-a. Marele maestru Parma a cîștigat

negrele la Keplan, 
Lukici la Beretici.
remiză în partida Kusevici—Brodvarovici. 
Partida Ciocîltea—Puc s-a întrerupt într-o 
pozifie complicată. In clasament conduce 
Parma (Iugoslavia) cu 2 puncte, urmat de 
Puc (1 punct și o partidă întreruptă).

Tersici la Slivici și 
Arbitrii au consemnat

„Cupa F. R. C.“
cu

ECHIPA OLIMPICĂ DE FOTBAL
A 5. S. CEHOSLOVACE
A SOSIT ÎN CAPITALĂ

Ieri a sosit în Capitală echipa 
olimpică de fotbal a R. S. Ceho
slovace, care va întîlni duminică pe 
stadionul „23 August" echipa olim
pică a țării noastre. La sosire, pe ae
roportul Băneasa, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de reprezentanți ai federa
ției de specialitate. Astăzi dimineața 
echipa cehoslovacă se va antrena pe 
stadionul „23 August“.

Cea de-a 7-a ediție a competiției 
de ciclism „Cupa F. R. C.“ a început 
ieri cu desfășurarea primei etape ; 
București—Oltenița—București (116 
km). Plutonul a rulat compact pînă 
la km 98, unde s-au detașat 4 aler
gători : N. Grigore, Gh. Bădără, E. 
Rusu și V. Iordache. Victoria a fost 
decisă la sprintul final, primul tre- 
cînd linia de sosire Gh. Bădără, ur
mat de Grigore, Rusu și Iordache, 
toți cronometrați în 2h52’56”. Pluto
nul al cărui sprint a fost cîștigat de 
I. Cosma a fost înregistrat cu timpul 
de 2h53’31”. Astăzi are loc etapa a 
doua : București—Giurgiu—Bucu
rești (120 km).

Competiție ciclistă internațională
A început competiția ciclistă interna

țională pe etape la care participă ru
tieri din R. P. Polonă, R. P. Romînă și 
R. S. Cehoslovacă. Prima etapă : Praga- 
Pardubice (122 km) a revenit polone
zului Staron în 2h43’09”, care l-a învins 
la sprint pe Ion Braharu (R. P. Romî
nă). Etapa a doua Pardubice-Ceske 
Budejovice (206 km) disputată vineri a

fost cîștigată de polonezul Zielinski în 
5hl4’13”. După două etape, în clasa
mentul general individual conduce 
Zielinski urmat de coechipierii săi Sta
ron și Gazda. Pe locul 4 se află ciclis
tul romîn Ion Braharu. Astăzi are loc 
etapa a 3-a Ceske Budejovice-Praga, iar 
duminică ultima : circuit pe străzile 
orașului Praga. (Agerpres)

c î f ev a u r I

Șeriful Bill Decker a anunțat că 
un început .de revoltă a izbucnit în 
închisoarea districtului Dallas, 
unde se află deținut și Jack RUby, 
asasinul lui Lee Oswald Harvey. 
Deținuții au dat foc saltelelor de 
paie și au distrus tot ce le-a că
zut în mină pentru a protesta îm
potriva condițiilor în care sînt ți
nuți în celule și a calității proaste 
a hranei. Revolta a fost înăbușită 
după patru ore ; un deținut a fost 
rănit. Ruby, care este deținut într-o 
altă aripă a, închisorii, nu a parti
cipat la aceste incidente.

pus vînzării acestei relicve pe mo
tivul că nu este permis comerțul 
cu „rămășițe pământești umane“. 
Dar, recunoscînd vechimea acestei 
piese de muzeu, autoritățile au 
consimțit la vînzarea „obiectului 
arheologic“.

UN MILION Șl JUMĂTATE 
PAGINI ZILNIC I

TELEVIZIUNEA PE GLOB
Intr-un raport dat publicității de 

„Television Dmest-Inc.“ se arată că 
în prezent în lume există 
143 000 000 aparate de televiziune. 
In total, 90 de țări au emisiuni de 
televiziune. Amil trecut, intr-un 
număr de 14 țări au început să fie 
difuzate programe de televiziune. 
Jumătate dintre aceste țări se gă
sesc în Africa.

Un milion și jumătate de pagini 
ies zilnic din tipografiile Palatului 
Națiunilor pentru Conferința Na
țiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare. Cînd se va încheia, la 
15 iunie, această conferință va fi 
„consumat" circa 85 milioane de 
pagini, justificînd pe deplin califi
cativul ce i s-a dat de „conferință 
mamut“. Pentru a putea realiza a- 
ceastă sarcină tehnică, trei echipe 
de tipografi lucrează fără întreru
pere zi și noapte.

