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De la Diham pe drumul spre vîrful Omul
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Noi procedee pentru

fabricarea cocsului

Oamenii muncii iși iau însuflețitoare 

angajamente în întrecerea socialistă 

pentru îndeplinirea planului pe 1964

AZI MAI BINE CA
MÎINE

Angajamentul constructorilor
de utilaj greu

de la Uzinele „Progresul** Brăila
Cu ocazia dezbaterii cifrelor de plan pe anul 1964, con

structorii de utilaj greu de la Uzinele „Progresul" din 
Brăila și-au luat următoarele angajamente in întrecerea so
cialistă pe acest an:

Să depășească sarcinile anuale de plan:

I

Uzinele „Progresur-Brăila. O nouă mașină se pregătește să ia 
drumul șantierelor de construcții

IERI,
MAI BINE CA AZI!

VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A ȚIȚEIULUI

Specialiștii din țara noas
tră au elaborat noi procedee 
pentru fabricarea cocsului din 
cărbuni indigeni. Ei au îmbu
nătățit an de an și calitatea 
acestei materii prime nece
sare procesului de elaborare 
a fontei. La 
mică de la 
pildă, prin 
tehnologiei și 
rețete științifice pentru ames
tecurile de cocsificare, s-a ob
ținut o rezistență a cocsului 
cu 75 kg mai mare față de cea 
realizată în anul 1955. Aceas
ta a dat posibilitate furnaliști-

uzina cocso-chi- 
Hunedoara, de 

perfecționarea 
întocmirea unor

lor să elaboreze mii de tone 
de fontă de bună calitate ca 
un consum redus de 
talurgic.

Pentru micșorarea 
nuare a consumului 
un rol important începe să-î 
capete utilizarea la furnale 
a cărbunelui măcinat și a pă- 
curii. Acum specialiștii între
prind noi și ample cercetări 
pentru perfecționarea proce
deului de cocsificare șl pentru 
producerea cocsului metalur
gic din sorturi de cărbuni de 
calitate mai slabă.

(Agerpres)
_

cocs me-

în con ti
de cocs,

• la producția globală cu 6 milioane lei ;
• la producția marfă cu 5,5 milioane lei ;
• să realizeze peste plan 200 tone oțel lichid, 

250 tone piese turnate din oțel și fontă și 300 tone 
piese forjate și matrițate ;

• să producă peste plan 5 excavatoare de 0,3 mc, 
4 excavatoare de 0,5 mc, 12 rulouri compresoare 
și 12 concasoare ;

• să sporească productivitatea muncii față de 
plan cu 1 la sută ;

o să economisească 100 tone de metal; ~
• să realizeze economii la prețul de cost în valoa

re de 2 milioane lei ;
• să realizeze beneficii peste plan de 1,5 milioa

ne lei.

In vederea îndeplinirii angajamentelor luate, colectivul 
uzinei a întocmit un plan de măsuri tehnico-organizatorice^ 
care prevede printre altele : amenajarea unei linii de sudură 
automată în hala noii cazangerii, introducerea tipizării ele
mentelor constructive și materialelor folosite la produsele 
proiectate în uzină, îmbunătățirea tehnologiei de fabricație a 
pieselor din oțel etc. 
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în cetatea petrochimiei de pe Valea Trotușului, Rafinăria 
Onești ocupă un loc însemnat. Ea asigură o valorificare su
perioară a țițeiului adus prin conducte subterane din sche
lele de extracție ale Moldovei. Instalațiile moderne cu care 
este înzestrată rafinăria supun materia primă unei prelu
crări complexe— produse albe, gaze chimizate etc.

Rafinorii oneșteni au încheiat anul trecut cu un bilanț 
bogat activitatea lor. Ei au îndeplinit planul de producție 
înainte de termen și la toți indicatorii, au realizat — pe 
baza valorificării rezervelor interne — însemnate economii 
la prețul de cost.

Recent, în toate secțiile rafinăriei, au avut loc adunări de 
dezbatere a sarcinilor de plan pe anul 1964. Rafinorii de aici 
s-au angajat cu această ocazie ca, în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei, să intensifice întrecerea so
cialistă, să întregească cu noi realizări succesele obținute 
pînă acum. Propunerile făcute în acest scop de participanții 
la dezbatere — printre care și tinerii Nicolae Tolomei, ope
rator, Vasile Sprințeroiu, maistru, Teodor Ostroveanu, ingi
ner — vizează posibilitățile de valorificare superioară a ma
teriei prime, a potențialului de produse albe și gaze chimi
zate, de îmbunătățire continuă a calității lor. Alți vorbitori 
au subliniat necesitatea ca în fiecare secție să se acorde 
toată atenția folosirii depline a capacității instalațiilor și 
agregatelor — principala cale de creștere continuă a produc
ției și productivității muncii.

— Vom lua toate măsurile “ a spus Vasile Bordei, secre-

tarul organizației U.T.M. — ca tinerii rafinori să-ți însușeas
că procedeele moderne de lucru, încadrîndu-i in cursul de 
ridicarea calificării, astfel incit contribuția lor la îndeplini
rea acestor angajamente să se simtă din plin.

Ca rezultat al propunerilor făcute in aceste adunări, al 
măsurilor tehnico-organizatorice luate de conducerea rafină
riei pentru mai buna valorificare a rezervelor interne ale 
producției, colectivul de muncă de aici și-a luat următoarele 
angajamente :

• depășirea planului anual la producția globală 
cu 3 milioane lei ;

• producerea a 25 000 tone de păcură de calitate 
superioară (asfaltoasă) ;

• valorificarea a 10 000 tone de motorină,
• depășirea cu 1 la sută a sarcinii de creștere a 

productivității muncii:
• reducerea pierderilor de fabricație și manipu

lare cu 900 tone, obținîndu se astfel peste plan 800 
tone de benzină $i 100 tone de săpun naftenic *,

• obținerea de economii peste pian in valoare de 
2 milioane Iei și beneficii de 1 700 000 lei.

Colectivul rafinăriei și-a propus ca piuă la 23 
August să realizeze:

• creșterea producției globale cu 1 800 000 lei j
• economii la prețul de cost peste sarcina planl- 

iicată în valoare de 1 500 000 lei și beneficii de 
1 000 000 Iei.

Pentru o valorificare 
superioară a masei lemnoase

Creșterea răspunderii 
mecanizatorilor pentru recoltă

ingineri și tehnicieni din cadrul

In laboratorul întreprinderii 
„Electrofar" din Capitală, 
muncitoarea Gina Gazibara 
măsoară temperatura la in
stalația de activare a catozl- 
lor pentru lămpi cu vapori 
de mercur de înaltă presiu
ne In vederea stabilirii re

gimului optim de activare.

I

I
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O temeinică 
pregătire — 

premiza 
succeselor

Construcții social-culturale
date în folosință

• Constructorii 
suceveni au dat în 
folosință un nou 
cămin pentru ele
vii Grupului școlac- 
profesional și teh
nic din Suceava cu 
o capacitate de 180 
locuri.

în anii șesenalu- 
lui, s-au construit 
pentru elevii din o- 
rașul Suceava că
mine cu o capacita
te de 1 200 locuri.

• La Buhuși a 
fost dat în folosință 
clubul sindicatului 
Fabricii de postav 
din localitate. Noua 
construcție, care are

o sală cu o capaci
tate de 600 locuri, 
este dotată cu in
stalații de încălzire 
centrală și de con
diționare a aerului, 
stație de radioam
plificare și aparate 
de proiecție a fil
melor pe ecran lat.

• La Mintia a 
luat ființă Casa a- 
gronomului pentru 
regiunea Hunedoa
ra. Ea dispune de 
săli de cursuri, de 
posibilități pentru 
cazarea în bune con
diții a 100 de per
soane etc. Sint asi
gurate condiții op-

I
I

dire a cunoștințelor g 
agrozootehnice în j 
rîndul lucrătorilor H

I
ziția ansam- S 
artistic de g 
icolae Băl- 

iova g 
stu- O

"l
aici de | 
membri 1
.nil ■

time pentru desfă
șurarea diferitelor 
cursuri de răspîn-

din agricultura re
giunii.

