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Pe marile trasee>

In cîmp și în livezi, 

lucrări de întreținere

Colectiviștii din comuna Amara, raionul Slobozia, acordă o 
mare atenție întreținerii culturilor în cîmp și livezi — una 
din principalele căi pentru obținerea unor recolte mari.

Pe tarlaua de iloarea-soarel ui, lucrările la prășitul acestei 
culturi sînt executate de mecanizatorii brigăzii a 11-a de la 
S.M.T. Grivița. (loto sus).

Mai sînt puține zile pînă cînd din livada de 20 de hec
tare a gospodăriei se vor culege primele cantități de cireșe — 
ca simbol al primăverii — totuși acum caișii sînt cei cărora li 
se administrează încă o stropire — cea de a treia — cu zeamă 
bordeleză contra dăunătorilor, înainte de a intra în faza de 
formare a fructului (foto jos).

Foto text: N. SCARLET
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•— 13 888 tone de cărbune peste plan.
— Randamentul de exploatare 

planificat 1,440 tone ; realizat: 1,511 
tone pe post. (în luna aprilie o creș
tere față de medie: 1,549 tone pe 
post).

— Economii la prețul de cost in 
primele trei luni: 198 000 lei.

Barometrul întrecerii arată aici: 
iftimp frumos". S-ar părea de altfel 
că aici nu este punctul terminus al 
Văii Jiului (așa cum arată harta 
geografică) ci dimpotrivă capul de 
coloană al minelor aflate in între
cere.

în februarie — era cec. la. izreput 
- în angrenajul partîapirii tinerilor 
la întrecere, ce--a inceprsse să 
șchioapete: disciplina de prodoetfe* 
Adunări generale pe sector. pe or
ganizații au discuta- .i—lu
crurile. Efectul : 1' o 
vă care și-a începui <ie a noua ri 
rolul operativ $1 : 2) o c umani
zare precisă a munci posmnlor 
utemiste de contrei. Fiecare raid al 
postului a pus In hnmna ^ertaeo-

primele acuzări generale U.TAI. 
pun In ciscu;ia tinerilor (la un punct 
special .ezervat) acțiunile prin care 
vor spruir.i tinerii rezolvarea pro
blemelor despre care s-a vorbit în a- 
dunarile sindicale lunare de pro
ducție-

— Șefii de br gârlă se vizitează 
reciproc la locul de nrxi. Vasrie 
Apostol a fost în ’iznă la Mafiei 
Stan. Rezultam!: brigada Iul Apos
tol a ajuns-o din — mă pe cea a iui

Uricani — cea mai tinâră mina a 
Văii Jiului.

Uricani mina cu cei mai mulți 
mineri tineri.

444 în întrecere
„Toți tinerii mineri — ne declară 

Ion Girscă — secretarul comitetului 
U.T.M. se află de la începutul anu
lui în întrecere. Fiecare cu angaja
mente concrete.

Sîntem în a cincea lună a anului 
și e de la sine înțeleasă întrebarea : 
cum stăm ?“

Am aflat amănuntul esențial — 
răspunsul capital al întrebării: toa
te brigăzile minei Uricani (in care 
se includ aproape toți cei 444 de ti
neri) și-au îndeplinit ori și-au depă
șit planul și angajamentele. Atît de 
comunicat în ce privește rezultatele. 
Rămîne însă o listă de
mijloace prin care corni" 
tetul U.T.M. a impulsio
nat .-continuu și activ 
munca tinerilor în în
trecere punînd în miș
care, forța în care se 
constituie, alături de 
colectivul minei, cei 444 
de tineri.

Peste 12 000 
vizitatori

BAIA MARE (de la cores
pondentul nostru). — In sălile 
Muzeului de istorie din orașul 
Satu Mare a fost organizată 
de către conducerea muzeului 
din această localitate în cola
borare cu Muzeul de artă al 
R.P.R. expoziția „Pictori ro- 
mîni din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea". în cele 
3 săptămîni de cînd este des
chisă expoziția a fost vizitată 
de peste 12 000 de sătmăreni, 
tineri și vîrstnici. în expoziție 
se află aproape 60 de lucrări 
ale pictorilor romîni Aman, 
Grigorescu, Andreescu, Tatta- 
rescu etc. în toată această pe
rioadă. organizațiile U.T.M. 
din școli și întreprinderi au 
inițiat vizitarea în grup a ex
poziției cu care ocazie au fost 
organizate discuții privind 
viața și operele acestor pictori 
mult îndrăgiți.

■
 e spune că dragos

tea ii face pe oa
meni mai frumoși, 
mai sensibili, mai 
buni; se spune câ 
îndrăgostiții sînt 
în stare să clatine 

munții din loc, să mute doar 
cu o bătaie de inimă stelele 
de pe cer, să facă primăvară 
în ianuarie... O asemenea ima

gine a îndrăgostiților forțează 
desigur, cu intenții metaforice, 
limitele realității. Dar, sîntem 
cu toții de acord că, dragostea 
frumoasă, adevărată îi înnobi
lează pe oameni, îi stimulează 
în muncă șt în viață, dă im
puls unui avînt și unui entu
ziasm creator impresionant...

Pe lingă noi trec zilnic în
drăgostiți măsurîndu-și cu ti
miditate pașii pe caldarim,* ți- 
nindu-se cu duioșie de mînă, 
imbrâțișîndu-se sub miresmele 
castanilor, logodindu-se cu su- 
risul, cu floarea, cu luna, cu 
soarele. Aceiași îndrăgostiți 
care abia ieri, sau cu cîteva 
ore in urmă, priveau în micro
cosmos urmărind cele mai în
drăznețe reacții nucleare, con
duceau de la panouri fluores
cente fluxul de lumină al ter
mocentralei, sudau cu distinc
ția caligrafilor plăcile de me
tal ale unui cargou, dirijau o 
orchestră, scriau un poem.

cei doi tineri care trec în 
seara aceasta pe malul lacului,
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le de acces, să scurtăm timpul de 
transport al materialului lemnos1'... 
Răspunsul nu s-a putut d'a pe loc, ci 
mai tîrziu. Și a fost un răspuns con
cret : s-au făcut lucrări de refacere 
a armăturilor pe unele galerii astfel 
că în zona la care se referă tinărul 
transportul nu mai durează 3—4 ore, 
ci o jumătate de oră.

Tot dintr-o asemenea întrebare 
5-a născut ideea unui nou sistem 
de exploatare în blocul 2 — Nord : 
..Stîlpi lungi pe direcție șifîșii de în
clinare ascendente cu sensul gene
ral de exploatare de la limita cîmpu- 
lui minier*.

Extrase dintr-un proces 
verbal

plina ce operata ga m d.
Tot din februarie a început ser. a 

unor intilniri intre tmerri mineri și 
minerii fruntași.

La toate adunările sindicale iau 
Ioc în bănci și membrii comitetului 
U.T.M. Ei ascultă, își notează, și la

Marir. De ate-rmea. laeob a fbsî 
iz rmtă 2a Năsâlearu Mirm
• aml: br-gada are acut arriraiK 
rezultate ca ale btrfăr Isă Nisăl-es- 
—_ Gbeergbe Mscme a Iqk ia vui
tă la P^rzan A Iau Mirai Bezultasul. 
brgada 1W Marine e pe ae*_aK p-az 
cu brigada lu: Plnzaru.

-Tineri; ir.treabă — șeful wcirr— 
lui răspunde" — e o rubrică a «tu
narilor generale LLT-M. întreabă, de 
pildă, tinărul Constantin Ungare a- 
nu : „Cum să facem să eliberăm căi

Adunarea generala U.T.M. la sec
torul II. Pe ordinea de zi — un sin
gur punct: calitatea cărbunelui. O 
adunare generală ..furtunoasă, dar cu 
rezultate imediate-* cum o numește 
Nicolae Bădescu, secretarul organi
zației U.T.M.

Să încercăm să reconstituim at
mosfera ei de lucru — nefiind pre- 
rcr.ți la fața locului — cu ajutorul 
procesului-verbal încheiat.

A’e-am mulțumit — se consem
nează pe scurt — să vedem numai 
cele 2 <00 tone de cărbune date peste 
plan. N-am văzut că urm dintre noi 
au început să slăbească exigența 
fată de calitate 'sectorul penali»* la 
calita*e pe trimestrul înti_ cu 500

MIHAI CABANTTL 
VASILE DINULESCl 

CONSTANTLY PRIESCl

(Crtthracre fa peg. a IH-a)

de primăvară 

se apropie 

de sfîrșit
• Recomandările

Consiliului superior

al Agriculturii privind 

lucrările dc îngrijire 

o culturilor

însămințările de primăvară 
se apropie de sfîrșit în întrea
ga țară. Au mai rămas de în- 
sămînțat culturile din această 
perioadă — orezul, fasolea, le
gumele — precum și unele su
prafețe cu diferite plante pră
sitoare în regiunile din nordul 
țării unde, din cauza timpului 
rece și a precipitațiilor abun- 
dente lucrările au început mai 
tîrziu.

Unitățile agricole socialiste 
$i-au concentrat toate mijloa
cele pentru terminarea în scurt 
tanp a însămînțării tuturor cul
turilor pe întreaga suprafață 
prevăzută și pentru efectuarea 
in condiții agrotehnice cores
punzătoare a lucrărilor de în
grijire a acestora. A început

în bătaia lunii, ținîndu-se de 
mînă, i-am văzut cu citeva ore 
în urmă, într-un laborator... 
Nu făceau spectaculoasele ex
periențe cu eprubete și retorte 
de sticlă, ci urmăreau prin 
complicate aparate seismice, 
rezultatele unor cercetări de 
biologie. Lucrau cu fosfor- 
radioactiv. Studiau un capitol 
puțin cunoscut: involuția ti
musului sub influența stricni- 
nei, clorpromazinei și hormo-

Vedere din centrul orașului 
Hunedoara
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tul, au stat chiar alături în am
fiteatru și nu s-au cunoscut. 
Își amintesc că i-a apropiat — 
paradoxal — o controversă în- 
tr-o problemă oarecare de spe
cialitate, în practică pe Munții 
Rarău. Au plecat apoi în ta
bără pe malul mării. Acolo... 
Au descoperit că iubesc la fel 
de mult poezia, cîntecul, dan
sul, că pe lingă pasiunea pen
tru biologie, au aceeași pasiu
ne pentru artă, pentru frumu-

• Alexandru Proca — deschizător de 
drumuri in studiul forfelor nucleare

SILICONII (un nou continent ai uni
versului chimic)

de neurologie) de endocrinolo
gie ș.a. urmau să le fie comu
nicate mai tîrziu la cursuri. Cu 
toate aceste eclipse documen
tar , citind aproape pe nerăsu
flate tratatele care analizau 
tangențial problema involuției 
timusului, au început expe
riențele practice pe cobai; au 
învățat să-și prepare substan
țele pentru experiențe, au în
vățat cum se inoculează fosfo
rul radioactiv. Au repetat ace-

• Vom învăța în somn ?,
• Caleidoscop
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® întrecerea în sectorul zootehnic
• SPORT

I
I
I

Comunicîndu-și lucrarea la 
sesiunea pe țară a cercurilor 
științifice din acest an, au luat 
premiul I! Comunicîndu-și, 
prin corespondență, lucrarea 
la cel de-al III-lea Congres de 
medicină cibernetică de la 
Neapole, și-au cîștigat aprecie
rea oamenilor de știință...

...Și totuși, cu cîteva ore îna
inte de a-i întîlni pe aleiele 
parcului în seara aceasta, i-am 
văzut din nou în laborator a-

îndrăgostiți!
nilor cortico-suprarenali. Re
petau poate pentru a mia oară 
experiența. încet, cu răbdare, 
comunicîndu-și unul altuia ob
servațiile și transcriindu-le 
apoi într-un voluminos „Jurnal 
de bord". Ce i-a determinat 
oare pe acești tineri, să rămi- 
nă seară de seară pînă tîrziu 
în jurul microscopului, apara
tului Rontgen, mesei de disec
ție? Ce îi apropie atit de 
mult ?

...Au trecut zilnic, de nenu
mărate ori unul pe lingă al-

sef. : naturii; ci descoperit 
că stind alături pe plajă, ur
mărind zborul pescărușilor se 
simt minunat împreună și în 
discuții și în tăceri.