FESTIVALUL FLORILOR

La Paris s-a deschis un Festival 
internațional al florilor, la care 
participă 500 de cultivatori de flori 
din 20 de țări. Paralel cu festiva
lul s-a organizat o expoziție cu 
tema purificării aerului din marile 
orașe cu ajutorul florilor și plante
lor, care absorb din aer oxidul și 
bioxidul de carbon.

CLASAMENT MONDIAL 
AL CONSUMULUI DE BERE

Luxemburghezii sînt cei mai 
mari consumatori de bere din 
lume. Cu 122 litri pe cap de lo
cuitor, Luxemburgul se situează pe 
primul, loc în clasamentul mon
dial, după cum comunică oficiul de 
statistică din această țară. Anul 
trecut, cele 11 fabrici de bere din 
Luxemburg au produs 450 000 
hectolitri de bere. Pînă în prezent, 
belgienii erau considerați cei mai 
mari consumatori de bere. In 1962 
ei figurau pe primul loc cu 118 li
tri pe cap de locuitor.

Turneul final al campionatului 
feminin de baschet a început ...___
(Peru) cu disputarea jocului U.R.S.S.—Iu
goslavia. Baschetbalistele sovietice au re
purtat victoria cu scorul de 73—45 (35—18).

★
Turul ciclist international al Marocului a 

continuat cu disputarea etapei a 7-a : Al 
Huceima—Nador (165 km). A cîștigat ma
rocanul El Gourch, care a realizat timpul 
de 4h 13’ (medie orară 39 km). El i-a 
învins la sprint pe polonezul Fornalczyck 
șl francezul Bodin. In clasamentul general 
individual continuă să conducă belgianul 
Timmerman, urmat de marocanul El 
.Gourch la 2’12",

mondial 
la Lima

Reprezentativa de fotbal a U.R.S.S., care 
se pregătește pentru meciurile cu Suedia 
din cadrul „Cupei Europei”, a întîlnit la 
Moscova formația braziliană Pirasicaba, 
aflată în turneu în U.R.S.S. După un joc 
de bun nivel tehnic, fotbaliștii sovietici au 
obținut victoria cu scorul de 2—0 (1—0).

★

Campionatele de tenis de masă ale R.P. 
Ungare s-au încheiat la Budapesta. Cele 
5 titluri au fost cucerite de următorii spor
tivi : Z. Berczik (simplu bărbați), Charlota 
Lukacs (simplu femei), Fahazi, Pignitzki 
(dublu bărbați), Foeldi, Lukacs (dublu fe
mei), Rozsas, Lukacs (dublu mixt).

PRIN PUSTIUL DE GHEAȚĂ
De la stația Mirnîi din Antarcti

ca a plecat spre stația interconti
nentală Komsomolskaia un convoi 
de sănii cu tractoare condus de 
Dmitri Maksutov, inginerul princi
pal al celei de-g noua expediții an
tarctice sovietice. Convoiul va tre
bui să străbată, prin pustiul de 
gheață, un drum de 450 km pen
tru a ajunge la punctul terminus al 
călătoriei. Membrii expediției vor 
efectua observații aero-meteorolo- 
gice și vor strînge mijloacele teh
nice pe care expediția glaciologică 
sovieto-franceză le-a lăsat în urmă 
cu cîteva săptămâni. Atunci, oa
menii de știință s-au grăbit să a- 
jungă la stația Mirnîi, unde-i aș
tepta motonava Obi, care avea să-i 
transporte spre țărmurile Europei. 
Este pentru prima oară cînd în An
tarctica oamenii au pornit 
expediție într-o perioadă atît 
tîrzie, cînd cel 
nent a intrat 
ierni aspre.

într-o 
de 

de-al șaselea conti- 
în stăpînirea unei de 11 ani

railrllâ®

MUMIE... LA LICITAȚIE
O mumie egipteană de aproxima

tiv 3 000 de ani a fost vîndută la 
licitație la Bruxelles, împreună cu 
sarcofagul ei. Cu cîtva timp în 
urmă, autoritățile belgiene s-au o-

Danny Nowell, un băiat 
din Mills Valley (statul California, 
S.U.A.) a lost prins între Irînghii în 
timpul decolării balonului de mai 
sus și ridicat pînă la înălțimea de 
aproape 1 000 de m. După ce s-a 
observat incidentul, balonul a ate
rizat și micul Danny s-a ales cu o 

rană la mîinl.
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E V R E L E
ELEMENTELOR DE