• De cîtva timp, 
la dispoziția ansam
blului i 
stat „Nicolae 
cescu" din Craiova 
a fost pus un s 
dio destinat tineri
lor artiști amatori. 
Tineri muncitori, 
studenți, elevi sînt 
îndrumați aici 
instructori, 1 
ai ansamblului.

n centrul univer
sitar Cluj te în
tâmpină o atmos
feră febrilă de lu
cru. In facultăți 
te însoțesc la tot 
pasul lozinci mo

bilizatoare, „ceasuri" și „oglin
zi" ale sesiunii. Bibliotecile 
sînt pline.

— La nivelul rectoratului — 
ne spunea tov. acad. prof. 
CONSTANTIN DAICOVICIU, 
rectorul Universității „Babeș- 
Bolyai", am ținut o consfătuire 
cu toți examinatorii din aceas
tă sesiune pentru a stabili cele 
mai indicate metode de exa
minare și cele mai juste cri
terii de apreciere. Totodată 
am asigurat programarea ra
țională a examenelor, pe baza 
unei largi consultări a studen
ților, și pe baza posibilităților 
catedrelor.

Sesiunea va fi ca întotdeau
na în Universitate un eveni
ment care va marca roadele 
comune ale celor peste 5 400 
de studenți și ale cadrelor di
dactice.

Despre amenajarea unor săli

Colectivul de muncitori, 
întreprinderii Forestiere Reghin, în urma prelucrării și dez
baterii cifrelor de plan pe anul 1964, și-a luat următoarele 
angajamente în întrecerea socialistă pe acest an:

• să depășească planul producției globale cu 3,5 
milioane lei; pînă la 23 August se vor realiza 3 
milioane lei ;

• depășirea producției marfă cu 4 milioane lei ; 
pînă la 23 August cu 3 milioane lei ;

• productivitatea muncii va crește peste sarcina 
planificată cu 0,3 la sută ;

• să reducă prețul de cost cu 150 000 lei peste 
sarcina planificată ;

• depășirea beneficiilor planificate cu 300 000 
lei.

Printr-o mai bună valorificare a masei lemnoase 
se vor obține in plus :

• 1 000 mc lemn rotund rășinoase șl 1 000 mc 
lemn pentru industrializare ;

• 400 mc de lăzi din material ales din lemn de 
foc;

• 100 mc șarpante prefabricate pentru construcții 
agrozootehnice ;

• 900 mc lemn pentru construcții rurale |
• 400 tone crăci legate în snopi;
• 2 000 000 buc. araci de vie ;
• 1 000 tone mangal.
în vederea realizării acestor angajamente vor fi aplicate 

numeroase propuneri făcute de muncitori, ingineri și 
tehnicieni, cu ocazia dezbaterii cifrelor de plan și incluse in 
planul de măsuri tehnico-organizatorice pentru anul 1964, 
care prevăd extinderea și mai buna folosire a utilajelor, o 
valorificare superioară a masei lemnoase.

Se prevăd, de asemenea, măsuri pentru permanentizarea 
muncitorilor forestieri, constituirea de brigăzi mari și mici 
în acord global, care să exploateze 95 la sută din totalul ma
sei lemnoase, organizarea de cursuri de calificare și de ridi
care a calificării profesionale a muncitorilor.

Mecanizatorii de la S.M.T. „23 August", regiunea Dobro- 
gea preocupați de folosirea rațională a tractoarelor și mași
nilor agricole, acordă o mare atenție calității lucrărilor pe 
care le execută pentru ca gospodăriile colective deservite de 
ei să obțină, an de an, recolte tot mai bogate la hectar.

Cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe acest an, meca
nizatorii stațiunii s-au angajat ca în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei să obțină în întrecerea socia
listă care se desfășoară în acest an noi succese.

ANGAJAMENTELE MECANIZATORILOR :
• Prin executarea unor lucrări de calitate șl la 

timpul optim să contribuie la îndeplinirea și depă
șirea producțiilor planificate la grîu, porumb, floa- 
rea-soarelui, în gospodăriile colective pe care le 
deservesc ;

• să depășească planul de producție cu 3 400 
hantri;

• să reducă prețul de cost pe hantru de Ia 50 la 
49 left șft să realizeze economii în valoare de 
99 000 lei.

In sprijinul realizării angajamentelor, mecanizatorii au 
stabilit un plan de măsuri tehnico-organizatorice. Planul 
prevede printre altele ca pînă la 1 februarie să se defalce 
și să se predea brigăzilor cifrele de plan pe tractoare, cam
panii agricole și feluri de lucrări, iar între 1 și 5 februarie să 
se dezbată în grupele sindicale planul campaniei agricole de 
primăvară. Pentru ridicarea calificării profesionale a meca
nizatorilor și a răspunderii lor în executarea lucrărilor, se 
vor ține cu regularitate cursurile învățămîntului agrozoo
tehnic, precum și instructajele și schimburile de experiență 
înaintea fiecărei campanii agricole. Planul prevede, de ase
menea, ca reparațiile să fie organizate pe brigăzi atât în ate
lierul stațiunii, cit și în atelierele brigăzilor permanente de 
tractoriști din gospodăriile colective. între conducerea sta
țiunii și consiliile de conducere din gospodăriile colective 
deservite se va ține o legătură permanentă pentru ca toate 
lucrările agricole să se facă la timp și de calitate.

Un eveniment deosebit al vieții universitare

de lectură pe lîngă catedre, 
care au fost puse la dispoziția 
studenților, despre realizarea 
lucrărilor practice, organizarea 
consultațiilor, a lecțiilor de 
sinteză, vizitarea studenților 
în cămine de către cadrele 
didactice, ne-au vorbit tov. 
conf. LUDOVIC NAGY, pro
decan al Facultății de biolo- 
gie-geografie, conf. DIMITRIE 
STANCU, prodecan al Facul
tății dz matematică-mecanică 
și NICOLAE KOLOKS, prode
can al Facultății de istorie- 
filozofie.

La Facultatea de biologie- 
geografie, de pildă, la propu
nerea organizației U.T.M., de
canatul a luat măsura tradu
cerii bibliografiei suplimen
tare date în limbile rusă și 
germană pentru ușurarea 
muncii studenților. La biblio
teca Facultății de matematică- 
mecanică s-a 
stand special unde studenții 
pot consulta 
bază fără să 
timpul cu căutarea cotelor în

amenajat un

manualele de 
mai piardă

AME NELE
fișier, cu completarea formula
relor. Cei aproximativ 600 de 
studenți de la I.M.F. care lo
cuiesc în complexele nr. 1 și 
nr. 8 au primit vizita tov. 
prof. Ion Baciu — decan al 
Facultății de medicină — care 
le-a dat îndrumări valoroase 
în vederea organizării studiu
lui.

Pregătirea sesiunii de exa
mene a fost principalul obiec
tiv al activității asociațiilor 
studenților — ne-a declarat 
tov. ION LEICU, președintele 
consiliului U.A.S. din centrul 
universitar.

Intr-o ședință de birou ținu
tă recent s-a făcut analiza 
pregătirii profesionale a stu
denților în vederea sesiunii 
din iarnă. Cu acest prilej s-a 
analizat activitatea diferitelor 
institute și facultăți. Marea 
majoritate a studenților au 
început să se pregătească pen
tru examene încă din primele 
zile ale semestrului, iar acum 
se află la sfîrșitul recapitulării 
materiei, rămînînd ca în zilele

sesiunii să-și revadă doar no
tițele și bibliografia deja cons
pectată. In acest stadiu avan
sat al pregătirii examenelor 
se află studenții de la Uni
versitate, Institutul pedagogic 
de 3 ani, Institutul medico- 
farmaceutic, Facultatea de me
dicină veterinară. Institutul de 
arte plastice și Conservator. In 
toate facultățile, bibliotecile 
și-au prelungit programul de 
funcționare. S-a pus la dispo
ziția studenților un număr 
suficient de cursuri dactilogra
fiate.