Cînd s-au întors la facultate, 
un profesor le-a sugerat ideea 
de a începe împreună studiul 
unei lucrări științifice intere
sante și mai ales inedite. Por
nind la muncă, au descoperit 
însă că le lipsea literatura de 
specialitate în problema invo- 
voluției timusului. Și apoi, 
cursurile de fiziologie animală.

leași gesturi de sute de ori. 
Deși își petreceau mare parte 
din timpul liber în laborator, 
își luau examenele cu rezul
tate excepționale, întreeîndu-se 
parcă unul pe altul, scriau^ 
texte pentru brigada artistică 
de agitație a facultății și le in
terpretau apoi pe scenă, mer
geau la operă, la teatru, ia 
film și discutau ore în șir des
pre actori, despre regie, des
pre scenografie, citeau ,.Vi-l 
prezint pe Baluev" sau „Risi
pitorii"..,

profundînd unele aspecte de 
amănunt ale problemei invo
luției timusului. Se pregătesc 
pentru lucrarea de stat cu a 
ceeași temă. Pe masa lor de 
lucru se află cele două scrisori 
primite din partea congresului 
de cibernetică și în dreptul nu
melui lor stă scris titlul de 
doctor. Desigur, autorii scriso
rii au anticipat fără să vrea 
— cu cîteva luni, viitoarea 
profesiune a studenților Ion 
Mureșan și Lucia Băbeanu din

anul IV al Facultății de științe 
naturale din Cluj.

Tot la Cluj, de astă dată, la 
Institutul de medicină și far
macie, am cunoscut doi îndră
gostiți despre care colegii 
ne-au atras atenția că pot fi 
întîlniți întotdeauna alături, 
fie la cursuri, fie la seminarii, 
fie în spital la orele de stagiu. 
Am aflat că Eniu Ion și Zoe 
Filimon sînt aceiași tovarăși 
nedespărțiți de 15 ani, adică 
din clasa I elementară, cînd 
descifrau împreună primele li
tere ale alfabetului și primele 
litere ale prieteniei) împreună 
a . mers la școală, împreună au 
învățat chimia, fizica și latina, 
și-au cristalizat aceleași idea
luri și visuri de viitor, au ho- 
tărit să urmeze același institut 
și astăzi se află, mînă în mînă, 
la cîțiva pași de realizarea a- 
cestor visuri. De-a lungul ce
lor 15 ani prietenia lor și-a 
păstrat neruginită prospeți
mea.

Cînd în anul I, Zoe, neplăcut 
impresionată la orele de disec
ție regreta că s-a înscris la 
medicină, Ion a fost acela 
care, îndrăgostit de medicină, 
căuta să o încurajeze, să-i rea- 
nimeze pasiunea pentru pro
fesie. Zoe se văzuse încă de pe

ADRIAN DOHOTARU

(Continuare în pag. a IV-a)

să se.desfășoare din plin pra- 
șilajțl»la sfecla de zahăr, floa- 
rea.soarelui, la porumb și car
tofi.

Din datele Consiliului Supe
rior al Agriculturii rezultă că 
prima prașilă s-a făcut în pro
porție de 36 Ia sută la sfecla 
de zahăr și de 25 la sută la 
floarea-soarelui. Prima prașilă 
la aceste culturi ca și la po
rumb a fost executată pe su
prafețe mai mari în regiunile 
din sudul țării. Anul acesta 
sînt create condiții pentru ex
tinderea prășitului cu mijloace 
mecanizate și executarea lu
crărilor în perioade scurte po
trivit cerințelor fiecărei culturi. 
Datorită înzestrării lor cu noi 
mașini, S.M.T. fac aceste lu
crări pe o suprafață cu 900 000 
hectare mai mare decît în anul 
trecut.

Pentru obținerea unor recol
te bune, Consiliul Superior al

Agriculturii recomandă ca lu
crările de îngrijire a culturilor 
să se facă diferențiat de la o 
cultură la alta, de la o tarla la 
alta, potrivit indicațiilor stațiu
nilor experimentale. Este ne
cesar să se acord© multă, grijă 
păstrării unei densități norma
le de plante la hectar — con
diție de bază pentru sporirea 
producției.

In această perioadă trebuie 
să se continue controlul semă
năturilor pentru depistarea 
dăunătorilor și aplicarea celor 
mai eficace măsuri de comba
tere. Se recomandă, de aseme
nea, efectuarea la vreme a 
lucrărilor ce sînt necesare în 
această perioadă în vii, livezi, 
în grădinile de legume, pre* 
cum și pentru folosirea depli
nă a terenurilor amenajate 
pentru irigarea Culturilor.

(Ageiwsl -

O

CTUALITATII

• Sesiune științifică
La Stațiunea experimentală agricolă din Ora

dea sesiunile științifice au devenit o tradiție. 
Lunar se țin asemenea sesiuni în catîrul cărora 
se prezintă comunicări științifice. La aceste se
siuni participă și specialiști din unitățile produc, 
tive. O asemenea sesiune a avut Ioc recent, în 
cadrul căreia s-au prezentat interesante referate 
ce au dezbătut probleme legate de sarcinile ac
tuale ale agriculturii noastre noi : Geneza solu
rilor salinizate din cîmpia Crișdrilbr, Cultura 
plantelor furajere, Asimilația culturilor agricole, 
Ameliorarea plantelor cerealiere etc. Referatele 
susținute au suscitat dezbateri interesante.

C. BEJAN

• Spre litoral
întreprinderea de industrie locală ^Metalur

gica11 din Rădăuți, care produce o mare parte 
din mobilierul necesar magazinelor ce se deschid 
în întreaga țară, a expediat spre Litoral noile 
tipuri de chioșcuri modernizate pentru răcori
toare, legume și fructe și tutungerii. Un mare 
număr de chioșcuri se află în lucru pentru loca
litățile balneare de pe Valea Prahovei.

Muncitorii acestei unități care 6-au specializat 
în producerea de mobilier comercial fabrică în 
prezent în. serie mobilier pentru 13 tipuri de 
magazine printre care’: de galanterie, parfume
rie, textile, confecții, electrotehnice etc. La con
fecționarea mobilierului sînt folosite plăcile 
aglomerate din lemn placate cu melacarri alu- 
miniu# sticlă etc.

(Agerpres)

• Nivelmetru radioactiv
Cercetătorii secției din Cluj a Institutului de 

fizică atomică al Academiei R. P. Romine, au 
conceput și realizat împreună cu specialiștii 
Uzinei „Tehnofrig" un nivelmetru radioactiv 
pentru controlul lichidului frigorigen din insta
lațiile frigorifice, iar cu cei de la Fabrica „Elec
troceramica" din Turda o instalație radiometrică 
pentru selecționarea materiilor prime necesare 
fabricării porțelanului și un aparat electric pen
tru controlul umidității și conductibilității por
țelanului.

In prezent secția din Cluj a Institutului de 
fizică atomică, împreună cu fabrica de ciment 
din Turda, lucrează la o instalație de telemăsură 
radiometrică și control automat a pastei de 
ciment, iar cu specialiștii întreprinderii regio
nale auto nr. 5 o instalație pentru controlul ro
dajului chimic al motoarelor auto.

In colaborare cu Institutul politehnic din Cluj 
și Uzinele „1 Mai‘\ din Ploiești cercetătorii clu
jeni au întreprins noi studii privitoare la com
portarea; roților dințate executate din fontă no- 
dulară în scopul înlocuirii oțelurilor aliate.

(Agerpres)



Vizionari

ai progresului

în 1897. Studiile secundare și fe-a fiatt 
Liceul „Gh. Lazar". In anul 1922, a term:nat 
Școala Politehnică, ca șef de promoție. Încă 
din anii studenției, il pasiona fizica nucleară 
și nu o dată a vorbit colegilor săi despre pro
blemele mecanicii cuantice, pe atunci puțin 
cunoscute la noi. Aprcciindu-i însușirile re
marcabile de cercetător, profesorii săi obțin 
numirea sa ca asistent. Totodată, devine in
giner la societatea „Electrica* din Cimpina.

Contactul direct cu problemele practice ale 
industriei îl convinge de marea insemnăiate a 
electrificării și el scrie o broșură este este o 
adevărată pledoarie în acest sens. (..întrebuin
țarea electricității în exploatările de petrol'). 
Cu elanul specific tinereții, Proca cheamă la

recție fizadeni ca Paul Langevin, Marie 
Curie, Jean Perrin-

Fără să șovăie, tinârul inginer redevine la 
Paris student.

Peste puțini ani, ajunge licențiat în fizică și 
apoi doctor in fizică, activitatea sa de cer
cetări desfișurimiu-se in laboratoarele Insti
tutului Rodiului, condus de Marie Qirie, și 
apoi in Institutul „Herni Poincare1 unde fi
zicieni de mare valoare, ca Louis de Broglie 
i-au apredat în mod deosebit lucrările știin
țifice.

Desigur, în primii ani, greutățile pe care le 
intîmpini nu sînt puține. Ideile sale sînt pri
vite ai rezervă și Proca se plinge în corespon
dența sa: „Nu sint încă completamente liber

Alte scrisori evocă momente nu mai puțin 
interesante, de pildă, inaugurarea Institutului 
^Her.ri Pbmcârl. In 1929, la acest institut 
unde predau intre alții E. Borel și Louis de 
Broglie, vine să conferențieze, printre incitații 
străini, Enrico Fermi, „un tinăr cu renume în 
noile mecanid, care ne-a vorbit de chestiuni 
generale în legătură cu interpretarea mecanidi 
ondulatorii".

In 2930, Proca este invitat să vorbească la 
College de France despre teoria electronului în 
prezența lui Hadamard, a lui Broglie, a lui 
Jean Becquerel. „Lucrurile au mers remarcabil 
de bine' relatează Proca, menționînd că Jean 
Becquerel a ținut sa-l felicite pentru „clarita
tea admirabilă" a expunerii sale.

tehnic
n numărul său din februarie 
1956, cunoscuta publicație știin
țifică franceză „Journal de Physi
que et le Radium" publica, drept 
introducere la două valoroase 
studii de fizică teoretică, urmă
toarea notă :

„Acest articol și cel următor sînt ultimele 
lucrări elaborate de regretatul Al. Proca. In 
ciuda unei boli îndelungate și necruțătoare, 
autorul reușise să le ducă la bun sfîrșit prin 
forța curajului și a voinței sale. £1 n-a putut 
totuși să revadă în. detalii șpalturile. Redacția 
publicației „Journal de Physique" a conside
rat de datoria ei să facă să apară aceste arti
cole, avertizînd pe cititori asupra împrejură
rilor în care au fost tipărite".

Alexandru Proca a murit la 14. decembrie 
1955, tn plină putere de creație. Cîteva zile 
mai înainte, se petrecuse un fapt emoționant. 
Deschiderea seminarului de fizică teoretică de 
la Sorbona căpătase un caracter drama
tic. Proca, care era conducătorul acestui 
seminar (și totodată deținea înalta funcție ști
ințifici de director de cercetări al Centrului 
Național de Cercetări științifice al Franței) a 
ținut personal să participe la deschidere. A pă
răsit cu greu, pentru cîteva ore, spitalul în care 
era internat și a venit la Sorbona dar ne mai 
putînd vorbi, cuvîntul său a fost rostit de un 
coleg. In asistența care venise să audieze, se 
număra, printre alții, acad. Simion Stoilov, 
marele nostru matematician, pe atunci director 
al Institutului de Matematică al Academiei 
R.P.R.

A fost ultimul contact a lui Al. Proca cu 
viața științifică.

Puțină vreme mm tirziu, ziarele anunțau 
moartea sa.

Alexandru Proca s-a născut la București,

Alexandru Proca - 
deschizător de drumuri 

în studiul forțelor nucleare
grăbirea introducerii electricității în industrie 
ca și in viața cotidiană „Descoperirea unui 
element nou — scrie el in 1924 — utiliza
bil la ameliorarea condițiilor de trai ale oa
menilor, capătă o importanță cu atît mai con
siderabilă, cu dt adaptarea lui la acest scop 
e mai rapidă, mai completă, mai uniformă'.

In cadrul Politehnicii, redactează, împreună 
cu alți viitori iluștri colegi — „Buletinul de 
matematică pură și aplicată" — publicație de 
prestigiu a vremii.