Haksat

Proiect de creare 
a Republicii Tanganica 
și Zanzibar

DUPA EVENIMENTELE
DE LA VIENTIANE

In pregătirea „rundei Kennedy 
perspective înrăutățite

DAR-ES-SALAAM 24 (Ager
pres). — Agențiile de presă anunță 
că la Dar-Es-Salaam a fost dat 
publicității proiectul de lege cu pri
vire la crearea Republicii Tanganica 
și Zanzibar. Potrivit proiectului, 
președinte al noului stat unit ur
mează să devină Julius Nyerere, 
președintele Tanganicăi, iar vice
președinți — Abeid Karume, pre
ședintele Zanzibarului (prim vice
președinte) și Rashidi Kawawa, 
actualul vicepreședinte al Tangani
căi. Pentru a avea putere de lege 
proiectul necesită ratificarea sa de 
către Adunarea Națională a Tan
ganicăi și Consiliul revoluționar 
al Zanzibarului.

*
NEW YORK 24 (Agerpres). — Re

prezentantul Tanganicăi la O.N.U. a 
declarat că, în urma realizării Uni
unii Tanganicăi cu Zanzibarul, nu 
vor mai fi reprezentate la O.N.U. 
ambele țări ci va fi reprezentată 
numai Uniunea.

® Un comunicat guvernamental 
© Declarația partidului Neo Lao

către cele trei grupări politice, în 
conformitate cu acordurile de la 
Zürich și Valea Ulcioarelor, condus 
de prințul Suvanna Fumma și al
cătuit din reprezentanții celor trei 
părți“. El sprijină și colaborează 
numai cu acest guvern și nu va re
cunoaște vreun guvern alcătuit de 
gruparea din care face parte gene
ralul Abhay. Declarația cuprinde, 
de asemenea, un apel către poporul 
laoțian în care îl cheamă să rămî- 
nă unit în jurul guvernului de coa
liție națională, în vederea creării 
unui Laos pașnic, neutru, indepen
dent, democratic și unit. în înche
iere. declarația cere copreședinților 
Conferinței de la Geneva, țărilor 
participante la această conferință și
Comisiei internaționale de suprave
ghere și control să adopte măsuri 
urgente în sprijinul respectării a- 
cordurilor de la Geneva cu privire 
la Laos.

VIENTIANE 24 (Agerpres). — Joi 
a avut loc ședința „Comitetului re
voluționar“ creat după lovitura de 
stat din 19 aprilie de către elemen
tele de dreapta. In afară de gene
ralul Kouprasith Abhay, care a 
condus lovitura de stat, au mai 
luat parte alți 20 de generali, repre- 
zentînd diverse districte militare, 
în seara aceleiași zile a fost dat 
publicității un comunicat în care se 
arată că s-a hotărît menținerea gu
vernului de coaliție, care va fi însă 
„modificat și lărgit în conformitate 
cu actuala situație“. Se menționea
ză, de asemenea, că va fi menținut 
în funcțiune „Comitetul revoluțio
nar“ care va avea ca sarcină „să 
urmărească îndeaproape activitatea 
guvernului“. Surse diplomatice ci
tate de agențiile americane apre
ciază că, de fapt, se urmărește ca 
în noul guvern „forțele de stînga să 
se afle într-o poziție de inferiori
tate“. De altfel, în comunicat se 
arată că acest comitet revoluționar 
„va propune și recomanda persoa
nele potrivite să intre în guvern“ 
Vineri dimineața, după ce cu o sea
ră înainte s-a întors de la Luang 
Prabang, prințul Suvanna Fumma 
s-a întîlnit cu membrii cabinetului 
pentru a analiza hotărîrile comite
tului revoluționar. In comunicatul 
guvernamental s-a anunțat că au 
fost acceptate aceste hotărîri, în do
rința de a soluționa criza laoțiană.

Joi seara, după publicarea comu
nicatului „comitetului revoluțio
nar“, postul de radio Vocea Lao- 
sului a transmis o declarație a Co
mitetului Central al partidului Neo 
Lao Haksat cu privire la evenimen
tele din Laos. Partidul Neo Lao 
Haksat, se spune în declarație, „re
cunoaște numai un guvern — gu
vernul de coaliție națională creat de

In ultima vreme, în numeroase localități din Coreea de sud s-au desfă
șura: puternice demonstrații de protest ale populației împotriva trata
tivelor japono-sud-coreene. Agențiile de presă au relatat că poliția a 
fost pusă în stare de alarmă și că în mai multe rînduri detașamentele 
de represiune au intervenit împotriva manifestanților. Fotografia de mai 
sus înfățișează un moment din timpul unei manifestații studențești Ia Seul

® Consecințele economice ale dezarmării
Pentru crearea unui fond de ediipament 0. N. U.