O deosebită atenție acordă 
sesiunii de examene organiza
țiile U.T.M.

Adunările generale, munca 
politică dusă în rîndurile stu
denților au dat rezjțlțfite bune. 
In tot cursul semestrului s-a 
pus un accent deosebit pe or
ganizarea studiului individual, 
pe studierea sistematică și 
permanentă a materialului 
predat, pe prezența integrală 
la examene. La Institutul 
politehnic, de pildă, s-a ana-

Uzat stadiul de realizare

în

a 
proiectelor, astfel ca ele să fie 
predate la timp. La Facultatea 
de medicină veterinară s-a 
discutat despre felul în care 
trebuie organizat studiul pen
tru însușirea materiei care 
este foarte bogată. în Univer
sitate a fost analizată situația 
studenților care obțin rezulta
te mediocre; ei au fost reco
mandați responsabililor de se- 
minarii pentru a-i avea 
permanentă supraveghere.

La majoritatea adunărilor 
au luat cuvîntul cadre didac
tice cu care studenții dau exa
mene în sesiunea de iarnă. 
Profesorul de teoria funcțiilor 
Gheorghe Călugăreanu și pro
fesorul de ecuații diferențiale 
Dumitru Ionescu — au venit, 
de pildă, în mijlocul studenți
lor, prezentîndu-le metode de 
pregătire temeinică și din timp 
a examenelor.

Organizațiile U.T.M. au fo
losit posturile utemiste de 
control, gazetele acestora pen-

tru popularizarea metodelor 
bune de studiu ale studenților 
fruntași, pentru criticarea ne
păsării unor studenți față de 
propria lor pregătire profe
sională.

In colaborare cu asociațiile 
studenților s-au organizat o 
serie de concursuri profesio
nale avînd ca teme cele mai 
importante materii de exame
ne. Au dat rezultate bune con
cursurile ținute la anii II și 
III din facultățile de biologie— 
geografie, matematică—meca
nică, istorie—filozofie; precum 
și facultățile Institutului pe
dagogic de 3 ani și Institutului 
agronomic.

La I.M.F. s-au ținut 1 ase
menea concursuri pentru anii 
I, II și III. Cu acest prilej 
studenții au realizat și o pro
fundă recapitulare a materii
lor pentru examene.

De o atenție deosebită s-au 
bucurat studenții din anul I. 
încă de la începutul anului au 
fost organizate cu ei consfă
tuiri la care au participat ca
dre didactice și studenții frun
tași din anii mai mari. Li s'-a 
explicat cum trebuie să stu
dieze, cum se face un conspect 
bun, cum să-și organizeze 
timpul liber. In vederea pr& 
gătirii sesiunii, cadrele dida»

ION ANDREIȚĂ

(Continuare în pag. a lII-o}



Sînt bucuros că inimii i-e dat

Pe boltă vast să se rotească-un soare

DUMITRU GR1GORAȘ

PĂMÎNTUL

CRISTIAN PETRE

Tata-mî spunea, trecînd peste vreun rîu, 
Cu vîrsta ca un viscol fără hamuri, 
De mine să mă sprijin, cînd pășesc, 
Pe bulevardu-ngust al unei ramuri.

Tata-mi spunea, cînd ne urcam pe munți. 
S-apăs vîrtos piciorul, să se bată 
In luptă dreaptă îndîrjirea mea 
Cu piatra încăpățînată !

Cînd vrei să-1 prinzi în frîuri de beton 
Iuțindu-și pasul, rîul se agită.
Și muntelui i-am pus la subțiori 
Un semn de exclamare-n dinamită.

, -vă o clipă lîngă sonde
— Aceste timpane sub rouă încordate — 
Prin care melodiile petrolului însoțesc 
Sărbătorile sondorilor toate,

Tata spunea că munții-s dușmănoși 
Și rîurile-s rele, și mă fură...
Și veverițele treceau pe lingă mine 
Cu cîte-un pui de soare-n gură.

î PARTIDULUI

★

Și m-am întors la munți, lovind în frig, 
La rîurî m-am întors, lovind în ploaie, 
Și mi-am făcut din zîmbet pelerină... 
Din stînci făcusem cîmpuri de bătaie.

Să fie apa tînără, să ardă 
In tensiunea fiecărui an,
Cînd globului luminii se adaugă 
Un nou ecuator contemporan.

Hidrocentrală, țară de luceferi. 
Ți-am dat aceste cantități de cer. 
Iar versului electric de pe Argeș 
Vreau să-i răspundă Porțile de Fier

Se spune: „Taci ca pămîntul
>: Pămîntul cînd tace ?

Pămîntul știe vorbi
Mult și frumos despre pace î

! cum cintă:
sevele pămîntului își așteaptă 

Tăietorii de lemne — culcîndu-le, ei 
Le mai ridică spre soare cu-o treaptă.

Ce mi-i izvor de cîntec, nesecat, 
Și mi-e îndemn spre treapta viitoare.

— Se spune : „Taci ca pămîntul!" 
Dar pămîntul niciodată nu tace : 
Pămîntul țării mele vorbește mult 
Și frumos despre pace !

MĂRTURISIREA

Hfli E

Desene de EUGEN MIHAESCU

1

PARTIDULUIINCANDESCENTA
PURITATE

BHORIA GANEGRIGORE ARBORE

îți dărui cîntecu-mi — destinul 
de albi hulubi ai primăverii, 
Și anii mei prin care-și urcă 
spre nemurire, floarea, merii.

Rupi cu statura aerul prin care 
Un anotimp în alb a hohotit
Ești tu și nu ești. Care dor și zare
Ți-au pus de drum merinde și-ai venit ?

...Noaptea aceasta am să adorm 
păstrînd în auz cuvintele noastre, 
spuse cu voce atît de schimbată 
încît ne uitam împrejur 
dacă vorbiseră pomii.

Ei așteptară iarna trei anotimpuri și 
Abia simțindu-ți pasul albiră deodată. 
Știai că bucuria în iarnă poate fi 
Prilej de-ncărunțire-adevărată ?

M-afuna in galaxia, cu stele — flori de colț — 
m-afund pînă la glezne, pînă la mii de volți;
și brațele-mi se schimbă în fulgere, comete, 
lumina despletirii solare s-o repete...
îmi pare-o mînă seceră, o alta, sus, ciocan
— zăpezi incandescente, tumult aerian ;
Mi-e sete de zăpadă ; mi-e sete, da, mi-e sete 
să rătăcesc perpetuu în țara-i de egrete ;
să scormonesc prin spațiu, aprins, neîmblînzit 
e-o mînă-n infinit, cu alta-n infinit...

ANOTIMP IN ALB

I
I
I
I
I

I TĂRII MELE

ISe spune: „Ta
Dar vă întreb

Pămîntul știe

I Prîviți-î holdele,

IPe care entuziasmat vîntul dansează :
Spicele bronzate sînt
Fibre din inima pămîntului trează.

I Opriți-1
__ Anat

I

IOri, ascultați pădurile 
în zori, grele de sevele

I
I

I

PORTRETUL

CONSTRUCTORULUI

UNUI NECUNOSCUT
Și parcu-ntreg era îndrăgostit. 
Anna Karenina trecea îngîndurată 
Cum trec doar sălciile-n dreptul nopții...
O carte îmi ardea genunchii 
și-un om pe bancă lîngă mine sta. 
Rubașca lui ar fi-mbrăcat toți munții... 
Era bătrînul aspru ca și vîntul, 
(dac-ar fi rîs, dac-ar fi rîs 
cutremura din temelii pămîntul).
Cu barba și sprîncenele stufoase 
pe fața răvășită de furtună.
Sub rămurișu-acela mă orbeau 
ochii adinei și-albaștri de fîntînă...

Și o vedeam plutind pe o alee...
Fotografia limpede din carte 
cu omu-acela avea-asemănare 
sau poate el a fost și-a stat 
în parc, pe bancă doar din înfîmplare... 
Și mă dureau cuvintele, strigîndu-1. 
Era bătrînul aspru ca și vîntul 
intrat așa într-un portret 
Cum într-o hartă intră tot pămintul.