Treptat, pe măsură ce citește și cercetează 
mai mult, pasiunea sa majoră se precizează. 
Fizica teoretică îl atrage irezistibil. Negăsind 
însă in țară baza științifică corespunzătoare 
preocupărilor sale, se hotărăște să plece în 
Franța, unde lucrau pe atunci în aceeași di

să fac ce vreau". Treptat însă, originalitatea 
viziunii sale atrage atenția multor fizicieni 
francezi. Intr-o scrisoare adresată în 1928 rec
torului Școlii Politehnice, acad. Vasilescu- 
Karpen, el descrie unul dintre primele sale 
succese :

„... Eu continui lucrul la laborator, expe
riențele, și acasă, teoria... Articolul din „Jour
nal de Physique" a fost primit cu entuziasm. 
L-am prezentat la ora 11 lui Brilloum.

Langevin — lucru rar — l-a citit numaide
cât, l-a primit pentru „Journal". Ba chiar a 
luat teleronlul și a anunțat pe M-me Curie de 
lucrul acesta. M-me Curie mi-a spus că „elle 
est tres contente. Moi aussi evidemment".

In 1928 apare de altfel și prima sa lucrare 
publicată în volum în Franța („Asupra teoriei 
cuantelor de lumină").

Cițiva ani mai tirziu fizicianul romîn îl 
vizitează pe Niels Bohr la Copenhaga, intr-un 
pelerinaj la ceea ce numește „Mecca fizicii".

„Niciodată n-am văzut atita profunzime, 
mergind mină în mînă cu un spirit critic atît 
de puternic" — notează el. La Bohr, Proca îl 
întîlnește pe celebrul om de știință Heisen
berg. pe care-l aude vorbind cu entuziasm 
despre rominii care au făcut la el teza de doc
torat.

An de an, activitatea științifică a lui Proca 
devine tot mai fertilă. Analele Institutului 
. Henri Poincare" încep să apară sub îngriji
rea lui. In 1933, apare la Paris, în traducerea 
sa, lucrarea marelui fizician E. Schrodinger. 
„Memorii asupra mecanicii ondulatoriiu.

„Journal de Physique" și „Comptes Rendus

de 1’Academie du Sciences' îi tipăresc cu re
gularitate rezultatele cercetărilor, care pun im
portante jaloane pentru înțelegerea microcos
mosului.

Al. Proca devine pionierul unei noi orien
tări: „LA DESCHIDEREA DRUMULUI SPRE 
STUDIUL ClMPURILOR NUCLEARE — arată 
acad. Horia Hulubei — O ÎNSEMNATĂ CON
TRIBUȚIE A DAT, PRIN LUCRĂRILE SALE, 
COMPATRIOTUL NOSTRU CARE, ÎMPREU
NĂ CU JAPONEZUL JUKAWA, CU TOTUL 
INDEPENDENT ȘI IN ACELAȘI TIMP A PUS 
BAZELE STUDIILOR ACTUALE ALE FORȚE
LOR NUCLEARE".

Numele lui Proca devine cunoscut în cercu
rile fizicienilor din toată lumea, fiind invitat 
chiar și în Japonia, unde a ținut un ciclu de 
conferințe asupra fizicii nucleare. Cercetările 
sale fundamentale privind teoria cuantică a 
fotonului, momentul magnetic al electronului, 
structura discontinuă a cîmpului electric și 
magnetic, masa diferitelor particule elemen
tare, lungimea de undă atașată diferitelor 
particule elementare, aduc contribuții de o 
originalitate unanim recunoscută.

Dar cele mai importante lucrări ale lui 
Proca sînt acelea elaborate în domeniul me- 
zonilor.

Pentru a.explica forțele ce acționează în nu
cleul atomic ținind laolaltă protonii și neu
tronii, Alexandru Proca prevede — indepen
dent de Jukawa — existența mezonilor, pre
viziune confirmată în 1937 de descoperirea 
acestora de către C. D. Anderson. După 
identificarea mezonilor, Proca efectuează cer
cetări numeroase asupra lor, devenind unul 
dintre cei mai mari specialiști în cunoașterea 
acestor particule elementare.

„REZULTATELE MODERNE IN ClMPURI- 
LE MEZONICE — scrie acad. Horia Hulubei 
—, DESCOPERIREA MEZONILOR ȘI A CE
LORLALTE PARTICULE SUBNUCLEARE 
IȘI AU ÎNCEPUTURILE LOR IN LUCRĂRILE 
LUI ALEXANDRU PROCA ȘI IN CELE FĂ
CUTE, INDEPENDENT DE EL, ÎN JAPONIA.

încă de la primele sale cercetări, Proca a 
abordat cu îndrăzneală problemele de avan
gardă ale fizicii nucleare, iar ideile și ipotezele 
sale originale și-au găsit o remarcabilă confir
mare. Prin creația sa, el a făcut cinste științei 
universale, înscriindu-și numele alături de a- 
celea ale marilor fizicieni contemporani.

I. M. ȘTEFAN

Poiana narciselor

Foto: prof. V. ORZĂ

CALEIDOSCOP
• Lotus 

orâdean...
în lacul Pețea de lingă 

Oradea, precum și în cele
lalte izvoare termale din 
împrejurimi, pot fi observa
te o mulțime de flori albe, 
numite de către localnici, 
„drețe*. Acestea au un as
pect asemănător lotusului 
egiptean din Delta Nilului ; 
ceea ce a și determinat pe 
cercetători să creadă că se
mințele lotusului de Crișana 
ar fi provenit din Egipt, a- 
duse în mîlul uscat, prins 
de piciorușele păsărilor mi
gratoare } o altă părere, era 
aceea că lotusul de Crișana 
ar fi fost adus de către 
turci în secolele 15 și 16. 
Ultimele cercetări au stabi
lit că în realitate planta ac
vatică este indigenă — fiind 
o relicvă terțiară de pe 
vremea cîrid meleagurile 
noastre erau acoperite de 
vegetație tropicală. Presu
punerile au fost întărite și 
de faptul că în locul numit 
Moara Rontăului, au fost 
descoperite frunze de lotus 
imprimate în rocă. Izvoarele 
subterane termale, existen
te în aceste locuri, au per
mis „supraviețuirea" acestei 
flori gingașe de-a lungul 
mai multor ere.

• Mistreții din... 
Deltă

O mare încurcătură pen
tru vînători și în special 
pentru cei neinițiați, o pro
duce vînătoarea mistreților 
în... Deltă. Existența aces
tora în Delta Dunării — 
este o curiozitate a faunei 
noastre. Mistrețul din Deltă 
este de obîrșie „munteană". 
Iar acum nu se deosebește 
cu mult de porcul domes
tic, care fiind lăsat liber 
să-și procure hrană, intră în 
„mezalianță* cu mistreții.

De aceea se întâmplă u- 
neori ca porcii domestici 
să fie luați drept mistreți, 
de către vînători, iar mis
treții să rămînă în liniște 
prin locurile de popas ale 
vînătorilor.

• Noi achiziții 
la Muzeul 
satului

Muzeul satului din Bucu
rești s-a îmbogățit cu noi 
achiziții. Este vorba de 
o casă țărănească din satul 
Zăpodeni — raionul Vaslui, 
regiunea Iași — construită 
în a doua jumătate a seco
lului al XVII-lea. Este cea 
mai veche achiziție de acest 
fel, ca tip și tehnică de cons
trucție din muzeu. Căsuța 
cu o încăpere este cioplită 
dintr-un singur trunchi de 
stejar — încheiată în cuie 
de lemn, stufuită după o 
tehnică străveche (la prăș- 
tină) și cu ferestrele din 
piei de oaie.

O altă achiziție a mu
zeului este gospodăria ță
rănească din Maramureș — 
satul Berbești, raionul Si- 
ghet. Această așezare da
tează din anul 1 775, fiind 
compusă din : casă, șură, 
colejnă, șopron și coșar, 
construite din bîrne masive
— avînd acoperiș „repede"
— din draniță.

• Rezerva 
cerebrală

Din lucrările desfășurate 
la Universitatea din Califor
nia reiese că creierul este 
prevăzut cu o abundentă 
rezervă de materie. Dovada 
a fost dată printr-o serie de 
operații, în cursul cărora 
animalele au suferit o lar
gă ablațiune a țesutului ce
rebral. In urma acestei o- 
perații nu s-au constatat di
ferențe sensibile între facul
tățile animalelor operate șl 
acelea ale unui grup mar
tor.

Trebuie notat că operația

Teatrul de Stat din Brăila a prezentat premiera cu piesa „Sfînta Ioana", de Bernard 
Shaw

Din raftul cu benzi, am 
scos ieri seara una pe care 
scria „fizică atomică". Am 
vîrît sub pernă o pastilă mică 
de plastic, legată de magne
tofon printr-un fir. Apoi, am 
înghițit o tabletă, m-am dez
brăcat, m-am culcat și am a- 
dormit pe loc.

La un moment dat, am în
ceput să visez. Se făcea că în 
jurul meu se învîrteau furioși 
mai mulți reprezentanți ai di
feritelor specii de atomi, care 
vorbeau toți în același timp, 
de nu se înțelegea nimic. Unul 
dintre ei a agitat un clopoțel, 
ca să facă ordine, și în aceeași 
clipă m-am trezit. Firește, su
nase deșteptătorul.

M-am trezit și mi-am spus : 
problemele energiei diferite
lor nivele ale electronilor 
sînt... Dar ia stai ! De unde 
știu eu toate astea ? Ieri seara 
nici nu auzisem de ele 1

Am zărit magnetofonul și 
mi-am amintit Desigur. In 
noaptea asta, creierul meu a- 
cumulase cunoștințe prețioase, 
întocmai ca în vechiul basm 
din copilărie, dar cu... „mij- 
loace“ științifice.

Ce este posibil și ce nu
Ar fi splendid! închipui- 

ți-vă: profesorii cei mai buni 
înregistrează lecții complete. 
In perioada examenelor îți 
procuri benzile cuprinzînd 
subiectele care te interesează. 
Le pui la magnetofon, îți vîri 
sub pernă difuzorul minuscul 
care șoptește toată noaptea. 
Dormi liniștit, eventual sub 
influența unui somnifer ușor. 
Deși ai dormit, creierul a asi
milat cuvintele rostite și repe
tate întruna (magnetofonul are 
un dispozitiv special, care face 
ca banda să se întoarcă mereu

la început și deci să repete lec
ția de mai multe ori.)

In acest fel, fără nici un e- 
fort, dimineața ne trezim... cu 
un capitol din curs știut pe 
dinafară !

Ce economie de timp ar în
semna asta ’

Dar este sau va fi posibil un 
asemenea fenomen ?

De fapt, în unele țări s-au 
construit magnetofoane spe
ciale pentru acest scop. Nu 
este vorba despre învățarea 
unor lecții complicate, așa 
cum am presupus mai sus. A- 
paratele sînt folosite pentru 
asimilarea cuvintelor dintr-o

doarmă — se obișnuise cu 
hărmălaia. Intr-o noapte, 
moara își opri funcționarea 
datorită unei defecțiuni, și se 
instală tăcerea. Morarul se 
trezi imediat!

Multe alte exemple, ara
tă că de fapt, chiar în 
timpul somnului cel mai a- 
dînc, nu toate celulele creie
rului dorm. Unele din ele sînt 
în stare de veghe : cele care 
sînt în stare să diferențieze un 
zgomot de celălalt, să trezească 
la nevoie întregul organism.

De altfel, visele au aceeași 
explicație. Somnul adine, cînd 
mai toate celulele se odihnesc

VOM INVAȚA 
ÎN SOMN?

limbă străină. O bandă repetă 
la nesfîrșit cuvintele, deobicei 
in număr nu prea mare 20-25 
pe noapte.

Pențru ce numai atît? Cum 
se explică, totuși, că creierul 
reține aceste noțiuni și pen
tru ce metoda n-ar putea fi 
folosită în vederea asimilării 
unor lecții mult mai lungi ?

De la roata morarului 
la învățătura electronică

Cu zeci de ani în urmă, 
s-a observat un fapt foarte 
interesant O moară funcționa 
zi și noapte. Cu tot zgomotul 
infernal, morarul izbutea să

nu este însoțit de vise. Acestea 
apar deobicei mai spre dimi
neață, cînd o parte din celu
lele scoarței creierului și-au 
început activitatea.

De aci s-a născut și ideea de 
a utiliza o parte din celulele 
creierului, în scopul de a asi
mila în cursul somnului cuno
ștințe utile.