La Lisabona s-a reluat

Process! patrioților 

portughezi

STRASSBOURG 24 (Agerpres). — 
La Strassbourg au luat sfîrșit dez
baterile în problemele politice și 
economice ale Consiliului Europei 
occidentale — organism care inclu
de 17 țări. După cum relatează a- 
genția France Presse, participantă 
au dezbătut amplu cele trei rapoarte 
economice prezentate de reprezen
tantul olandez Vos, în legătură cu 
pregătirile „rundei Kennedy“, de 'Pe
tersen (Norvegia) în legătură cu e- 
voluția tratativelor în cadrul con
ferinței Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare, precum și ra
portul reprezentantului olandez pri
vind aviația civilă vest-europeană.

Referindu-se la „runda Kennedy“, 
reprezentantul britanic, lordul 
Grantchester, a apreciat că perspec
tivele acesteia s-au înrăutățit, deoa
rece sistemul standard al schimbu
lui în aur împiedică Statele Unite 
să participe la orice dezbateri, care 
ar putea pune în pericol dolarul sau 
modifica prețul aurului. Robert 
Hauret (Franța) a subliniat necesi
tatea normalizării și creșterii schim
burilor dintre Statele Unite și Euro
pa occidentală și a înlăturării obsta
colelor de ordin administrativ care 
prejudiciază exporturile. Deputatul 
vest-german Fritz Corterier a pus 
accentul asupra interesului țării sale 
în adoptarea unei serii de măsuri 
care să ducă la diminuarea prăpas- 
tiei dintre „cei șase“ (Piața comu-

nă) și „cei șapte'* (Asociația Euren 
peană a Liberului Schimb—A.E.L.S.), 
afirmînd totodată că comisia Hall
stein (organul executiv al Pieței co
mune) ar avea nevoie de un mandat 
la tratativele G.A.T.T. în vederea 
negocierii prețului cerealelor.

Din relatările agenției France 
Presse reiese că în timpul dezbateri
lor politice a avut loc o polemică a- 
cută între reprezentanții olandezi și 
francezi. Patijn (Olanda) a acuzat 
Franța că practică o politică antibri- 
tanică și antiamericană.

Adunarea consultativă a Consiliu
lui Europei occidentale a încheiat 
dezbaterile sale politice și economice 
prin adoptarea unor rezoluții, care 
cheamă la o mai mare solidaritate 
europeană în lupta comună împot? 
va inflației. Adunarea s-a pronunț' , 
de asemenea, în favoarea unei inte
grări a companiilor aeriene civile 
vest-europene. Rezoluțiile adoptate 
de Consiliul Europei occidentale au, 
după cum se știe, caracter de simple 
recomandări.

*
WASHINGTON 24 (Agerpres). —• 

Presa americană semnalează că 
„lista excepțiunilor“ la reducerile 
vamale ce vor fi negociate la con
ferința tarifară a „rundei Kennedy“, 
programată pentru 4 mai la Geneva, 
nu va fi gata la deschiderea aces
teia.

în Cipru s-au produs noi ciocniri
NICOSIA 24 (Agerpres). — Planul 

prezentat de președintele Makarios 
corespunde angajamentelor guver
nului și directivelor O.N.U. pentru 
a se pune capăt vărsării de sînge în 
Cipru, a declarat Antis Soteriades, 
înaltul comisar al Ciprului la Lon
dra.

Agenția Reuter anunță că „noi 
ciocniri s-au înregistrat în Cipru 
după respingerea de către ciprioții 
turci a ofertei de pace a ciprioților 
greci“. Incidentele s-au produs la Ni
cosia, în apropiere de Kyrenia, în 
localitățile din preajma orașului Pa
thos, în regiunea Larnaca etc. Un 
purtător de cuvînt al forței O.N.U. 
a declarat la Nicosia că în diferite 
locuri din insulă au avut loc încăie
rări. Unități ale O.N.U. s-au depla
sat în grabă pentru a contribui la 
restabilirea ordinei. La Ankara, pri
mul ministru Inonû a dat publicită
ții o proclamație în care apreciază 
că disputa în jurul problemei ciprio
te va fi de lungă durată și cere po-

pentru

— Se- 
Thant,

porului turc să fie pregătit 
încordare și sacrificii.