GABRIELA MELINESCU

POEZIA
Mi-s oamenii în jur ; și eu, c-un cîntec nou 
Mă regăsesc pe rînd în fiecare
Cum regăsești ecoul în chemare, 
Chemarea — apoi aflînd-o în ecou...

DAMIAN URECHE

INTRARE
MATURITATE

Pămîntul își consumă orbitele mai iute, 
în mări se simte-un vuiet cum nu s-a mai văzut.
Purificați sînt munții de alergări de ciute 
Copacii taie cerul cu sevele-nfoiate.
Sînt lucrurile-atinsc de vînt și protejate ;
Și soarele se-așează pe toate ca un scut.

în suflete vibrează încăierate unghiuri, 
Se schimbă teritorii sub clime de idei.
Arcușuri sar din coame de cai, viori — din trunchiuri 
în lacăte-i furtună de-nflăcărate chei.

Duioasele familii își bat în aur case.
Virtuțile dau ramuri la anii douăzeci.
Se-aud cum cresc și munții cu-nvulturări în oase, 
înalt sub steaua cald4, adine în ape reci.

Sticlesc ciudat oceane în salt de parașute.
Văzduhul se dă orîncen canalelor de zbor.

Pămîntul își consumă orbitele mai iute
Pămîntul se rotește să intre-n viitor*

adrian paunescu

Iți dărui munca mea, rodită-n 
a vremurilor noastre cupă 
Și dragostea pe care nimeni 
nu poate — creangă — să mi-o rupă.

VÎRSTĂ TÎNĂRĂ
Floare cu petale roșii, 

vîrsta nouă și deplină, 
anii mei or să-ți dureze 

o statuie de lumină...
Iau uneltele să schimb 

rîurile, ploaia î 
tu-mi iluminezi frumos 

visul și odaia.
Sorb uimire-n cupe mari 

arborii și versul, 
că-mi rostogolești în gînd, 

simplu, universul...
Floare cu petale roșii, 

vîrstă nouă și deplină, 
anii mei or să-ți dureze 

o statuie de lumină!
ION NICULESCU

ZORI IN DELTA

Delta e un cer punctat albastru, 
Malurile-i sînt un orizont de stuh, 
Satul nostru de pe grindul aspru 
Seara, parcă-atîrnă în văzduh. 
Valuri se strecoară către mal 
Noi visăm furtunile din mare 
Cum și-nstrună arcuri de opal 
încărcate cu săgeți de soare. 
Stă năvodul ud, visînd la ape, 
(Cîte valuri învinserăm noi /) 
Peștii albi se prelungesc sub pleoape 
Fulgere-n primăvărateci ploi.
Zorii vin prin păpuriș vibrînd 
Și pe maluri lasă întrebări, 
Palmele la vîsle iar trecînd 
Poartă-n ele atîtea-mbrățișări.

DUMITRU GRIGORAS

Copacii mei masoara-i; au crescut 
Cu încă-un brîu de seve și lumini, 
Vîntul îl simt, arzînd ca un sărut, 
Și-n dăruire, parcă, se zmulg din rădăcini.

Copacii vîrstei mele s-au înclinat c-o zare 
Cu înc-o zare vîntul, spre tine i-a rotit. 
Rupi cu statura aerul prin care 
Un anotimp în alb a hohotit.

FLORIN COSTINESCU

SCRISOARE TATEI
Tată, se șterge de soare nimbul munților 
și zăpada a înghețat. Păsările 
deja s-au învelit în ceață ; cerbii 
aruncă ultimul tropot în lunecarea izvoarelor. Poate 
copacii se dezlipesc acum de vînt 
spulberînd culori în omăt. Sînt eu 
care repet hîrtiei 
cîteva gînduri. Acolo 
tăietorii de lemne își părăsesc umbrele în viscol 
și vulturul rotat al liniștii 
cade pe ramuri. Umblu, descifrînd inimi, 
printre oameni tot așa sfios 
precum m-ai găsit ultima oară, 
încă mai port pe un umăr pădurile 
cîntecul lor însuflețit 
sub loviturile electrice ale topoarelor.
Știi, paltinii și-au desăvîrșit căderea 
Spre înălțimi de viori și de ferestre la blocuri înalte, 
într-un poem pe care 
nu ți l-am recitat niciodată,
Și-1 rostesc în șoaptă, dăruindu-1 hîrtiei. 
Primește această scrisoare.

CIND VORBESC POMII1,
Cînd am spus „Te iubesc" 
parcă vocea-mi era în schimbare. 
Uimit de propriu-mi glas 
mă uitam împrejur 
dacă vorbise un pom.
Era primăvară...
„Era“ — spun, pentru că, 
deși au trecut numai cîteva ore, 
ele comprimă un șir lung de virste.

Acum mă întorc singur, noaptea, pe străzi. 
Mă întîlnesc doar cu oamenii 
care se îngrijesc să fie strada curată 
pentru îrepetabila dimineață de mîine. 
întîlnesc schelele înfipte-n tăcere, 
ziduri cu ultimele cărămizi 
înfiorate încă 
de atingerea palmelor mele, 
iar sub pomii inspirați de lumina neonului, 
cărăbușii răsturnați caută 
cu picioarele globul spre cer.„

Mă întorc singur, noaptea pe străzi
Și-ți creez frumusețea din nou, din memorie. 
Pentru asta mă vreau dintr-o dată 
și poet și pictor și sculptor.
Eu voi începe, firește, 
cu ochii
apoi — fruntea și buzele, 
cărora le spun împreună 
„Adolescentă continuă".

Bună noapte, prietene!
Cum mi se mai clatină luna 
dintr-o parte în alta a trupului I 
Și dacă nu cînt cu voce tare, 
e pentru că mi-e teamă că de cînteoul meu 
o să se înfiripe mai devreme dimineața.

în palme am adunat
linii și forme care trebuie păstrate 
pînă la o nouă întîlnire.
Și dacă în curte voi descoperi vre-un pom neînflorit, 
atingîndu-1 pot să-l fac să-nflorească.



Cum am

obținut 

producții 

sporite de 

porumb 

boabe
împia fertilă a Ba
natului oferă con
diții deosebit de 
bune pentru cul
tura porumbului. 
Dar poate să fie
pămîntul ca untul, 

dacă nu aplici întregul com
plex de măsuri agrotehnice, 
recoltele vor fi mult sub
cele posibile. Practica le-a de
monstrat cu prisosință colec
tiviștilor noștri acest adevăr, 
în 1959 am realizat în medie 
2 500 kg de porumb boabe la 
hectar; de atunci producțiile 
au sporit mereu, ajungînd ca 
în toamnă trecută să obținem 
peste 4 700 kg de boabe la 
hectar. Să urmărim cîțiva din 
factorii de bază care au deter
minat această creștere.

Pentru porumb, prevăzusem 
în planul de producție o su
prafață de 600 de hectare. Am 
ales în cea mai mare măsură 
ca plantă premergătoare pă- 
ioasele, care eliberează devre
me terenul, dîndu-ne posibili
tatea să efectuăm la timp lu
crările solului. Miriștea am 
arat-o îndată după recoltare, 
cu plugul cu scormonitor și 
am grăpat-o. în toamnă am 
afinat încă o dată terenul o 
dată cu arătura făcută pe res
tul suprafeței unde porumbul 
a urmat după sfeclă. Primă
vara, pentru pregătirea unui 
bun pat germinativ, îndată ce 
pămîntul s-a zvîntat am exe
cutat o lucrare cu grapa cu 
colți reglabili, iar înainte de 
semănat cu o zi am discuit în
treaga suprafață și am gră
pat-o din nou. Această apa
rentă risipă de lucrări a însem
nat, în fond, o mare economie 
de apă, păstrarea unor rezerve 
în sol care și-au dovedit atît 
de mult necesitatea în condi
țiile de secetă din anul trecut.