Ideea a fost aplicată de o 
casă de aparate medicale ja
poneze, care a construit un fel 
de „mamă sonoră**, ce intră în 
funcțiune automat cînd copi
lul mic se agită in somn, și-i 
șoptește cuvintele necesare 
pentru a-l scufunda din nou 
in brațele lui Morfeu. De ase-

Un nou
continent

al universului
chimic

Se știe că elementul esențial al 
structurilor chimice din regnul a- 
nimal și vegetal îl constituie car
bonul. In regnul mineral, al roci
lor minerale „protagonistul" chi
mic este siliciul, care formează o 
pătrime din volumul scoarței tere
stre. S-a calculat că Pămîntul are 
ce cincizeci de ori mai mult sili
ciu decit carbon.

Iată de ce chimiștii au încercat 
de mai mult timp să „constru
iască* noi materiale pe bază de 
siliciu «1 oxigen, mai rezistente și 
mai economice decit polimerii cu- 
noscuți pînă acum. Aceste tenta
tive au fost încununate de succese
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In schimb, pentru asimila
rea unor cuvinte din limbi ie 
străine, a unor date și altor 
noțiuni ce trebuie mem>ra*.e 
așa cum sint, s-ar putea ca 
„memoria magnetofonului' să 
ne fie utilă. Putem avea insă 
certitudinea că perfecționă
rile ulterioare aduse „pedago
giei' bazată pe această Idee 
ne vor da posibilitatea să în
vățăm o limbă străină sau
diverse alte discipline științi
fice mult mai rapid decit pini
3 Dr. LEONID PETRESCU

SILICONII
nici au găsit o largă întrebuințare 
în industria textilă, a hîrtiei, chi
mică, a sticlei, optică, metalurgică, 
a rafinării petrolului, electrotehni
că, aeronautică și în alte ramuri 
industriale, precum și în medicină 
și în agricultură.

Combinînd siliconii cu atomii 
metalici, în speță aluminiul, s-au 
obținut siliconi ultrarefractari care 
rezistă la un regim continuu de 
temperatură de ordinul a 500 °C. 
Din datele publicate rezultă că o 
foaie de 8 mm grosime din sili
coni ultrarefractari protejează 
mina operatorului Ia temperatură 
de lucru a flăcării oxiacetilenice, 
care este de 2800 °C. După 60 s. 
temperatura pe fața opusă nu a- 
tinge deck 38 °C. In alte experien
țe materialul alumino-siliconic a 
fost încercat la 5000 ®C timp de 
6 minute, iar temperatura trans- 
flrisâ prin încălzirea plădi de 6 
a» a» a drpăsrt pe partea opasâ

la temperaturi între 200—5500 C 
fiind utilizați ca „îmbrăcăminte de 
protecție" anticorosivă pentru pie
sele metalice și mecanismele care 
se încălzesc pînă la 500—600°.

Prin combinarea directă a sili
conilor cu carbonul s-au obținut 
carburi de siliciu a căror duritate 
este aproape egală cu a diaman
tului, fiind un material prețios în 
industria materialelor refractare, 
chimice, și electrotehnice.

Proprietatea hidrofugă a silico
nilor este utilizată pentru protec
ția împotriva apei a materialelor 
celor mai diferite: metalul și hîr- 
tia, piatra și țesătura, sticla și 
pielea.

Pe suprafața acestor materiale 
se formează o peliculă foarte sub
țire silico-organică de grosimea... 
cîtorva milionimi de centimetri. 
Pentru acoperirea cu substanță hi
drofugă a unei suprafețe de 1000 
metri patrați este suficient un

Ot.!^ele protejate in felul a»
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cesta devin „indiferente" la acți
unea apei: metalele nu ruginesc, 
materialele de construcție nu se 
distrug, hîrtia nu se strică și nu 
se rupe, țesăturile nu se udă și 
nu se pătează.

Din rășini silico-organice se 
prepară unele materiale izolatoare 
care rezistă la variații de tempe
raturi foarte mari. Aceleași cali
tăți le are și cauciucul silico-or- 
ganic care își menține elasticitatea 
între —6o° și +2000.

Uleiurile siliconice constituie un 
material de ungere excelent, fără 
pereche printre „confrații" săi 
organici în ce privește rezistența 
la temperaturi mari și la acizi. 
Intr-adevăr uleiurile de ungere 
obișnuite, chiar într-un interval 
de temperatură de 70 8 își modifi
că considerabil vîscozitatea, pier- 
zîndu-și capacitatea de ungere. 
Uleiurile silico-organice pot fi în
călzite pîna la 200® (ară a-și pier
de calitățile.

Cu ajutorul peliculelor silico-or
ganice s-a reușit chiar să se mă
rească luminozitatea aparatelor 
optice. Astfel, lentilele unui peri- 
scop de submarin care pierdeau 
trej sferturi din lumina care in
tră în el, protejate de siliconi da 
o luminozitate de aproape 100 la 
sută. Pe de altă parte, pelicula 
siliconică permite și trecerea ra
zelor ultraviolete pe care sticla 
obișnuită le oprește. S-a propus 
de aceea utilizarea acestor peli
cule pentru sanatorii, cămine de 
copii, sere și în viitor la construi
rea locuințelor.

Dar în cîte alte domenii silico
nii nu se simt „la ei acasă"? Ei 
sînt utilizați cu egal succes în 
producerea tuburilor pentru trans
fuzii sanguine, a cremelor antiso- 
lare, etc. Lichidele cu siliconi au 
variate întrebuințări medicale cum 
este în cazul evacuării apei din 
plasma sanguină.

Chimia compușilor silico-orga- 
nici deschide astfel ușa spre un 
tezaur inepuizabil de noi mate
riale.

I. IRIMESCU

Săptămîna
viitoare

pe ecrane
„Anotimpuri"

Noua producție a studioului 
„București", intitulată „Anotim
puri este realizată de Savel 
Stiopul care semnează scenariul și 
regia'.

Filmiîl este compus din 4 schițe 
reprezentind anotimpurile vremii 
și ale virstei. In distribuție : $te- 
ftm Braborescu, Eugenia Popovici, 
Dna Comnea, Tanți Cutava-Ba- 
rezzi, Cristea Avram și alții.

„Nu pleca"
După nuvelele scriitorilor: I. 

Aidașev, L Sipko și D. Holendro, 
studioul din Ialta a turnat filmul 

Nu pleca'*, în regia lui I. Baze- 
lian.

Principalul rol masculin este 
deținut de V. Avdiușko pe care 
l-am revăzut ultima dată în „Prie
tenul nostru comun".

Pe lista interpreților apare și 
cunoscutul actor N. Kriucikov

„(Jn om 
care nu există"
Studioul Hunia din Budapesta, a 

ecranizat nuvela lui Szânto Jeno 
Jn om care nu exista*, aparți- 

nind genului polițist.
în rolurile principale : Miklos 

Gâbor, cunoscut din filmele ,La 
ordin, să trăiți!", „Povestea unei 
nopți stranii , „Alba Regia", Vast 
Eva („Scara în spirală", „De sînv- 

bată pînă luni", „Cerneala roșie"),



ÎNTRECEREA
IN SECTORUL

ZOOTEHNIC
ență valoroasă este stimulată 
și generalizată. Nu trece nici 
o lună fără ca organizația 
U.T.M. să nu organizeze o dis
cuție privind munca îngriji
torilor, rezultatele întrecerii, 
realizările obținute. Se string 
cu toții într-una din camerele 
îngrijitorilor și analizează 
cum s-a muncit, unde a mers 
bine și unde a mers rău, cău- 
tînd să înlăture orice neajuns 
din munca lor și să generali
zeze ceea ce e bun, valo
ros și care-i sprijină în rezol
varea sarcinilor de producție.

Există la tinerii îngrijitori 
din Cristian dorința de a des
coperi mereu ceva nou și de 
a se depăși. Tînărul îngrijitor 
Puiu Mânole a demonstrat că 
un „secret* pentru obținerea 
întregii cantități de lapte de 
la fiecare vacă, este practi-

ngrijitorii de ani
male de la gospo
dăria colectivă 
din comuna Cris
tian, regiunea 
Brașov, sînt an
trenați într-o în

suflețită întrecere socialistă al 
cărei obiectiv final este obți
nerea unor producții sporite 
de carne și lapte. Ne-am inte
resat cum se desfășoară între
cerea în sectorul zootehnic și 
în mod deosebit ne-am oprit 
asupra măsurilor pe care le 
aplică îngrijitorii de aici.

Este cunoscut că producția 
de lapte diferă de la animal, 
la animal, de la lot la lot. Iată 
de ce. odată cu organizarea 
întrecerii, s-a făcut și lotiza
rea animalelor. Vacile care 
dau producții de lapte apro
piate, au fost grupate în a- 
celași lot. Prin urmare și pla
nul de lapte al fiecărui lot s-a 
stabilit în funcție de potenția
lul de producție al vacilor din 
care e alcătuit. Utemistul Ni
colae Lupoiu are în lotul său 
13 vaci. Producția medie pla
nificată pentru fiecare animal 
este de 2 000 de litri. El s-a 
angajat, în adunarea gene
rală a organizației U.T.M., 
cînd s-au dezbătut problemele 
întrecerii, că va realiza 2 100 
litri. Tînăra îngrijitoare Ma
ria Lăzăroiu are în lot 12 
vaci de la care s-a angajat 
să obțină, în acest an, o pro
ducție medie de peste 2 200 
litri lapte. La fel și la ceilalți 
tineri îngrijitori-mulgători : 
Ion Clinciu, Nicolae Drăghici, 
Elvira Gîrbacea, Marcel Bră- 
nescu. Tînărul Nicolae Ban- 
gîlă, care p’-e un lot de 15 
vaci tinere, de exemplu, are 
stabilit în plan, să realizeze o 
producție medie pe cap de 
vaca furajată de circa 1700 
litri lapte.

Pentru urmărirea întrecerii 
au fost întocmite 28 de gra
fice de producție, deci un nu
măr corespunzător loturilor 
de vaci. Fiecare grafic are 
între 12—15 rubrici, în ra
port cu numărul animalelor 
din fiecare lot. Pentru a pu
tea fi mai bine urmărit mo
dul cum se realizează produc
țiile stabilite, planul a fost 
defalcat pe luni și pe decade. 
Spre deosebire de planul a- 
nual, cel lunar este foarte mo
bil : cifrele crescînd sau mic- 
șorîndu-se în funcție de nu
mărul vacilor în lactație.

Dat fiind faptul că aproape 
toți cei 46 de îngrijitori sînt 
tineri, organizația U.T.M. din . muls demonstrativ, respectînd 

toate regulile igienei. Experi
ența aceasta a fost îmbrățișată 
de toți tinerii mulgători. Cîști- 
gui e dublu. In primul rînd, 
printr-o mulsoare perfectă, 
glandele sînt stimulate la ma
ximum. creîndu-se astfel posi
bilitatea ca. în decursul timpu
lui, producția de lapte să 
crească.

O preocupare principală, și 
mai ales în această perioadă, 
este furajarea rațională- La 
sfirșitul lunii trecute, a avut

gospodărie (secretar Maria 
Chiș) s-a preocupat de cuprin
derea lor în întrecere, îi ajută 
în permanență să-și îmbogă
țească cunoștințele profesio
nale, să aplice în producție 
tot ce e nou în zootehnie.

în acest scop, se acordă 
mare atenție generalizării ex
perienței înaintate. Transmi
terea experienței bune are. 
între îngrijitorii de la Cris
tian, un caracter permanent. 
O inițiativă bună, o experi-

Televiziune
DUMINICĂ 10 MAI 1964
Orele 8,50 — Gimnastica de în

viorare la domiciliu. 9,00 — Emisi
une pentru copii și tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei.
11,00 — Emisiune pentru sate. In 
jurul orei 15,15 — Transmisie de la 
stadionul ,,23 August" din Capitală; 
întîlnirile de fotbal dintre echipele 
Rapid — Progresul și Steaua — 
Dinamo. 19,00 — Jurnalul televizi
unii. 19,10 — Filmul „Pași spre 
Lună". 20,25 — Actualitatea cine
matografică. 21,15 — Armonie și 
dans. In încheiere — Buletin de 
știri, sport ?i buletin meteorologic.