★
NEW YORK 24 (Agerpres). 

cretarul general al O.N.U., U
l-a primit la 23 aprilie pe ministrul 
afacerilor externe al Turciei, Cemal 
Erkin. în ajunul întîlnirii, Erkin a 
declarat că este îngrijorat de situa
ția creată în- Cipru și intenționează 
să examineze cu U Thant „toate as
pectele problemei cipriote“. Avertis
mentul Turciei în legătură cu fap
tul că ea își rezervă dreptul de 
a se adresa în orice moment nemij
locit Consiliului de Securitate ră- 
mîne în vigoare, a spus Erkin. A- 
cest avertisment este conținut în 
scrisoarea adresată la 15 aprilie de 
reprezentantul permanent al Turciei 
la O.N.U., secretarului general, U 
Thant. în aceeași zi U Thant s-a în- 
tîlnit cu reprezentantul permanent 
al Greciei la O.N.U., Bitsios, precum 
și cu reprezentantul permanent al 
Ciprului, Rossides.

GENEVA 24.— Trimisul special 
Agerpres, Adrian Ionescu, transmi
te : în cadrul lucrărilor celei de-a 
19-a sesiuni a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa, au continuat 
dezbaterile în legătură cu aplicarea 
în practică a Declarației asupra a- 
fectării pentru scopuri pașnice a 
mijloacelor și resurselor eliberate ca 
urmare a dezarmării. Luînd cuvîn- 
tul, reprezentantul R. P. Romîne, 
Marin Olteanu, a subliniat că Comi
sia Economică pentru Europa a și 
inițiat efectuarea unui studiu în le
gătură cu consecințele economice ale 
dezarmării pe plan european. El a 
arătat, totodată, că aportul Comisiei 
nu ar trebui să se limiteze la elabo
rarea unui studiu asupra consecin
țelor dezarmării în domeniul mîinii 
de lucru, ci ar^trebui să se extindă, 
de asemenea, la examinarea concretă 
a consecințelor sociale și economice 
ale dezarmării în cele mai importan
te sectoare ale economiei europene, 
în ședință s-a mai discutat despre 
contribuția Comisiei la programele 
Națiunilor Unite pentru ajutorarea 
țărilor în curs de dezvoltare și pune
rea în aplicare a rezoluției Adunării 
Generale a O.N.U. cu privire la ac
țiunile în domeniul dezvoltării in
dustriale ; problemele de energie în 
Europa și productivitatea muncii. A

avut loc și o reuniune a consilierilor 
economiei principali.

★
GENEVA 24. —

IÎI-a a Conferinței 
nite pentru comerț 
re examinează o 
legătură cu crearea unui fond de 
echipament al O.N.U., prezentată de 
Birmania, Etiopia, Iugoslavia, Nige
ria, Pakistan, R.A.U. și Afganistan. 
Reprezentantul R.P. Romîne, Nico
lae Ecobescu, a expus motivele pen
tru care delegația romînă sprijină 
propunerea celor șapte țări și se 
pronunță pentru stabilirea unui fond 
de echipament al Națiunilor Unite. 
Referindu-se la cele două căi pentru 
alimentarea acestui fond preconi
zate de proiect.— contribuții anuale 
benevole în raport cu venitul națio
nal și economii realizate ca urmare 
a dezarmării — vorbitorul a sugerat 
înscrierea în proiectul de propunere 
a unei prevederi suplimentare pri
vind oportunitatea examinării posi
bilităților de utilizare a unui anumit 
procent prelevat din bugetele mili
tare, ca o sursă de alimentare a 
acestui fond. Această propunere a 
R.P. Romîne — a 
respunde nevoilor 
ale țărilor în curs

Comisia a 
Națiunilor U- 
și dezvolta- 

propunere în

spus el — ar co- 
urgente de ajutor 
de dezvoltare.

LISABONA 24 (Agerpres). — Tri
bunalul politic din Lisabona a re
luat joi procesul împotriva unui grup 
de patrioți portughezi acuzați de or
ganizarea, la 1 ianuarie 1962, a unei 
răscoale în orașul Beja (din sudul 
Portugaliei) sub conducerea lui Ma
nuel Serra și căpitanul Varela Go
mez, unul din liderii opoziției an- 
tisalazariste. După cum relatează a- 
genția France Presse, 
fost amînat

ianuarie :

In bazinul minier din Asturia

în

procesul a 
; după o primă audiere 
anul curent.

NUMĂRUL GREVIȘTILOR
La 24 aprilie agenfia France Presse a 

anunjat că numărul minerilor spanioli a- 
flafi în grevă a crescut la 15 000, fafă de 
8 000 cîji erau în grevă cu o zi înainte. 
Greva s-a extins mai cu seamă în pro
vincia Asturia, unde principalele

A CRESCUT LA 15 000

pufuri

z > “< 
z ” z. ' ,‘v '

O demonstrație Vechta (H.F.Q.) cerînd eliberareaîn fața închisorii din 
luptătoarei pentru pace Emmi Meyer.

miniere și-au sisfat producția. Se subli
niază că tot din Asturia a pornit mar"$ 
aefiune grevistă din anul trecut. Obser
vatorii își exprimă părerea că grevele 
actuale par a pregăti terenul unei even
tuale greve generale care va fi declan
șată la 1 mai. France Presse informează 
că autorităfile spaniole au arestat în lo
calitatea Puetrollano 4 mineri, fapt care 
a făcut să sporească tensiunea.