Semănatul l-am început, așa 
cum recomandă agrotehnica, 
în momentul în care tempera
tura solului s-a menținut timp 
de cîteva zile la 8 grade, cu 
tendințe de creștere. Ca să- 
mînță am folosit hibrizii dubli 
409 și 306, care, în urma în
cercărilor pe loturile compa
rative organizate în gospodă
ria noastră, au dat cele mai 
bune rezultate. Lucrînd nu
mai cu semănătoarea 2 SPC 2, 
am reușit să asigurăm încă de 
la însămînțare densitatea co
respunzătoare a plantejor.

Am pus astfel o bază solidă 
recoltei. In legătură cu aceas
ta, este necesar să subliniez 
contribuția deosebită adusă de 
mecanizatorii din brigada de
la S.M.T. Cenei, care muncesc 
pe ogoarele noastre. La toate 
lucrările s-au dovedit nu nu
mai buni mecanici, ci și buni 
cunoscători ai agrotehnicii. 
Faptul că nici o lucrare nu a

fost respinsă la recepție, cu 
toată exigența noastră, este 
suficient pentru a demonstra 
calitatea lucrărilor pe care 
le-au executat. Sînt reflectate 
aici și roadele muncii politi
ce pe care a desfășurat-o per
manent grupa U.T.M. din bri
gada de tractoare. Nu rareori, 
ajungînd la sediul brigăzii, 
am luat parte la ședințele de 
grupă U.T.M. sau la consfătui
rile de producție în care se 
analiza comportarea lor în 
muncă, se propuneau soluții 
concrete și se luau măsuri 
pentru rezolvarea operativă a 
unor situații ivite în timpul 
desfășurării lucrărilor. Tot ei 
ne-au ajutat să facem la timp 
două lucrări cu sapa rotativă 
și patru prașile mecanice, pe 
care le-am completat cu trei 
prașile manuale pe rînd.

Cu aceasta însă n-am epui
zat prezentarea factorilor care 
au determinat obținerea celor 
peste 4 700 kg de porumb boa
be la hectar. Intenționat am 
lăsat la urmă problema folo
sirii îngrășămintelor, deși lo
cul ei era mai înainte, acolo 
unde am vorbit despre arături. 
Am considerat că este bine 
așa, deoarece acțiunea de va
lorificare rațională a îngrășă
mintelor este într-un fel ac
tuală, legată de perioada în 
care ne aflăm.

Conform ciclului de fertili
zare, noi am administrat anul 
trecut pe 300 de hectare gunoi 
de grajd, iar pe alte 145 de 
hectare superfosfat în doze 
moderate. Ambele le-am in
trodus în sol o dată cu arătura 
adîncă. în legătură cu acest 
fapt vreau să subliniez actua
litatea acțiunii în ce privește 
îngrășămintele naturale. Pen
tru ca să poți folosi toate re
zervele de care dispui, să poți 
respecta întocmai planul de 
fertilizare, este necesar să le 
ai la îndemînă, să le împrăș- 
tii imediat pe teren astfel în- 
cît să fie băgate • sub brazdă 
o dată cu arătura adîncă de 
vară sau de toamnă. Se știe 
însă că în acest timp munci
le sînt în toi și atelajele sînt 
foarte solicitate. De aceea este 
bine ca transportul îngrășă
mintelor la cîmp și clădirea 
lor în platforme să se facă 
mai devreme, și acum, în iar
nă, cînd pămîntul este înghe
țat, iar căruțele și remorcile 
sînt libere, este momentul cel 
mai potrivit, tnvățînd din 
practica anilor, noi am ținut 
seama de acest fapt și am reu
șit astfel să fertilizăm, cu gu
noi de grajd întreaga suprafa
ță prevăzută în plan, adică 
cele 300 de hectare. A fost o 
acțiune căreia i s-a dat o 
mare atenție și la care tinerii 
colectiviști au adus o contri
buție deosebită, ca și la toate 
celelalte munci. Mobilizați de 
organizația U.T.M., folosind 
orice moment în care era mai 
puțină nevoie de căruțe, au 
format convoaie de atelaje și 
zile în șir, au transportat în
grășămintele la cîmp. iar cînd 
a fost timpul, le-au împrăș
tiat.

Astfel se încheie tabloul su
mar al principalilor factori 
care au dus la realizarea 
producției amintite. în anul 
în curs porumbul va ocupa în 
gospodăria noastră 634 de hec
tare. Ne-am propus să obți
nem o producție sporită. A- 
vem toate condițiile. întreaga 
suprafață este arată adînc și 
fertilizată. Acum ne îngrijim 
de pregătirea seminței, de re
pararea atelajelor și de îmbo
gățirea cunoștințelor colecti
viștilor la învățămîntul agro
zootehnic, astfel încît primele 
zile ale primăverii să ne gă
sească bine pregătiți.

ing. POMPILIU GEMESCU 
G.A.C. Cărpiniș, regiunea 

Banat

Examenele
(Urmare din pag. I) 

tice le-au vorbit studenților 
din anul 1 despre -felul cum 
decurge un examen, despre 
modul în care trebuie să răs
pundă.

în ultimele zile în toate fa
cultățile din centrul universi
tar Cluj, studenții sistematizau 
ultimele capitole ale obiectelor 
pentru examene.

Sesiunea poate începe. Stu
denții clujeni sînt pe deplin 
pregătiți.

Participanți — 
100 la 100

La Institutul pedagogic de 
3 ani din Bacău ritmul acti
vității studenților devine pe 
zi ce trece mai viu. în sălile 
de curs, în bibliotecă și în 
cămin, atmosfera este caracte
ristică așteptării unui eveni
ment de mare însemnătate: 
examenele.

Pregătirile pentru examene 
au început mai demult. în 
noiembrie, de pildă, în cadrul 
ședințelor de grupă U.T.M. au 
fost invitați studenții fruntași 
din anul III care au arătat 
celor din anul I cum să-și or
ganizeze studiul. Le-au arătat 
cum procedează ei și le-au dat 
sfaturi „la obiect", printre al
tele, cum să folosească mate
rialul bibliografic. La sfîrșitul 
lunii decembrie au avut 
loc adunările generale U.T.M. 
pe ani. Punctele principale de 
pe ordinea de zi a acestor adu
nări le-au constituit analiza 
situației la învățătură și, bine
înțeles, găsirea celor mai bune 
căi pentru asigurarea pregăti
rii studenților în vederea exa
menelor. S-au făcut numeroa
se propuneri. Tot de la aceste 
adunări a ieșit la iveală nece
sitatea organizării unor forme 
de pregătire deosebite pentru 
studenții din anul I al căror 
număr trece în acest an de 
200. S-a organizat și o... „re
petiție generală" a examene
lor. în ce a constat ? Ne aflam 
la Facultatea de filologie, la 
anul I. îndrumătorul de an 
din partea cadrelor didactice, 
tov. Steluța Ionescu, a organi
zat o consfătuire cu studenții 
pentru a-i familiariza cu at
mosfera de examen. Pe masă 
sînt pregătite niște bilețele. 
Așa cum este la examen. Unul 
dintre studenți se apropie de 
masă și „trage" un bilet. în
cepe să dezvolte subiectele, 
în acest timp sala e plină, co
legii celui care vorbește as
culta cu atenție. Apoi ia cu- 
vîntul îndrumătorul de an. 
Arată ce greșeală a făcut stu
dentul „examinat", explică 
cum trebuie abordate subiec
tele. La sfîrșit, după ce au 
răspuns și alți studenți, toți 
participanții la această intere
santă consfătuire știau și mai 
bine ce aveau de făcut în aș
teptarea adevăratului examen 

j — primul din activitatea lor 
studențească.

Și alte propuneri au prins 
viață înlesnind o bună pregă
tire pentru fiecare an de stu
diu, pentru fiecare facultate.

La aceste măsuri se adaugă 
și o inițiativă a cadrelor di
dactice tinere. Acestea au ho- 
tărît ca în perioada pînă la 
examene să dea consultații 
suplimentare studenților.