----- •------

București
Calea Dorobanți 105 

Angajează 
sudori

(electrici și autogeni)
Pentru școala de specializa
re și autorizare în sudură 

oțel puternic aliat
— Lectori specialiști
— Școala se va (ine la Cra

iova
— Durata 45 zile (15 mai — 

30 iunie 1964)
— Absolvenții cursului vor 

primi autorizație de sudor 
din partea I.S.C.I.R. pen
tru sudură de înaltă pre. 
siune și oțeluri aliate.

— Cazarea gratuită în șan
tier

— Salarizarea : salariu me
diu pe ultimele 3 luni do
vedit prin adeverințe de
către solicitant.

— Se plătește de întreprin
dere transportul la școală.

— Masa contra cost.
CONDIȚII :

— Angajatul va trimite Ia 
sediul întreprinderii —

Serviciul personal și în- 
vățămînt, pînă la data de 
13 V.1964 :

— cererea cu angajamentul 
că după școală va lucra 
timp de 2 ani pe unul din 
șantierele (la alegere) 
Craiova, Oradea, Iași, Lu
duș.

— copie după actul de ca
lificare

— adeverințe de vechime 
pentru 5 ani

— adeverințe de salarizare 
pe ultimele 3 luni

Din experiența
organizației U.T.M.

de la G. A. C.
Cristian-Brașov

carea unui muls rapid, neîn
trerupt. Tot el, împreună cu 
Vasile Cîmpeanu, un tînăr ve
nit în practică de la o școală 
zootehnică de maiștri, au fă
cut o experiență care a ară
tat importanța mulgerii ulti
milor stropi de lapte. Mulsul 
spre sfîrșit este anevoios. Unii 
tineri îngrijitori, mai puțin 
experimentați, proaspăt reco
mandați de către organizația 
U.T.M. să lucreze în sectorul 
zootehnic, nu reușeau să mul
gă ultima jumătate de litru 
de lapte. Or , această cantita
te conține un procent de gră
sime de 3 ori mai mare. Deci, 
cunoscînd că producția de lap
te se evaluează și după pro
centul de grăsime, dintr-o 
dată se cîștigă 1,5 litri lapte de 
la fiecare vacă. Dar de la 
toate vacile care nu erau mul
se în întregime ? Asta într-o 
zi; dar într-o lună, într-un 
an ?

Comitetul U.T.M. a organi
zat o demonstrație practică 
în fața tuturor tinerilor mul
gători. Tineri cu experiență 
ca Ion și Elvira Gîrbacea. Ni- 
colae Lupoiu și Maria Lăzăro- 
iu au făcut, pe rînd cîte un

loc la G-A.C. Zămești o con
sfătuire cu îngrijitorii de ani
male din gospodăriile înveci
nate. Au fost prezenți și tineri 
îngrijitori de la G.A.C. Cris
tian. Aici s a vorbit despre o 
experiență bună a îngrijitori
lor din Ghimbav. Ca și cei din 
Cristian, și ghimbăvenii sînt 
preocupați, în această perioa
dă. de gospodărirea cu chibzu
ință a furajelor existente, de 
repartizarea lor judicioasă pe 
loturi de animale, fără a pre
judicia producția de lapte.

De cîteva zile, consiliul de 
conducere al gospodăriei din 
Cristian a făcut o verificare a 
stocurilor de furaje. Ca urma
re, s a luat măsura sporirii ra
ției de fînuri pentru a com
pensa scăderea rației de siloz. 
Tinerii îngrijitori, ajutați de 
brigadierul zootehnic, au tre
cut de îndată la stabilirea noi
lor rații în funcție de balanța 
furajeră de care dispune a 
ora actuală gospodăria. Toate 
aceste măsuri au dus, firește, 
la obținerea unor rezultate i 
bune. Nicolae Lupoiu a reali
zat de la 9 vaci în lactație, in , 
ianuarie 2 048 litri lapte, in 
februarie producția a crescut 
la 2 083 litri iar în martie la 
2125 litri. Asemenea sporuri 
de producție au înregistrat ?- 
proape toți tinerii îngrijitori. 
Săgețile graficelor de produc
ție au înregistrat, așadar, o 
ascensiune constantă.

Peste o lună, animalele gos
podăriei vor fi scoase la Poia
na Cristian și Poiana Brașov. 
Gospodăria dispune de aproa
pe 800 de hectare pășune al
pină. Pentru a asigura o hra
nă abundentă animalelor pe 
timpul verii și condiții bune 
de adăpostire, conducerea 
gospodăriei a luat măsuri 
pentru curățirea suprafețelor 
de pășune, pentru amenaja
rea adăposturilor din tabere. 
Vacile mai greoaie și cu o 
producție mai mare de iapte 
vor alcătui o tabără și vor fi 
pășunate in apropierea gospo
dăriei. pe liziera pădurii unde 
se află la un loc 190 de hec
tare de pășune.

Pentru a veni în sprijinul 
înfăptuirii măsurilor stabilite 
de conducerea gospodăriei, 
organizația U.T.M. a mobili
zat la muncă patriotică toți u- 
temiștii. toți tinerii din gospo
dărie la acțiunea de curățire 
și efectuarea unor lucrări de 
întreținere a suprafețelor de 
pășune. Sînt prezenți în orele 
de răgaz din jurul prinzului, 
la curățirea pășunii din apro
pierea gospodăriei, aproape 
zilnic și tinerii îngrijitori. 
Tineretul din gospodărie a 
avut o prezență activă și la 
lucrările de insămințare a 
plantelor pentru nutreț care 
vor asigura hrana animalelor 
pentru perioada ce urmează 
pășunatului. pentru iarna vii
toare. Au fost însămințate cu 
lucerna pentru nutreț 34 de 
hectare, cu trifoi 121 hectare, 
cu borceag 13 hectare și cu se
cară furajeră două hectare. 
Urmează să se însămîn- 
țeze cu porumb siloz 55 de 
hectare și cu morcovi furajeri 
5 hectare. Deci încă de pe a- 
cum se vădește, la gospodă
ria colectivă din Cristian, o 
preocupare atentă pentru asi
gurarea unei baze furajere 
îndestulătore și variată. în
grijitorii urmăresc îndeplini
rea planului pe luni și pe de
cade în virtutea scopului fi
nal : îndeplinirea planului și 
a angajamentelor luate in în
trecerea socialistă pe tot anul.

Tratative între delegații 
guvernamentale ale R.P. Romîne 

și S. U. A.
Republica Populară Romînă 

și Statele Unite ale Americii 
au convenit să înceapă în cu- 
rind tratative asupra unor 
probleme ce interesează am
bele guverne. Aceste tratative 
se vor referi, în primul rînd, 
la probleme economice pre
cum și la alte aspecte care 
privesc relațiile între 
două țări.

în vederea acestor negocieri 
o delegație guvernamentală 
romînă, condusă de Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte 
a! Consiliului de Miniștri, va 
pleca la Washington. Din de
legația romînă vor face parte 
Mihail Florescu. ministrul in
dustriei petrolului și chimiei, 
George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Mihail Petri, adjunct al mi-

cele

nistrului comerțului exterior, 
Petre Bălăceanu, ministrul 
R. P. Romîne în Statele Unite. 
Delegația va fi însoțită de un 
grup de consilieri și experți.

Delegația americană va fi 
condusă de Averell Harriman, 
secretar de Stat adjunct și 
va cuprinde pe William A. 
Crawford, ministrul S.U.A. la 
București, Jack N. Behrman, 
adjunct al secretarului de
partamentului comerțului, 
Philip H. Trezise, ad
junct al asistentului secreta
rului de Stat pentru proble
mele economice, Richard Da
vis, adjunct al asistentului se
cretarului de Stat pentru pro
blemele europene, Harold Ve- 
deler, director în Departamen
tul de Stat și J. Braderman, 
reprezentant al Departamen
tului de Finanțe.

Vol. IV din operele 
lui Nicolae Bălcescu

Editura Academiei a tipărit 
în ediție critică, vol. IV, din 
operele lui Nicolae Bălcescu. 
Volumul cuprinde 183 docu
mente — scrisori, memorii și 
adrese — din perioada 1838— 
1852, unele dintre ele inedite.

Cea mai mare parte din 
scrisori sînt adresate unor 
prieteni sau oameni politici ai 
vremii : Ion Ghica, V. Alec- 
sandri, Al. Russo, fraților Go- 
lescu, I. I. Filipescu, C. N. Fi- 
lipescu. C. A. Rosetti și alții. 
Eie întregesc opera publicisti
că a marelui revoluționar, con
stituind totodată o prețioasă 
sursă de informații cu privire 
la ist oria poporului nostru.

Actuala ediție publică tex
tele complete ale corespon
denței cunoscute pînă acum.

(Agerpres)

rilejul
Zilei Victoriei

Depuneri de coroane

în laboratorul de televiziune 
industrială și osciloscopie al 
Institutului politehnic Bucu
rești, studentul Ion Gheor
ghiu, din anul IV, lucrează la 
reglarea unui preamplifica- 
tor de cameră de televiziune

H

Cu prilejul celei 
de-a 15-a aniversări 

a ziarului 
„Steagul roșu

Simbătă, la Casa scriitorilor 
„Mihail Sadoveanu“ din Capitală 
a avut loc adunarea festivă cu 
prilejul aniversării a 15 ani de la 
apariția ziarului „Steagul roșu", 
organ al Comitetului regional 
București al P.M.R. și al Sfatului 
Popular al regiunii București.

Au luat parte activiști de partid 
și de stat, cadre de conducere 
din presă Și edituri, ziariști, co
laboratori, corespondenți volun
tari ai ziarului.

Despre activitatea ziarului 
„Steagul roșu“ a vorbit tov. 
Bucur Brănișteanu, redactor șef 
ăl ziarului „Steagul roșu".

In cadrul adunării festive, zia
rul a fost salutat de tovarășii 
Gheorghe Necula, prim secretar al 
Comitetului regional București 
al P.M.R., George Ivașcu, vice
președinte al Uniunii ziariștilor 
din R. P. Romînă, Ion Cumpăriașu, 
redactor șef adjunct al ziarului 
„Scînteia", Mircea Rădulescu, re
dactor șef al ziarului „Romînia li
beră", Emil Ștefan, redactor șef al 
ziarului „Informația Bucureștiu- 
lui“, Constantin Frîncu, colecti
vist în comuna Făcăeni, raionul 
Fetești, corespondent voluntar al 
ziarului.

Cu prilejul Zilei Victoriei, 
simbătă 9 mâi, la Monumentul 
Eroilor Luptei pentru Liberta
tea Poporului și a Patriei, pen
tru Socialism, la Monumentul 
Eroilor Patriei și la Monumen
tul Eroilor Sovietici din Capi
tală au fost depuse coroane de 
flori.

La solemnități au hiat parte 
tovarășii Alexandru Drăghici, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, A- 
vram Bunaciu, vicepreședinte 
âl Consiliului de Stat, Gogu 
Rădulescu. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, mem
bri ai C.C. al P.M.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri su
periori, foști comandanți de 
mari unități pe frontul anti
hitlerist, delegați ai oamenilor 
muncii.

Au participat șefii misiuni
lor diplomatice în R. P. Romî- 
nă, atașați militari și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Companii de onoare au pre
zentat onorul.

La monumentul Eroilor 
Luptei pentru Libertatea Po
porului și a Patriei, pentru 
Socialism au fost depuse co
roane de flori din partea C.C. 
al P.M.R., Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri, 
corpului diplomatic, Ministeru
lui Forțelor Armate, Consiliu
lui Central al Sindicatelor, U- 
niunii Tineretului Muncitor și 
Uniunii Asociațiilor studenți
lor din R. P. Romînă, Comite
tului orășenesc București al 
P.M.R. și Sfatului Popular al 
Capitalei, Comitetului organi
zatoric al veteranilor din 
războiul antifascist și Comite
tului 
ciști.

foștilor deținuți antifas-

La Monumentul Eroilor Pa
triei și la Monumentul Eroilor 
Sovietici au fost depuse coroa
ne de flori din partea C.C. al 
P.M.R., Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri, corpu
lui diplomatic. Ministerului 
Forțelor Armate și Comitetu
lui foștilor deținuți antifas
ciști.

Cei prezenți au primit apoi 
defilarea companiilor de O- 
noare.