ALGER
Biroul

A fost desemnat 
Politic al F. L. N

ALGER 24 (Agerpres).— Comite
tul Central al Frontului de Eliberare 
Națională din Algeria, ales la recen
tul congres, a desemnat joi pe mem
brii biroului politic al acestui partid. 
Din componența biroului politic fac 
parte 17 persoane, între care preșe
dintele Ahmed Ben Bella, Houari 
Boumedienne, ministrul apărării, 
Bachir Boumaza, ministrul à' mo- 
miei, Hadj Ben Alla, președin
tele Adunării Naționale, Abdelaziz 
Bouteflika, ministrul de externe, și 
alții.

In portul cipriot Famagusta au sosit pe bordul vasului Bonaventure 
trupe canadiene din forțele O.N.U. precum șl mașini militare, autocami

oane și provizii

PENTRU CE PLEDEAZĂ
CHOMBE

M A 9 Conferința de presă a premierului francez

CUM A EVADAT CRIMINALUL R. s. A. Militarism
DE RĂZBOI NENNTWICH

BONN 24 (Agerpres). — Agenția 
vest-germană de presă DPA rela
tează că criminalul de război Hans 

Walter Nenntwich, condamnat recent 
de către tribunalul din ' Brunswick 
(R. F. Germană), la numai patru ani 
închisoare pentru participarea la a- 
sasinarea în masă a peste 5 000 de 
cetățeni sovietici în timpul celui 
de-al doilea război mondial, a evadat 
miercuri noaptea spre joi din închi
soarea în care era deținut. Potrivit 
agenției France Presse planul de 
evadare a fost înfăptuit cu ajutorul 
gardianului Dietrich Zeemann, care a 
înlesnit fuga lui Nenntwich, scoțîn- 
du-1 pe acesta pe porțile închisorii 
pînă în stradă. Arestat de către poli
ție Zeemann a declarat în fața in
stanțelor că îl cunoaște pe Nennt
wich din 1936 și că ultima lor întîl- 
nire a avut loc înainte de începerea 
procesului cînd Nenntwich se afla în 
detențiune. Agențiile occidentale de 
presă relatează că Hans Nenntwich 
a reușit să părăsească teritoriul R. F. 
Germane zburînd cu un avion spre 
Basel. El s-a folosit de un pașaport 
fals.

și apartheid
JOHANNESBURG. — Uriașul 

aparat polițienesc și militar pe care 
guvernul sud-african îl folosește în 
promovarea politicii sale de apartj 
heid va fi și mai mult sporit. După 
cum a declarat comandantul suprem 
al forțelor armate sud-africane, gu
vernul Verwoerd intenționează să 
creeze un nou corp militar de re
zervă alcătuit din 55 000 de tineri 
albi.

JOHANNESBURG 24 (Agerpres). 
Primul ministru sud-african, Ver
woerd, a refuzat vineri să numească 
o comisie care.să ancheteze fărăde
legile făptuite împotriva persoanelor 
arestate sau condamnate sub acu
zația de a se opune regimului rasist, 
în cursul unei dezbateri aprinse din 
parlament, Verwoerd a respins acu
zațiile ce au fost aduse regimului 
său, în ciuda faptului că este de no
torietate publică atmosfera de te
roare care domnește în închisorile 
sud-africane. De altfel, chiar un tri
bunal din Republica Sud-Africană a 
condamnat recent patru polițiști răs
punzători de torturarea și asasinarea 
unui patriot african deținut în ora
șul Bultfontein.

Zilele trecute, Chombe a avut 
din nou prilejul să-și expună 
unele păreri ale sale privind 
problemele Congoului. Unitatea 
e bună, a spus el, dar nu trebuie 
forțată, cadrul constituțional tre
buie să fie suficient de suplu. 
Dîndu-și aere de partizan al de
mocrației, Chombe s-a arătat ad
versar al concentrării forțelor 
polițienești și al concentrării pu
terii în mâinile autorităților cen
trale.