O anchetă inițiată înaintea 
sesiunii de comitetul U.T.M. a 
evidențiat un fapt de bun 
augur: toți studenții sînt 
hotărîți să se prezinte la exa
menele din această sesiune 
bine pregătiți.

CONSTANTIN NANCU

Sectorul forestier Jieț-Slivei. Camioane puternice și tractoare cu remorci transportă pe dru
murile forestiere buștenii pregătiți în depozitele din pădure.

Foto : AGERPRES

• Ninsorile care au căzut în ultimele 
24 de ore în Tirolul austriac au risipit 
temerile că unele probe din cadrul Jocu
rilor Olimpice ar putea avea de suferit 
din cauza lipsei de zăpadă.

Stația meteorologică Wekter din Inns
bruck anunță că ninge în întregul Tirol 
și că se așțeaptă o creștere a cantității 
de zăpadă pentru următoarele zile.

Un purtător de cuvînt al Comitetului 
de organizare al Olimpiadei albe, progra
mată la Innsbruck între 29 ianuarie și 8 
februarie, a declarat că acum pîrtiile de 
schi trebuie pregătite din nou în între
gime, pentru ca întrecerile să nu se des
fășoare pe pîrtii înghețate.

Organizatorii au stabilit ca proba de 
coborîre să se desfășoare pe pîrtia de la 
Patscherkofel. așa cum fusese inițial prd- 
gramată, și au dat instrucțiuni pentru 
continuarea reamenajării ei.

De asemenea, se va pregăti pîrtia din 
valea Lyzum, în apropiere de Innsbruck, 
dacă vor exista îndoieli asupra condiții
lor pe care le oferă pîrtia de la Patscher
kofel.
• In cea de a treia partidă a meciului 

de baraj pentru desemnarea campionului 
unional de șah s-au întîlnit Stein și Hol
mov t Partida a fost întreruptă la mutarea 
45-a. Stein are un pion în plus. El se 
află pe primul loc în clasament, în urma 
victoriei repurtate în partida cu Spasski.

o Echipa selecționată de hochei pe 
gheață a Japoniei și-a început turneul în 
Franța, jucînd la Paris cu reprezentativa 
țării. Hocheiștii japonezi au terminat în
vingători cu scorul de 6—4 (0—1; 4—1; 
2—2).

. • Jucătorii noștri de tenis își continuă 
zilnic antrenamentele pe terenul acoperit

al clubului sportiv Steaua din calea Plev- 
nei. în afara jucătorilor consacrați I. Ți- 
riac, Al. Bardan, P. Mărmureanu, în lotul 
A au fost introduse o serie de tinere 
talente, printre care Ilie Năstase, Se
ver Dron, Gh. Boaghe și C. Popovici. 
Jucătorii noștri fruntași se pregătesc in
tens, sub îndrumarea antrenorului Șt. 
Georgescu, în vederea apropiatelor con
cursuri internaționale și ale competiției 
pentru ,,Cupa Davis". De asemenea, a fost 
alcătuit lotul B din care fac parte nume
roși tineri, remarcați în sezonul trecut. 
Printre- ei se află Radu Niculescu (Bucu
rești), Dan Țereanu (București), Viorel 
Marcu, Codin Dumitrescu (Brașov), An
drei Balogh (Tg. Mureș), Olimpiu Negru 
(Cluj) și alții.

Tenismanii noștri vor participa Ia un 
turneu internațional pe teren acoperit, 
care va începe la 12 februarie la Buda
pesta și la un concurs internațional pro
gramat între 1 și 8 martie la Moscova.

• După cum ș-a anunțat, peste cîteva 
zile va sosi în (ara noastră echipa ceho
slovacă de hochei pe gheată Tesla Par
dubice. Hocheiștii cehoslovaci vor juca 
la 18 ianuarie la Brașov cu echipa olim
pică a R. P, Romîne, revanșa meciului 
desfășurîndu-se a doua zi pe patinoarul 
artificial din Capitală.

Tesla Pardubice este una din frunta
șele hocheiului cehoslovac. Ea a dispus 
cu scorul de 10—5 (6—0; 1—4; 3—1J de 
VTZ Chomutov, care ne-a vizitat recent 
țara. In echipă figurează o serie de jucă
tori valoroși ca Vanek, Dolana, Mares, 
Mach și Dvoracek.

(Agerpres)

Semnarea unui Protocol privind schimbul 
de mărfuri și plățile între R. P. Romînă 

și R. P. Ungară pe anul 1964
La 11 ianuarie, s-a semnat 

la București Protocolul privind 
schimbul de mărfuri și plățile 
între Republica Populară Ro- 
mînă și Republica Populară 
Ungară pe anul 1964.

R. P. Romînă va livra : uti
laj petrolier, tractoare, remorci 
pentru tractoare, excavatoare, 
rulouri compresoare, mașini 
unelte, vagoane de marfă, rul
menți, laminate de oțel, pro
duse ale industriei lemnului, 
produse chimice, pirită, mate
riale de construcție, sare, bu
nuri de consum.

R. P. Ungară va livra : agre
gate energetice, macarale, uti
laje chimice, instalații pentru

telecomunicații, mașini unelte, 
seturi pentru televizoare, rul
menți, laminate de oțel, alu
miniu și laminate de aluminiu, 
alumină calcinată, cărămizi re
fractare, produse chimice, bu
nuri de consum.

Tratativele s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă. Proto
colul prevede majorarea 
schimburilor față de anul 1963.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de N. Anghel, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, iar din partea 
ungară de G. Karadi, prim- 
locțiitor al ministrului comer
țului exterior.

Semnarea unui Protocol privind schimbul 
de mărfuri și plățile intre R. P. Romină 

și R. P. Mongolă pe anul 1964
La 11 ianuarie s-a semnat la 

Ulan Bator Protocolul privind 
schimbul de mărfuri și plățile 
între Republica Populară Ro- 
mînă și Republica Populară 
Mongolă pe anul 1964.

R. P. Romînă va livra mo
bilă și alte produse din lemn, 
produse chimice, diverse ma
șini etc. R. P. Mongolă va li
vra păr de cămilă și de alte a- 
nimale, piei de vînat, piei de 
cal etc. Volumul schimbului de 
mărfuri convenit pe anul 1964

prezintă o majorare față de a- 
nul 1963.

Tratativele dintre cela două 
țări s-au desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și înțele
gere reciprocă. Din partea ro
mînă, Protocolul a fost semnat 
de Valentin Steriopol — ad
junct al ministrului comerțului 
exterior al R.P.R., iar din par
tea mongolă de Jamțîn Hiș- 
ghee — locțiitor al ministrului 
comerțului exterior al R. P. 
Mongole.

La Teatrul Muncitoresc C.F.R. a 
avut loc sîmbătă seara premiera 
comediei Iui Al. Kirițescu „Gai
țele".

Pusă în scenă de regizorul Mi
hai Dimiu, piesa are în distribuție 
pe Neli Nicolau-Ștefănescu, Iaro- 
dara Nigrim. Dana Comnea. Ale
xandra Ianu-Pascu, Tamara Buciu- 
ceanu-Botez, Ioana Oancea, Victo
ria Medeea, Violeta Andrei, Paul 
Ioachim, Titu Vedea și Traian 
Dănceanu. Scenografia este semna
tă de Eugenia Bassa-Crîșmaru.

★

Teatrul de stat „Victor Ion Popa' 
din Bîrlad a prezentat sîmbătă sea
ra cea de-a patra premieră a sta
giunii cu piesa „Vlaicu Vodă" de 
Al. Davila.

Regia spectacolului aparține Iul

Ion Petrovlci. Iar scenografia este 
semnată de Alexandru Olian.

★
Sîmbătă a sosit în Capitală vio

loncelistul Lâszlo Mezo din R. P. 
Ungară, laureat al Concursului in
ternațional „Pablo Casals" 1963, 
care va fi solistul mai multor con
certe simfonice la Galați și Cra
iova.