★

La solemnitatea depunerii 
de coroane de la Cimitirul 
Militarilor Britanici căzuți pe 
teritoriul Romîniei în lupta 
împotriva fascismului, au luat 
parte Avram Bunaciu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Gogu Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
miniștri, conducători ai unor 
instituții centrale, ai Sfatului 
popular al regiunii București, 
generali și ofițeri superiori, 
foști comandanți de mari uni
tăți pe frontul antihitlerist. 
Au fost de față șefi ai misiu
nilor diplomatice și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Au fost depuse coroane de 
flori din partea Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne. corpului di
plomatic^

*
în aceeași zi la Cimitirul 

Eroilor Români de la Ghencea 
și la cimitirele eroilor sovietici 
din comunele Herăstrău și Ji
lava au avut loc solemnități de 
depuneri de coroane.

Asemenea solemnități au a- 
vut loc și la monumentele și 
mormintele eroilor romîni și 
sovietici din numeroase locali
tăți din țară.

(Agerpres)

Manifestări consacrate Zilei

de 9 mai
prilejul Zilei indepen-Cu 

denței de stat a Romîniei și 
Zilei Victoriei asupra armatei 
hitleriste, în întreaga țară au 
avut loc diferite manifestări.

General colonel Floca Ar
hip, adjunct al ministrului 
forțelor armate a vorbit la 
posturile de radio și televizi
une despre însemnătatea zi
lei de 9 mai.

Consiliul pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științi- 
fice din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă a or
ganizat o manifestare în ca
drul căreia au luat cuvîntul 
general-maior Ion Tudor și

VASILE CÂBVLEA
105 MABCOVICI

X M. CARAVEZL

AVENTURILE UNUI TINA» — 
cinemascop rulează Ia Patria ore
le 9; 12; 15; 18; 21. LITURGHIA 
DE LA MIEZUL NOPȚII raleazâ la 
Republica orele 10; 12; 15; 17; 
19; 21. ANACONDA rulează la 
Capitol orele 930; 11,45; 14; 16.15,- 
18,45; 21. NU SE POATE FÂRA 
DRAGOSTE rulează la Victoria 
orele 10; 12; 14; 16; 18.15; 20.30, 
Grivița orele 10; 12; 16; 18,15;
20,15, Carpați orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30. FRAȚII CORSICANI 
— cinemascop rulează Ia București 
orele 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18.45; 
21, Feroviar orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21. CELE TREI
LUMI ALE LUI GULIVER rulează 
Ia Central orele 9,30? 11,45; 14-, 
ț6,15; 18,30; 20,45, Giulești •»

16; !8,15t 20,30. ’Modem orele 10:12; g
14J5j 1630; 18,45: 21. KALOIAN ru-
kază ia Festiva» orele 9.45; 12; 14.15; 1

. Melodia orele 10;
12; IC»*: 1630 18J0; 20», FU-
ZLsra erele î0; 12; 14.30; 16»;
18»; 2030- Rl“DE DE SÎNGE ru-
>ixă Ia
Ii.45; 20». \ rîtorul erele 16-
1415, 28» Pacea orele 16: 18; 20.
>APU$ÎLE RTD rwlează la
crete 16; 18J5; 30.30 Munca orele
15, 17; 19; 21. CAVALERUL PAR- |
DAULAN — c -rîaascop rulează
la L r-rea orele 11: 16: 18.15; 20». 1
UNGĂ TINE TRĂIESC OAMENI
rujează la r^acăra orele 1530;
IR PwrJar oreiIs lț 19JO SECRE-
TUL LUI MATTUAS rcleeză la V3- .

URICANI, 7 MAI 1964
(Urmare din pag. fl iată indicele lamentuiui munefi

prof. univJ Vasile Macâu, 
membru co respondent at'A- 
cademiei R, P. Romîne.

La o altoi manifestare, care 
a avut loc . în sala de festivi
tăți a Institutului de științe 
economice la vorbit gqlieral- 
maior Emili Herăscu. <

Conferințe asemfyiătoare, 
ținute de veterani, partici
pant la războiul antihitlerist, 
ofițeri ai forțelor armate, isto
rici, ca și alte manifestări au 
mai avut^'loc îir întreprinderi, 
instituții, școli,t case de cultură 
și cămin# culturale din dife
rite local ități ,<ahe țării.

(Agerpres)

III

O situație cu care utemițtii, tirețte -j 
s-au putut împăca. O demonstrează r. _- 
meroasele intervenții făcute în adunare a 
generală, numeroasele soluții și propu
neri făcute în sprijinul îndreptării e

Extragem din procesul verbal al s su
nării cîteva din ele: „Ion Bifan: „Pe ha 
țere să se încarce separat cărbunele s 
separat intercalațiile". „E bine și așa — 
intervine artificierul Ștefan Rusa — însi 
esențialul este să se asigure în perma
nență o pușcare selectivă *. ^Și crateriști- 
— arată Marin Preda — trebuie să ducă 
mai mult ca pină acum: să aleagă cu rea 
mai mare grijă piatra care mai scapă de 
la abataje“. „Nu sînt de acord — arată 
Constantin Vlăduț — a încuraja Pe ni
meni să lase sist în cărbune. In fiecare 
brigadă ar trebui să exwte un om la dți- 
va metri în spate, lingă crațer care s« 
aleagă imediat piatra din cărbune-

Păreri — unghiuri de vedere diferite. 
Ele se intilnesc însă în același punct 
găsirea celor mai bune soluții care să 
ducă la îmbunătățirea continuă a cali
tății cărbunelui.

Dar pentru ca toate aceste măsuri «ă 
se înfăptuiască pas cu pas adunarea ge
nerală U.T.M. a stabilit o interesantă ho. 
tărîre. Un colectiv alcătuit din electri
cieni, fierari de revizie și crațeriști — oa
meni care prin atribuțiile lor trec zil
nic pe la fiecare loc de muncă — urmă
rește pe fiecare schimb cum se respectă 
în practică măsurile adoptate cu această 
ocazie.

Competiții minerești
Intr-un abataj lucrează de 3 ori 13 oa

meni, 6 brigadă. Cărbunele extras se im-

p

j-,

ZE5O KKA — t^raer-șef

ici sef âe

la

O «curta anchetă

IO.Y X. TEj

ia

«• em frret de meru continuu și o siii- 
.fWrt* in neenstâ arfuiizare ar 

ftate Ia rayJri.
Pe o aprc'.-_r.:nare operativă

diarjtix* eu yefij de brigăzi la ie-
fia— atirimb pentru a cunoaște 

probiene s-au ivit în ziua 
■«pert--, a a» -uat măsuri și pentru ași. 
gwarea «Bar fronturi de lucru de rezer
vă. r- 5*rare sector cite 2 aba
taje cameră de rezervă.

P în prezent condiții pentru
afl^aoBUB nor randamente și mai mari. 

-- p-an eo-centrarea producției în 
-• • și introducerea unor aba-

- - ■ -t- în stra
ta! t. Aceste misuri vor contribui lă 
ereșeeree cu 29 la sută a randamentelor 
ta sectorul L

*
a — a: tînără mină a VăiiUmani

Jiului
Dar si rr r.e’.e mai vechi au tinerețea 

lor.
întrecerea istă ne va pune și aco

lo în fața unor fapte asemănătoare.
viitorul reportaj : la Lupeni.

• Ieri la Varșo- 
| via s-a dat startul 
‘ în cea de-a 17-a 
• ediție a tradițio- 
x nalei competiții 
i cicliste „Cursa Pă

cii" care se des
fășoară anul a- 
cesta pe traseul 

Varșovia—Berlin—Praga (2 229 
km, în 14 etape) și reunește 90 
de concurenți din 18 țări.

Deschiderea festivă a avut 
loc într-o atmosferă sărbăto
rească pe stadionul „Cea de_a 
10-a aniversare“ în prezența a 
peste 100 000 de spectatori. 
Aclamate de public au defilat 
prin fața tribunelor echipe de 
cicliști din Anglia, Belgia, R.P. 
Bulgaria, Cuba, Danemarca, 
Finlanda, Franța, Iugoslavia, 
R.P. Romînă. R.P. Ungară, 
U.R.S.S., Selecționata conti
nentelor, R.D. Germană, R.S. 
Cehoslovacă și R. P. Polonă. 
Apoi, s-a dat plecarea 
în prima etapă: înconjurul 
Varșoviei. Concureriții au par
curs de zece ori un circuit în 
lungime de 9,4 km cu sprinturi 
intermediare pe marele sta
dion varșovian. Etapa a fost 
ciștigată de tînărul alergător 
Dieter Mickein (R.D. Germa
nă) care a parcurs 94 km în 
2h 08’08" (medie orară 44 km), 
în același timp au trecut linia 
de sosire cehoslovacul Smolik 
și maghiarul Juhasz. La dife
rență de 32" a sosit grosul plu
tonului în care se aflau și ci
cliștii romîni G. Moiceanu, C. 
Dumitrescu, I. Stoica și W. 
Ziegler. Zanoni și Ardeleanu 
care au spart și au avut de
fecțiuni la biciclete au sosit 
eu o întîrziere de 4 și respec
tiv r. '

Astăzi se desfășoară etapa a 
(87 
pe

2-a, Sochaczew — Lodz 
km) contra-cronometrului 
echipe.

s-a
la

După cum 
mai anunțat, 
20 mai va avea 
loc la Copenhaga 
întîlnirea inter
națională de fot
bal dintre selec
ționata Europei

și reprezentativa țărilor scandina
ve. în vederea acestui meci, în ca
drul unei ședințe a U.E.F.A., care 
a avut loc la Ziirich a fost alcă
tuit lotul echipei Europei.

SPORT



INFORMAȚII
Vizita delegației parlamentului austriac

Președintele Marii Adunări Na
ționale a R.P. Romîne, Ștefan 
Voitec, a oferit sîmbătă după- 
amiază un cocteil la Palatul Ma
rii Adunări Naționale, în cinstea 
delegației Parlamentului austriac, 
condusă de Rosa Jochmann, mem
bru al Consiliului Național al 
Austriei, care face o vizită în țara 
noastră.

Cocteiul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

★
Tn cursul dimineții, membrii de

legației Parlamentului austriac au 
fost oaspeții colectivului de mun-

că al Fabricii de confecții și trico
taje București. La amiază, parla
mentarii austrieci s-au întîlnit cu 
președintele Sfatului popular al 
Capitalei Ion Cozma, și cu alți 
membri ai comitetului executiv. 
De asemenea, a fost vizitat Mu
zeul Satului.

Conducătoarea delegației, Rosa 
Jochmann, s-a întîlnit în cursul 
după-amiezii cu Suzana Gîdea, 
președinta Consiliului Național al 
Femeilor, și cu membre ale Birou
lui Comitetului Executiv al Con-
silului. |

(Agerpres) |

înapoierea din S.U.A. a delegației romîne 
de energeticieni

neasa, delegația a fost întîm
pinată d’e membri ai conduce
rii Ministerului Minelor și 
Energiei Electrice, funcționari 
superiori ai Ministerului Afa
cerilor Externe, precum și de 
ministrul S.U.A. Ia București. 
William A. Crawford, și de 
membri ai legației S.UA.

Din viața și lupta
pentru acordarea independenței

Janet Jafian despre situația

Victorii ale laburiștilor GENEVA:

I 
I

din Guyana Britanică

Conferințain alegerile municipale
tineretului

CARACAS 9 (Agerpres). —
In orașul San Cristobal (sta

tul Tachira) s-au produs cioc
niri între polițiști și studenți 
ca urmare a unei greve decla
rate de studenți în semn de 
protest împotriva hotărîrii Mi
nisterului Educației de a inter
zice Federația studenților din 
localitate. Polițiștii i-au atacat 
pe studenți cu bastoane de 
cauciuc și grenade cu gaze la
crimogene. iar aceștia s-au a- 
părat aruneînd cu pietre. Ca 
urmare a incidentelor, cinci ti
neri au fost răniți și peste 20 
au fost arestați.

din Anglia G.A.T.T
GENEVA 9 (Agerpres). — După 

adoptarea planului de lucru pe 
baza compromisului dintre propu
nerile inițiale ale secretariatului 
G.A.T.T. și amendamentelor Pie
ței comune, lipsa de informații a- 
supra desfășurării lucrărilor confe
rinței G.A.T.T. — datorită faptu
lui că ședințele sînt închise — 
este suplinită de luările de atitu
dine și declarațiile făcute în di
verse capitale. Consiliul ministe
rial al Pieței comune, întrunit la 
Bruxelles, și-a exprimat satisfacția 
pentru „startul" negocierilor din 
cadrul G.A.T.T., ceea ce se expli
că prin aceea că 5.U.A. și Anglia 
au acceptat în bună măsură ce- 
jerile acestui bloc economic vest- 
european. Pe de altă parte, șeful 
delegației americane la Conferința 
G.A.T.T., Herter, a declarat că ce
darea „se referă numai la cuvin
te, nu și la fondul problemelor".