Intr-o altă parte a expozeului 
său, el s-a referit la problema 
dezvoltării Congoului. Aici a re
curs mai puțin la improvizații și 
a exprimat deschis crezul său po
litic de om de casă al monopolu
rilor străine : „Dl. Chombe — 
scrie „La Libre Belgique“ — a 
evocat rolul capitalului străin în 
economia congoleză și a subliniat 
că a renunța la concursul aces
tuia ar însemna să fie sacrificate 
interesele a două generații". Cum 
înțelege Chombe „concursul ca
pitalului străin“, a dovedit-o din 
plin istoria mai îndepărtată, dar 
și foarte recentă a Congoului : 
profituri uriașe pentru societățile 
miniere monopoliste, în contrast 
cu foametea, șomajul și suferin
țele populației băștinașe.

Călătoria lui Chombe în Euro
pa occidentală coincide în timp 
cu deplasările unor personalități 
politice apusene în Congo. Nu 
este, de asemenea, lipsit de sem
nificație faptul că pentru luna 
iunie s-a anunțat în mod oficial 
încheierea „intervenției militare 
a O.N.U." în Congo. O parte a 
presei occidentale a ținut chiar 
să publice, alături de știrea că la 
30 iunie „căștile albastre" (denu
mire folosită pentru trupele 
O.N.U.) vor părăsi Congoul, rela
tări despre declarațiile recente 
ale lui Chombe.

Ex-președintele Katangăi, care 
și-a asigurat venituri apreciabile 
din punerea la mezat a bogățiilor 
țării sale, speră să mai joace încă 
un rol important în planurile mo
nopoliste cu privire la Congo. E 
mult mai rentabil, se pare, decît 
cariera cinematografică, pe care, 
după cum anunțase presa, se ară
tase dispus s-o îmbrățișeze.

Gravele incidente petrecute în 
zona canalului Panama la în
ceputul anului au repus în dis
cuție problema construirii unui 
nou canal prin istmul Americii 
Centrale. Cei ce preconizează în
ceperea unei asemenea lucrări 
invocă faptul că în viitorul de
ceniu actualul canal nu va mai 
putea face față creșterii constante 
a navigației internaționale. Ar 
urma deci să fie ales un nou se
diu pentru construirea unui ca
nal la nivelul mării. In legătură 
cu locul cel mai potrivit s-au 
purtat îndelungate discuții și 
s-au elaborat chiar proiecte. 
Unul dintre ele prevedea con
struirea noului canal de-a lungul 
văii fluviului San Jüan, pe teri
toriile statelor Nicaragua și 
Costa Rica. O altă variantă, 
sugerată de unele cercuri pana
meze, prevedea ca guvernul țării 
să construiască cu ajutorul capi
talului internațional un „canal 
geamăn" pe teritoriul panamez, 
într-un loc mai avantajos.

Se pare că pînă acum se 
bucură de o atenție mai mare 
varianta care prevede construi
rea noului canal pe teritoriul Co
lumbiei. Recent. între S.U.A. și 
Columbia s-a încheiat un acord, 
pentru „examinarea posibilități
lor" în această direcție. Potrivit 
relatărilor presei, canalul din Co
lumbia ar urma să fie construit 
la nivelul mării, ceea ce ar ex
clude necesitatea unor ecluze. El 
s-ar întinde de-a lungul unei șo
sele, aflate nu departe de granița

cu statul Panama, și ar face le
gătura intre localitățile Atrato și 
Truando. Deși lungimea canalu
lui în această porțiune a istmu
lui ar fi mult mai mică (37 ki
lometri), există numeroase ob
stacole naturale care trebuie 
înlăturate. In acest scop, în pre
zent se poartă discuții asupra 
posibilității de a folosi explozivi 
atomici în locul celor convențio
nali. O serie de personalități se 
pronunță împotriva utilizării ex
plozivilor atomici din cauza pe
ricolului căderilor radioactive. O 
echipă de experți militari ame
ricani a și plecat din zona cana
lului Panama spre Columbia 
pentru a face studii preliminare 
și mai ales ridicări topografice, 
„însuși faptul unei concesii, scrie 
ziarul „Combat“, obținute în altă 
parte pentru construirea unei noi 
căi navigabile legînd la nivelul 
mării cele două oceane poate in
fluența statul Panama să se arate 
mai puțin intransigent în ce pri
vește semnarea unui acord com
plementar asupra vechiului sau 
eventual noului canal“. Două 
elemente fac să se bănuias
că asemenea intenții. Proiec
tele de construire a unui nou ca
nal nu s-au bucurat niciodată 
înainte de o atîta publicitate ca 
în ultimele luni. In al doilea 
rînd, graba manifestată de ini
țiatori contrastează cu părerile 
specialiștilor, care consideră că 
lucrările vor dura cel puțin 7— 
8 ani.