Filarmonica de stat din Cluj a 
prezentat sîmbătă seara, sub con
ducerea dirijorului Mircea Cristes- 
cu, un concert simfonic Ia care 
si-a dat concursul violonistul Tibor 
Gasparek din R. S. Cehoslovaca. 
Artistul oaspete a interpretat Con
certul pentru vioară și orchestră 
în re major de Mozart.

început dc <ni sărbătoresc 
iii cenaclul „Nicolac La&lș"

Cenaclul „Nicolae Labiș" 
debutează în acest an cu o 
ședință dedicată înmînării pre
miilor revistei „Luceafărul" 
pe anul 1963.

Tinerii scriitori cărora li 
s-au acordat aceste premii 
sînt, după cum s-a mai anun
țat, Gabriela Melinescu, Ion 
Pop, Damian Ureche, Ana 
Barbu, loniță Marin, Tudor 
Ursu și M. N. Rusu.

Cu acest prilej autorii pre- 
miați vor citi din cele mai 
bune lucrări ale lor.

Ședința va avea loc marți, 
14 ianuarie, orele 19, la Casa 

l scriitorilor din Calea Victo- 
1 riei nr. 115.

(Agerpres)

A TREIA REPRIZA
In anul 1943, în

tr-un oraș din Uniu
nea Sovietică, ocupat 
de hitleriști, are loc 
un neobișnuit meci de 
fotbal între o echipă 
recrutată din militari 
germani și alta din 
prizonieri sovietici. 
Meciul are loc din 
dispoziția comanda
mentului hitlerist, cu 
ocazia aniversării iz
bucnirii războiului.

Acesta este subiec
tul filmului „A treia 
repriză" realizat de 
studioul „Mosfilm".

Dar înfruntarea de 
pe terenul de sport ca
pătă în acele condiții 
avengura înfruntării 
între bestialitate și 
umanism.

Regia filmului apar
ține lui E. Karelov 
care și-a mai pus sem

nătura și pe ecrani
zarea nuvelei „Obrăz
nicătura" de Mihail 
Șolohov.

Din distribuție re
marcăm pe : G. Stri- 
jenov pe care l-am 
văzut de curînd în 
„Tragedia optimistă" 
și pe V. Kașpur cu
noscut din filmele 
„Săritura în zori" și 
„Colegii".

PLACIDO
Studiourile spaniole 

se prezintă pe ecrane
le noastre cu un film 
premiat cu Palmette 
d'Or la Festivalul fil
melor comice și umo

ristice de la Bordighe- 
ra din 1963.

Filmul este realizat 
de regizorul Luis G. 
Berlanga, cosemnatar, 
alături de I. A. Bar-

dem, al regiei filmu
lui „Bun venit dom
nule Marchall".

Rolul Placido tete 
interpretat de Casto 
Sendra „Cassen",

CINEMATOGRAFE.
Privește înapoi cu mînie

Nigel Knelle a rea
lizat după piesa cu
noscutului dramaturg 
englez John Osborne 
scenariul filmului 
„Privește înapoi cu 
mînie".

Este povestea unui

tînăr din lumea capi
talistă care nu reu
șește să se realizeze 
ca om, din cauza 
strîmbei orînduiri so
ciale în care trăiește.

Regizorul filmului 
Tony Richardson a

fost de curînd prezent 
pe ecranele noastre cu 
filmul „Cabotinul".

Interpreta rolului 
Helenei, Claire Bloom, 
a jucat în filmul 
„Richard al IlI-lea".

Jurnalul Annei Frank: ru
lează la Patria (9,15; 12; 14,45; 
17,30; 20,30); Excelsior (9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30); Pisica 
de mare : rulează la Republica 
(9,15; 11,15; 15; 17; 19; 21) ;
Flamura (10; 12; 14; 16; 18; 20); 
București (9; 11; 13; 15; 17;
19; 21) ; Parașutiștii : rulează 
la Carpați (10; 12; 14; 16); Gri-

PROFILURI
DE TINERI CREATORI

„Care ar fi altfel explicația 
marei varietăți tematice a 
creației noastre, în special în 
genul cîntecului de mase și 
vocal-simfonic și, mai ales, din 
ce altă sursă ar putea izvorî 
forța emoțională a muzicii 
noastre decît din aceea funda
mentală — care este viața 
nouă cu minunatele ei aspecte 
care ne înconjoară ? Arta mu
zicienilor cu îndelungată expe
riență ca și aceea a compozi
torilor din generațiile mai ti
nere s-a pătruns deopotrivă 
de suflu! acestor transformări, 
a căror măreție o cunoaștem 
cel mai bine pe vatra în care 
au loc, în uzine. în fabrici, pe 
ogoare'.

Dumitru Capoianu mi se 
pare a fi sintetizat în aceste 
cuvinte, — rostite la o recentă 
consfătuire legată de rezulta
tele muncii compozitorilor 
noștri „pe teren”, în activita
tea de îndrumare a unor for
mații artistice de amatori — 
izvoarele artei sale.

Ingeniozitatea melodică, ten
siunea emotiva, orchestrația 
picturală, Colorată, profunda 
sensibilitate — atribute de 
prim ordin ale creației lui Du
mitru Capoianu — izvorăsc 
intr-adevăr dintr-o permanen
tă legătură cu viața, dintr-o 
temeinică cunoaștere a folclo

permanent o asimilare crea
toare a celor mai noi cuceriri 
ale tehnicii muzicale contem
porane.

D. Capoianu s-a născut în 
București. El și-a însușit de 
mic copil bazele artei sunete
lor, remareîndu-se curînd ca 
un tînăr muzician multilateral 
înzestrat.

După cîțiva ani de studii în 
clasa de vioară, Capoianu intră 
în clasa de compoziție a Con
servatorului bucureștean. Re- 
putați muzicieni ca Theodor 
Rogalski și Mihail Jora, îi îm
părtășesc coordonatele marii

pe rînd la iveală lucrări voca
le, instrumentale, simfonice.

Două cvartete de coarde, 
două suite orchestrale, un Di
vertisment pentru orchestră 
de coarde și două clarinete, 
un Concert pentru vioară și 
orchestră, un „Capriciu tine
resc" pentru orchestră, tabloul 
coral-simfonic „Pe ogoare”, 
cantata „Slavă vieții" pe ver
surile Măriei Banuș, suita vo- 
cal-simfonică „Cinci cîntece 
populare din Ardeal", cîntece 
de mase, muzică de filme —■ 
iată doar cîteva dintre lucrări
le cuprinse în catalogul opu
surilor lui Capoianu care și-au

surselor atît de expresive ale 
melosului nostru popular : de- 
monstrînd în prelucrarea te
maticii populare ca și în crea
rea unor melodii de esență 
folclorică, puterea sa de a cu
prinde această muzică în tipa
rele formelor muzicii clasice.

Un loc cu totul deosebit în 
creația lui Dumitru Capoianu 
îl ocupă muzica pentru film. 
Ani în șir, Capoianu și-a în
scris numele pe genericul unor 
interesante filme romînești. 
„Scurtă istorie", „7 arte”, „Ho
mo Sapiens". „S-a furat o 
bombă" ș.a. Cheia succeselor 
acestui gen de creație a lui

Dumitru Capoianu
rului din cele mai diverse 
locuri ale țării, din această 
..pătrundere4 cu „suflul mari
lor transformări” ale zilelor 
noastre.

Pentru oricare dintre iubi
torii muzicii din țara noastră, 
creația lui Dumitru Capoianu 
se impune prin mesajul ei ar
tistic, prin fiorul poetic, prin 
caracterul ei direct accesibil 
— deși compozitorul vădește

lor experiențe în domeniul 
compoziției, orchestrației.

încă din anii de studiu, Ca
poianu compune o serie de lu
crări ce dovedesc un talent 
luminos, proaspăt, egal.

Creația zămislită de Dumi
tru Capoianu în ultimul de
ceniu, se distinge înainte de 
toate printr-o largă varietate 
de genuri. D. Capoianu dă rînd

asigurat în mare parte un loc 
permanent în repertoriul for
mațiilor artistice din țara 
noastră sau fiind, de aseme
nea, de multe ori interpretate 
pe estradele de concert din 
străinătate.