Printre luările de atitudine care 
se deosebesc, în bună măsură, atît 
de cea; americană, cît și de cea a 
Pieței comune, se înscrie punctul 
de vedere al delegației japoneze la 
„runda Kennedy". „Guvernul ja
ponez — transmite agenția U.P.I. 
— a precizat că dacă alte țări vor 
ca Japonia să-și reducă tarifele ei 
vamale, ele trebuie să elimine ba
rierele netarifare față de exportu
rile japoneze... Dacă nu se iau 
măsuri în cadrul negocierilor pen
tru înlăturarea acestor bariere, 
Japonia — după cum au avertizat 
oficialitățile japoneze prezente la 
Geneva — își va reconsidera po
ziția în consecință. Tokio, conti
nuă U.P.I., a negociat cu diferite 
guverne pe bază bilaterală elimi
narea restricțiilor la import și 
controlul voluntar asupra, expor
tului care afectează circulația 
mărfurilor japoneze".

Poziția Japoniei, care este inte
resată în sporirea posibilităților de 
export ale industriei sale, confir
mă că la conferința G.A.T.T., a 
cărei durată este prevăzută în 
momentul de față pentru cel pu
țin încă un an de zile, se înregis
trează o diversificare a luărilor 
de atitudine, în conformitate cu 
politica fiecărui participant la ne
gocierea reducerii tarifelor va
male.

timp ce conservatorii au pierdut 
143 de locuri, iar liberalii 59.

Secretarul partidului laburist, 
A. L. Williams, comentînd aceste 
rezultate, a declarat că partidul 
său a redobîndit toate locurile 
pierdute la alegerile din 1961, ob- 
ținînd în plus un cîștig de 70 de 
locuri.

Referindu-se la alegerile de 
joi, agenția France Presse subli
niază că la sediul partidului labu
rist se face observația că sondajul 
în rîndurile unei pătrimi din 
corpul electoral britanic constitu
ie preludiul unui succes laburist 
în alegerile generale din octom
brie.

La rîndul ei agenția Associated 
Press, comentînd alegerile de vi
neri, subliniază că „partidul labu
rist a cîștigat o victorie clară în 
alegerile pentru consiliile munici
pale din întreaga Anglie sporin- 
du-și șansele pentru o 
convingătoare laburistă 
toarele alegeri generale din octom-

LONDRA 9 (Agerpres). — Vi
neri au continuat în Anglia ale
gerile pentru reînnoirea celor 4 409 
locuri ale consiliilor municipale, 
urbane și rurale, precum și ale 
celor j2 de districte ale Marii 
Londre.

După cum transmite agenția 
Associated Press, orientarea corpu
lui electoral britanic în favoarea 
laburiștilor s-a accentuat ducînd 
la cîștigarea de noi locuri pentru 
acest partid. Agenția France Presse 
subliniază că în majoritatea celor 
390 de circumscripții electorale 
provinciale, laburiștii s-au impus, 
în timp ce conservatorii și în spe
cial liberalii au pierdut multe 
voturi. Potrivit agenției, din cele 
82 de consilii municipale rurale, 
laburiștii și-au adjudecat 60, în 
timp ce din cele 32 de districte 
ale Londrei, 20 au devenit basti
oane ale partidului laburist.

Ultimele cifre date publicității 
la Londra arată că partidul labu
rist a obținut 1 531 de locuri, ceea 
ce reprezintă un cîștig net de 259 
locuri față de alegerile trecute, în

dentele pentru a refuza să acorde 
independența".

Janet Jagan a cerut Comitetului 
ca Națiunile Unite să reînnoiască 
propunerile cu privire la trimite
rea unui grup de experți în Gu
yana Britanică cu scopul de a 
contribui la elaborarea unei consti
tuții care să prevadă acordarea 
independenței. După cum se știe, 
guvernul englez a refuzat să per
mită ca un grup de experți ai 
O.N.U. în problemele constituțio
nale să vină în această țară.

Răspunzînd la o întrebare, mi
nistrul de interne al Guyariei Bri
tanice a spus că știrile cu privire 
la existența unor ciocniri rasiale 
în țara ei sînt cu totul neînteme
iate și a citat exemple din care 
rezultă că în organele conducătoa
re sînt reprezentați atît negri cît 
și indieni. „Dacă nu vor fi luate 
măsuri — a spus ea — situația 
din Guyana Britanică ar putea să 
se înrăutățească".

NEW YORK 9 OAgerpres). — 
Comitetul special O.N.U. pentru 
examinarea aplicării Declarației cu 
privire la acordarar independenței 
țărilor și popoarelor coloniale a 
ascultat vineri pe Uanet Jagan, mi- 

interne și secretar gene- 
mdului popular progre- 
G'jyana. Britanică. Ea a 
oziția Marii Britanii care 
î acorde independența ță- 

e «i a afirmat că Anglia este 
oare pentru înrăutățirea 

in Guyana Britanică, 
uarațfilor sale, „acțiu- 
nre. inspirate din afa- 
tăririr un prilej pentru 
a rrrmte noi trupe în 

ce a folosi ind-

în Cipru
9 (Agerpres). —

incidente

r- i-

Azi, alegeri • 0 pline gu o
in Panama Vizita lui N. S. Hrușciov

Miniștri al

ra fost inso-
des-

vi

ceptet

sărcinat

H va
revas-

victorie 
în vii-

clădirea depozitului de 
unde se presupune că 
asupra lui Kennedy, 
subsolul poliției unde

■ de armată Bonu- 
istrul apără- 
JStit o cuvîn- 
tarâ. la care 
lăți ale tutu- 

e. a durat

orsac- 
te en-

La Tokio au avut loc recent 
noi demonstrații ale muncitori
lor metalurgist! în sprijinul re

vendicărilor lor.

Sîmbătă seara s-a înapoiat 
în țară delegația romînă de 
energeticieni condusă de Nico- 
lae Gheorghiu, adjunct al 
ministrului minelor și energiei 
electrice, care a făcut o vizită 
în S.U.A. în cadrul programu
lui de schimburi cultural-ști- 
ințifice.

La sosire, pe aeroportul Bă-
~~ ★

TG. MUREȘ (de la cores
pondentul nostru). — Teatrul 
de stat din Tg. Mureș, secția 
romînă, a prezentat sîmbătă 
9 mai în premieră piesa „Ma
șina de scris* de Jean 
Cocteau.

Din distribuție fac parte 
Anna Dukasz, artistă emerită. 
Camelia Zorlescu, Valentino 
Dain, Barbu Baranga și Nico- 
lae Luchian. Regia artistică ii 
aparține lui Mihai Dimiu de 
la Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
București.

Sîmbătă seara, la Opera de 
stat din Cluj, a fost prezenta
tă în premieră în fața unui 
numeros public, opera „Cosi 
fan tutte" de Mozart.

★
Sîmbătă s-a deschis la Insti

tutul politehnic din București, 
simpozionul cu tema ..Siguran
ța de funcționare a aparaturi: 
radioelectronice", organizată 
de Comisia inginerilor și tehni
cienilor și comitetul sindicatu
lui Institutului politehnic din 
București in colaborare cu U-

(Urmare din pag. I-a)

băncile școlii tămcdjrxx 
tuturor rănilor ți sufe-.-z- 
omenești și, in imag-.-.z;.; 
misiunea oamenilor în 
alb i se părea miraculoase 
uitat însă că pentru a c 
acolo trebuia să treacă î 
sălile de disecție fi pe 1 
sele de autopsie. Dar aât 
tele frumuseți 
nu au intirzi 
Practica efect 
tal din Baia Mare 
ritoare! Acolo, ri 
rea doctorului Crac 
posibilitatea să 2 
boli profesionale 
coza, saturnismu 
țiile cu carbon... C 
nicăieri in altă pe 
avea posibilitatea să c 
mai profund formeli 
meritele acestor nu 
doi prieteni, râmine 
tal zile întregi, li 
Crăciun, studiind 
bolnavilor, fâcindi 
complexe analize, 
tamentele necesare, 
in facultate, in orele d 
cind fiecar' avea sub 
ție un salon din spița 
unul la altul consulți 
ce privește diagnose; 
tratamentele bolnavii 
torul acesta r.-a semtafl 
niciodată cu șoptizul st 
piatul la examene. Cind. 
dintre ei observa 
pus un diagnostic 
foment greșit, ceh 
doar prin cîteva 
descopere singur

zinele -EI 
derea de 
conducte 
magnetic

F3U2:

Cu prilejul 
ătorii naționale 

R.S. Cehoslovace
A 9 — Coresoonden- 
rpres transmite : Cu 
UrbătcrJ naționale a 

3d Socialiste Ceho- 
la 9 mai a avut loc 

Fraga o paradă militară, 
rimma centrală au luat 
onducâtori de partid si de 

R. S. Cehoslovacă, in 
ti Antonin Novotny, 
eLe R_ S. Cehoslovace, 

r al C.C. al P.C. 
acia. și Jozef Le- 
iatele guvernului

CIUDAD DE PANAMA 9 (A- 
gerpies). — Duminică se desfă
șoară in Republica Panama ale
ge- generale. Cu acest prilej ur
mează să fie aleși președintele Re
publicii, vicepreședintele și 42 de 
membri ai Adunării Naționale. La 
actualele alegeri pentru postul de 
președinte se prezintă șapte can
didați, reprezentînd 19 partide po
litice, care au format diferite coa
liții. Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, dintre candidații prezi
dențiali numai trei sînt conside
rați ca avînd șanse de victorie : 
Marco Robles, fost ministru în 
guvernul actualului președinte 
Chiarri, care se bucură de spriji
nul coaliției partidelor guverna- ■ 
mentale, Amulfo Arias, candidat 
din partea partidului naționalist 
— care a fost președinte în anii 
1939 și 1949 și de fiecare dată a 
fost răsturnat de la putere în 
urma unor lovituri de stat — 

precum și Juan de Arco Galindo,

C1UDAD DE GUATEMALA 9 
(Agerpres). — Asociația studenți
lor de la Universitate^ din Ciudad 
de Guatemala, anunță agenția 
Prensa Latina, a dat publicității 
o declarație în care se pronunță 
pentru încetarea represiunilor po
lițienești, eliberarea deținuților 
politici, acordarea dreptului de a 
desfășura activitate tuturor orga
nizațiilor politice. Declarația cere 
organizarea unor alegeri libere în 
țară cu participarea tuturor pătu
rilor populației.

reprezentînd o coaliție a partide
lor de opoziție.

Referindu-se la apropiatele ale
geri, agenția Prensa Latina rela
tează că ele se desfășoară într-un 
climat de tensiune și de nemulțu
miri populare ca urmare a inci
dentelor petrecute în luna ianuarie 
în zona Canalului Panama. Citînd 
observatori din Ciudad de Pana
ma, agenția arată că o victorie e- 
ventuală a lui Arnulfo Arias crea- 
ză primejdia unei intervenții a 
gărzilor naționale pentru a-1 îm
piedica să-și ia postul în primire, 
întrucît comandantul gărzilor, co
lonelul Bolivar Vallarino, este un 
vechi adversar al acestuia. Candi
datul partidelor guvernamentale, 
Marco Robles, a arătat că în linii 
mari, va duce aceeași politică ca 
aceea a președintelui Chiarri.

Agenția U.P.I. relatează ca au
toritățile au luat măsuri de secu
ritate pentru a împiedica izbucni
rea unor incidente.

IROMA 9 — Corespo 
Agerpres transmite : ‘ 
Acad. prof. Caius Iacob. 

ful Catedrei de hidrodinan 
’£ de la Facultatea de matern 

că a Universității din Bucu 
rești, care se află in prezerr 
țn Italia, a ținut o confer 
la Facultatea de matemath 
Universității din Roma, 
tema : „Problematica lui Vol- 
terra Signoria și aplicarea sa 
în aerodinamică". Conferința a 
fost urmărită cu mult interes 
de oamenii de știință italieni 
și de un public numeros.