PARIS 24 (Agerpres). — In ca
drul unui dineu oferit de asociația 
„Franța—Japonia“ primul ministru 
francez Georges Pompidou s-a re
ferit la poziția guvernului francez 
față de unele probleme internațio
nale. Vorbind despre situația din 
Asia de sud-est, el a menționat că, 
după părerea Franței, problemele 
acestei regiuni nu pot fi rezolvate 
prin acțiuni militare. „Nu credem 
că o victorie militară este posibilă“, 
a spus el. în legătură cu Laosul. 
primul ministru francez a declarat 
că guvernul său este de acord cu 
restabilirea neutralității acestei 
țări. Pompidou a spus că guvernul 
francez „a recunoscut guvernul de

la Pekin ca guvern al Chinei“ și că 
existența „guvernului“ de la Taipe 
este o anomalie, „atît din punct de 
vedere juridic, cît și din punct de 
vedere politic“. Totodată, el a de
clarat că Republica Populară Chi
neză trebuie să fie atrasă la discu
tarea problemelor privind Asia de 
sud-est. Pompidou a spus că Fran
ța și S.U.A. sînt „aliate credincioa
se în cadrul N.A.T.O.“ și urmăresc 
aceleași scopuri. în ce privește ho- 
tărîrea guvernelor U.R.S.S., S.U.A. 
și Angliei de a reduce producția de 
materiale fisionabile în scopuri mi
litare, vorbitorul a declarat că ea 
„nu va influența asupra politi- 'jj 
Franței".
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VIENA. Delegația de ziariști ro- 
mîni, care se află în Austria ia invi
tația serviciului federal de presă al 
Austriei, și-a continuat vizita prin 
țară. Au fost vizitate mai multe în
treprinderi industriale din landul 
Stiria. Joi după-amiază, delegația a 
fost primită de către șeful guvernu
lui landului Stiria, Josef Krainer, 
care a oferit o masă în cinstea zia
riștilor romîni.

BELGRAD. Vineri după-amiază 
s-au încheiat lucrările Congresului 
Sindicatelor din Iugoslavia. Au fost 
ascultate rapoartele comisiilor de 
lucru. S-a adoptat rezoluția Con
gresului și au fost aleși membrii 
noului Consiliu Central al Uniunii 
Sindicatelor din Iugoslavia. Svetozar 
Vukmanovici-Tempo a fost reales 
președinte al Consiliului Central al 
Urfiunii Sindicatelor din Iugoslavia, 
iar ing. Vaio Skengici a fost ales 
secretar general al Consiliului.

SANAA. Cu prilejul vizite’ în 
R. A. Yemen a președintelui R.A.U., 
Nasser, a avut log un mare miting. 
După o cuvîntare de salut, rostită de 
președintele As-Sallal, a vorbit 
Nasser, care a subliniat că ' R.A.U. 
sprijină pe deplin poporul yemenit. 
El s-a pronunțat pentru eliberarea 
întregii Peninsule Arabe de sub do
minația străină.

LONDRA. în capitala Angliei au 
sosit ministrul afacerilor interne al 
Guyanei britanice, Janet Jagan, și 
ministrul comerțului și industriei,

Jocelyn Hubbard, în vederea unui 
nou demers pe lîngă guvernul en
glez cu scopul de a-1 determina să 
restabilească constituția și să acorde 
independență deplină coloniei.

TOKIO. într-o declarație în Parla
ment, primul ministru japonez a su
bliniat că țara sa își va intensifica 
acțiunile împotriva politicii comer
ciale discriminatorii practicate de 
Piața comună față de bunurile ja
poneze. El a criticat, de asemenea, 
politica discriminatorie practicată de 
S.U.A. în transporturile navale, a-
mințind că eforturile Japoniei de a 
se pune capăt acestei politici a 
S.U.A. sînt susținute și de Anglia și 
Norvegia.

capăt acestei politici a

BONN. Cea mai înaltă instanță de 
apel din R.F.G. a respins cererea lui 
Ilse Hess, soția criminalului de răz
boi Rudolf Hess, (deținut la închi
soarea Spandau din Berlinul occi
dental) de a i 
baza unei legi 
darea de pensii 
de război.

se acorda pensie în 
care prevede acor- 
soțiilor prizonierilor

După încheierea vi-DJAKARTA. După încheierea vi
zitei în Indonezia a ministrului de 
externe al Zanzibarului, Abdul Rah
man Mohammed Babu, a fost dat 
publicității un comunicat comun în 
care se spune că între oaspete și 
ministrul de externe indonezian, 
Subandrio, au avut loc convorbiri în 
probleme de interes comun. Vizita 
a contribuit la strîngerea relațiilor 
și colaborării dintre cele două țări.
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