Acad. Caius Iacob va ține 
■ conferințe și la Institutele po

litehnice din Torino și Milano.

aa setoasă Jobel

LPMtsa din Ara- 
e sosit genera-

oferite de I.R.R.C.S. și C.S.C.A. 
Bibliotecii Naționale și Insti
tutului de cercetări din Repu
blica Mali.

La ceremonia desfășurată 
cu această ocazie, însărcinatul 
cu afaceri al R. P. Romîne și 
reprezentantul Republicii Mali 
au rostit scurte cuvîntări.

locuri pentru serviciile de planifi
care si construcții ale orașului, 
doar 35 sînt ocupate.

Principala cauză a lipsei de ca
dre de ingineri în R.S.A. o consti
tuie politica promovată de guvern 
care rezervă numai pentru albi lo
curile în care se cere o muncă 
calificată. Africanii nu au acces la 
instituțiile de Invățămînt superior, 
în care există politehnici.

MONTEVIDEO. — După cum s-a 
mai anunțat, țăranii din regiunile 
de nord ale Uruguayului au orga
nizat un marș spre capitală pentru 
a înmîna Parlamentului cererile lor 
privind efectuarea unei reforme 
agrare eficiente. Poliția nu a per
mis însă delegației țăranilor să pă
trundă în parlament, și repetatele 
încercări ale acestei delegații au 
rămas fără rezultat.

Autoritățile au apelat Ia ajutorul 
poliției care, neputînd să-i împrăș
tie pe demonstranți, a făcut uz de 
arme de foc. Cîțiva țărani au fost 
uciși.

uragan de 
s-a abătut a- 

M.our.t Cle- 
uz Michigan. 

persoane ucise si peste
r5O rirute. Zeci ăe copii sint dati 
rpM si părinți îngroziți aleargă 
pe șTrăzi cerîod ajutor. Pe o supra- 
:cti de 32 km iwgane si 12 km 
dpme distrugerile sint masive. Pe 

id SL Clair, din apropiere, ura
tul a provocat vîrtejuri de apă 
e s-au ridicat Ia circa JO metri 
Ițime.

e-j din

NAIROBI 9 (Agerpres).' — La 
Nairobi a luat snrșit conferința 
.-.terparlamentară în problema 
creării Federației Africii de răsă
rit. La lucrările conferinței, care 
au durat două zile, au participat 
delegații de parlamentari din Ke
nya, Republica Unită Tanganica și 
Zanzibar.

în comunicatul dat publicității 
se arata că participanții la confe
rință au discutat căile și metode
le privind crearea federației și au 
ajuns la un acord în toate proble
mele discutate.

LONDRA. — Corespondentul 
din Londra al agenției United Press 
International" scrie că „Anglia 
este hotărîtă să rămînă fermă în 
ceea ce privește politica în comer
țul cu Cuba, în ciuda presiunilor 
americane reînnoite împotriva sa".

Pe de altă parte, corespondentul 
U.P.I. adaugă că „din surse auto
rizate s-a reafirmat că Marea Bri- 
tanie nu poate interzice comerțul 
cu Cuba, cu care întreține relații 
diplomatice normale, și că Anglia 

•nu este de acord cu punctul do 
vedere al Statelor Unite potrivit 
căruia un embargo asupra comerțu-

QUITO. — socialist
derat) din Ecuador a propus 
Udului liberal și altor orgar 
politice să formeze un ..mare front 
civil al unității naționale" pentru a 
exercita presiuni asupra guvernu
lui militar în scopul revenirii la 
sistemul constituțional. Socialiștii 
au exprimat, în același timp, dez
acordul total față de modiiicările 
introduse de junta militară in le
gislația muncii întrucît „acestea 
lezează interesele vitale și dreptu
rile clasei muncitoare ecuadoriene". 
Potrivit acestor modificări sînt in
terzise grevele salariaților și mun
citorilor din întreprinderile publi
ce și particulare.

VIENTIANE. — Primul ministru 
La osul ui. prințul Savanna Fum- 

tna. s-a înapoiat la Vientiane de la 
Luang Prabang. unde a conferit cu 
regele Laosului, Savang Vathana. 
împreună cu Suvanna Fumma a so
sit la Vientiane si regele, care ur
mează să prezideze lucrările Parla
mentului ce se vor deschide luni.

ADEN. — Trupele Federației A- 
rabiei de sud, sprijinite de cele 
britanice, și-au intensificat opera
țiunile în regiunile de la frontiera 
cu Yemen.

Agențiile de presă semnalează

CONAKRY. — La 7 mai 
Ivanciu Popescu, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al R. P. Ro
mîne la Conakry, a remis mi
nistrului rezident al Republi
cii Mali la Conakry. Tiemoko 
Compah, lucrări literare, o- 
biecte de artizanat, colecții fi
latelice. înregistrări de muzi
că populară romînească etc.,

MEXICO — Săptămînalul „Si- 
empre“ scrie că recenta misiune 
in Mexic a fostului ministru de 
externe ale Venezuelei, Falcon 
Briceno (care a încercat să con
vingă guvernul mexican să spri- 
j:ne adoptarea unor „sancțiuni 
colective' împotriva Cubei de că
tre țările emisferei occidentale), 
a suferit un eșec.

„Siempre" menționează că în 
timpul vizitei lui Briceno, mini
strul de externe al Mexicului, 
Jose Gorostiza, a respins categoric 
știrile care pretindeau că Mexicul 
sprijină aplicarea de „Sancțiuni 
morale' împotriva Cubei.

PRETORIA. — După cum rela
tează ziarul sud-african „Rund 
Daily Mail", Consiliul orășenesc 
din Johannesburg duce lipsă de 
cadre de ingineri. Din cele 62 de

DALLAS — Trei membri ai co
misiei prezidențiale Warren, care 
cercetează împrejurările asasinării 
lui John Kennedy, au vizitat ora
șul Dallas parcurgînd aceeași rută 
străbătută de Kennedy în ziua 
crimei.

Membrii comisiei, senatorul 
John Cooper, republican din Ken
tucky, John Mccloy, fost înalt 
comisar american în Germania 
occidentală, și Allen Dulles, fost 
director al C.I.A.-Agenția cen
trală de informații, au vizitat, de 
asemenea, 
cărți, de 
s-a tras 
precum și
Jack Ruby l-a ucis pe Lee Harvey 
Oswald.

SAIGON. — La Saigon a fost 
executat sîmbătă, prin împușcare, 
Ngo Dinh Can, fratele fostului dic
tator al Vietnamului de Sud, Ngo 
Dinh Diem.

Arestat Ia puțin timp după înlă
turarea de la putere a Iui Ngo 
Dinh Diem, acesta a fost condam
nat la moarte, la 22 aprilie, sub acu
zația „de a fi săvîrșit crime grave 
împotriva statului", 
vederea comutării 
moartea în pedeapsă 
rea a fost respins.

Recursul în 
pedepsei cu 
cu închisoa-

NICOSIA
în Cipru s-au produs noi inci
dente în cîteva localități din 
sud-vest, în preajma fortăreței 
Saint Hilarion, considerată ca 
punct de control întărit asupra 
șoselei Kyrenia — Nicosia etc. 
După cum relatează agenția 
U.P.I., „trupele O.N.U. au pă
truns în tranșeele celor două 
tabere. încercînd să împiedice 
noi ciocniri*.

După întrevederea generalu
lui Gyani cu mediatorul O.N.U., 
S. Tuomioja, s-a anunțat că 
se așteaptă ca între 14 mai și 
10 iunie forței O.N.U. să i se 
alătura o unitate daneză alcă
tuită din 976 de militari, pre
cum și un grup de 25 de poli-» 
țiști neozeelandezi.

DE TOATE
Un brutar din orașul Mont- 

de-Marsan, situat în sudul 
Franței a uimit pe locuitori 

prin pîinea pe care a fabricat-o 
într-una din primele zile ale aces
tei luni. Pîinea avea o lungime de

lungime record
15,5 metri și o greutate de 40 ki
lograme, ceea ce a făcut pe brutar 
să o considere drept cea mai lun
gă din lume. Pentru coacerea 
„monstrului", brutarul a trebuit 
să facă trei găuri în cuptor.

CAIRO 9 (Agerpres). — La 
invitația președintelui Repu
blicii Arabe Unite, Gamal Ab
del Nasser, sîmbătă dimineață, 
a sosit într-o vizită oficială 
în Republica Arabă Unită, 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de 1
U.R.S.S., și persoanele care îl 
însoțesc.

înainte de a intra în portul 
Alexandria, nava sovietică 
„Armenia" cu care călătorea 
șeful guvernului sovietic, a 
fost întîmpinată în larg de 
nave ale flotei maritime mili
tare ale R.A.U.

In gara maritimă centrală a 
portului Alexandria, oaspeții 
sovietici au fost întîmpinați cu 
căldură de președintele Nasser 
și alte personalități oficiale 
din Republica Arabă Unită.

In piața At-Tahrir din Ale
xandria a avut loc un scurt 
miting, în cadrul căruia au 
luat cuvîntul N. S. Hrușciov 
și Gamal Abdel Nasser.

In cursul aceleiași zile, șe
ful guvernului sovietic și per
soanele care îl însoțesc au so
sit la Cairo.

In Capitala Republicii A- 
rabe Unite, N. S. Hrușciov 
i-a făcut o vizită președintelui 
Nasser cu care a avut o con
vorbire prietenească. Cu acest 
prilej oaspetelui sovietic i s-a 
înmînat cel mai înalt ordin al 
R.A.U. — Colierul Nilului.

„Vede“ culorile cu viiiurile degetelor

D-na Patricia Stanley, o gos
podină în vîrstă de 42 de 
ani din localitatea Flint 

.(statul Michigan) susține că poate 
să „vadă" culorile cu vîrfurile de
getelor. Afirmațiile ei au fost ve
rificate de dr. Richard VJoute, pro
fesor de psihologie din New York 
care, după ce a supus-o unor se
rii de experiențe a confirmat că, 
intr-adevăr, deși este legată la 
ochi, d-na Stanley poate să iden
tifice cu ușurință diferite culori.

Pusă să aleagă mai multe cărți 
de joc, după culoarea lor, a de
clarat prof. Woute, d-na Stanley 
le-a adunat perfect și a menționat 
chiar culoarea lor. Ea a repetat 
corect de cinci ori această expe
riență. Specialistul este de părere 
că în acest caz nu poate fi vorba 
de telepatie, întrucît cărțile de joc 
au fost puse în fața d-nei Stanley 
de persoane cu totul străine, chiar 
și medicul neavînd cunoștință de 
culoarea

• greșit adresa

O jumătate de duzină de 
„crabi regali" din Alaska, 
destinați grădinilor zoolo

gice din Manchester, Londra și 
Hamburg au găsit un sfîrșit pre
matur pe aeroportul parizian Orly. 
Plasați în stare de hibernare pe 
bordul unui „Boeing" transpolar 
care venea de la Anchorage, a- 
ceste crustacee uriașe, de o spe
cie extrem de iară și ale căror 
picioare ating o lungime de 1,50 
m, sosiseră prea tîrziu pe aero
portul parizian pentru a putea 
continua imediat călătoria.

în așteptarea plecării avioanelor 
cu destinația Anglia și R- F. Ger
mană, s-a hotărit ca aceste ani-

lor.

fie depuse în camera fri- 
a bucătăriilor aeroportu-

male să 
gorifică 
lui, unde sînt pregătite meniurile 
servite în timpul zborului avioa
nelor. Dar, în urma unei neglijen
țe regretabile, bucătarul-șef nu a 
fost avertizat despre această mă
sură. Gnd a găsit în frigider cei 
șase crabi uriași el nu a ezitat 
nici o secundă să înscrie această 
delicatesă în meniul următor.

Astfel, după ce au găsit un sfîr- 
șit de loc glorios, într-un cazan 
cu apa fiartă, „crabii regali" au 
constituit timp de cîteva zile de- 
lidul pasagerilor diferitelor avi-

Tinărul care stă în picioare în cabina avionului se antrenează în vederea deschiderii Salo
nului de aviație ușoară de la Cannes. El intenționează să do vedească prin această demons

trație avantajele unui nou mic avion turistic, mai ales stabilita tea lui în timpul zborului.

Foto : KEYSTONE
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