Urmînd îndemnul profesori
lor săi, D. Capoianu a așezat 
la temelia lucrărilor sale, mu
zica populară căutînd mereu 
căi noi pentru sublinierea re

Capoianu stă în înțelegerea le
gilor specifice ale muzicii de 
film, cerințelor ei deosebite ce
lorlalte genuri muzicale (sub 
raportul construcției orches
trației, armoniei, agogicii, di
namicii, acusticii). Muzica de 
film a lui Capoianu face corp 
comun cu imaginea, reușește 
să sublinieze ideea cinemato
grafică, se adresează receptivi-

tății directe, imediate, acțio- 
nînd cum dorea compozitorul 
într-o discuție despre muzica 
de film ca armă a regizorului 
pentru captarea cît mai depli
nă a „afectivității spectatoru
lui".

„Am lucrat multe filme îm
preună — scria despre creația 
dedicată de Capoianu filmelor, 
Ion Popescu-Gopo. Muzica 
lui a fost întotdeauna excelen
tă, mereu prezentă ca un co
mentator intim al spectatoru
lui. Este fără îndoială cel mai 
bun compozitor pentru filme, 
variat, nou, modern și clasic, 
cunoscător al tehnicii cinema
tografice. Stăpînește inteligent 
coloana sonoră contopind-o cu 
imaginea, întotdeauna avînd 
ca obiectiv principal conținu
tul și nu forma".

Cu conpiziunea caracteris
tică Gopo a intuit în aceste cu
vinte dedicate lui Capoianu cu 
prilejul propunerii sale pentru 
recenta decern^rb a Premiului 
de Stat, caracteristicile esen
țiale ale artei interesante, noi, 
pe care tînărul compozitor o 
închină poporului său.

IOSIF SAVA

vița (10; 12; 16; 18,15; 20,30) ; 
Festival (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21); Miorița (10; 12.45; 
15,30; 18,15; 21) ; Melodia (9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30); Medi
camentul care ucide : rulează 
la Capitol (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 19,30; 20,45) ; împărăția 
oglinzilor strîmbe: rulează la 
înfrățirea între popoare (10; 
16; 18; 20); Progresul (15,30; 
18; 20,15) ; Cavalerul Par- 
daillan: rulează la Victoria 
(9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ;
21.30) ; Moartea se numește
Engelchen : rulează la Giulești 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.30) ; Feroviar (9,45; 12,15;
14,45; 17,30; 20,15); Arta (15 ; 
17,45; 20,15) ; Agatha, lasă-te 
de crime !: rulează la Central 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45) ; Buzești (16; 18,15;
20.30) ; Aurora (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30); Anicka merge la 
școală : rulează la Lumina (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30); Feren
tari (16; 18; 20); A dispărut o 
navă: rulează la Union (11;

15,45; 18; 20,15); Volga (10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30); Pro
gram pentru copii: rulează 
la Doina (10; 11,15; 12,30) ; E 
permis să calci pe iarbă: ru
lează la Doina (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30); Pașii vieții — 
Copilul teribil — Așa a cuge
tat Diogene: rulează la Tim
puri Noi (10—21) ; Ucigașul șl 
fata ; rulează la Cultural (15; 
17; 19; 20,45); Flacăra (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30); Lira (15,30; 
18; 20,30); Valsul nemuritor: 
rulează la Dacia (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21); Povestirile lui 
Drda : rulează Ia Crîngași (16; 
18; 20); Vitan (15,30; 17,15; 
18,45; 20,30) ; Gol printre lupi: 
rulează la Bucegi (10; 12; 16; 
18,15; 20,30) ; Modern (9,30;
11,45; 14; 16,30; 19; 21,15);
Vară și fum : rulează la Uni
rea (15,30; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE

T
Duminică 12 ianuarie 1964

8,50 : Gimnastica de înviora
re la domiciliu ; 9,00 : Emisi
une pentru copii și tineretul 
școlar ; 10,30 : Rețeta gospodi
nei ; 11,00 : Emisiune pentru 
sate ; 19,00 : Jurnalul televizi
unii ; 19,10 : In lumea persona
jelor lui Ibsen ; 20,40 : Adora
bile și mincinoase ; 22,00 : Mu
zică ușoară ; în încheiere : Bu
letin de știri, sport, buletin 
meteorologie.



în ajunai conferinței 

privind Ciprul
NICOSIA 11 (Agerpres). — 
în timp ce în Cipru domneș

te calmul, atenția se îndreaptă 
asupra viitoarei conferințe de 
la Londra care va reuni pe re
prezentanții Greciei, Turciei, 
Angliei și ai comunităților gre
cești și turcești din Cipru. Mi
nistrul de externe turc, Erkin, 
a plecat sîmbătă spre Londra, 
iar cel grec, Palamas, urmează 
să plece duminică.

într-o declarație făcută pre
sei, ministrul de externe cipri
ot Kyprianu, a subliniat că 
guvernul Republicii Cipru și 
conducerea comunității gre
cești din insulă nu vor accepta 
din partea apropiatei conferin
țe decît hotărîrea care să recu
noască independența deplină 
a statului, fără nici un fel de 
îngrădire a libertății lui, și să 
asigure lichidarea oricărui 
pretext pentru un amestec 
străin. în același timp, trebuie 
să se asigure conducerea țării 
îți spiritul voinței majorității 
și să se garanteze drepturile 
minorității.

Un aspect de la lucrările de 
montare aS unei noi secții a 
Combinatului chimic din Circik 

(R.S.S. Uzbecă)
Foto : TASS

Aripa de stingă a Partidului
Socialist Italian a constituit 

un partid autonom
ROMA 11 Corespondentul 

Agerpres transmite : Sîmbătă 
dimineață au început la Roma 
lucrările Congresului național 
al curentului de stînga al Par
tidului socialist italian. încă 
de la începutul ședinței, Tul- 
lio Vecchietti, liderul aripei 
de stînga a partidului, a anun
țat „voința stîngii socialiste 
de a se constitui într-un par
tid autonom". „Noul partid — 
a spus vorbitorul — se va 
numi Partidul socialist italian 
al unității proletare", nume 
pe care l-a purtat actualul 
partid socialist, înainte de ia
nuarie 1947, cînd din el s-a 
desprins curentul social-de
mocrat al lui Giuseppe Sara- 
gat.

Cei 700 de delegați partici- 
panți la lucrări, au subliniat 
cu ovații hotărîrea constituirii 
noului partid și au intonat 
imnul revoluționar „Bandiera 
rossa".

MOSCOVA. — După cum transmite TASS, 
la invitația lui N. S. Hrușciov, la 10 și 11 ia
nuarie Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, a făcut o vizită neoficială la 
Moscova. El a avut o convorbire cu primul 
secretar al C.C. a-1 P.C.U.S. și cu alți membri 
ai Prezidiului C.C. al P.C.U.S., în problemele 
care prezintă interes pentru ambele părți.

ATENA. — După apariția recentă în lim
ba greacă a primei antologii a prozatorilor 
romîni, zilele acestea editura „Papakosta" din 
Atena a scos de sub tipar cunoscutul roman 
„Străinul** al scriitorului romîn Titus Po- 
povici. Cartea a apărut într-o frumoasă pre
zentare grafică.

MOSCOVA. — După cum anunță agenția TASS, 
la Moscova a fost semnat un contract potrivit că
ruia U.R.S.S. va achiziționa din S.U.A. un milion 
tone de grîu.

VIENA. — Cu prilejul aniversării a 100 de ani 
de la nașterea compozitorului Richard Strauss, radio
difuziunea austriacă a înregistrat opera „Feuersnot'* 
aparținînd cunoscutului compozitor. Și-au dat con
cursul ; Orchestra simfonicii a radiodifuziunii aus
triece, corul operei de stat din Viena, corul viencz 
de copii, precum și 16 soliști invitați la Viena din 
diferite țări cu acest prilej, printre care și cîntăre- 
țul romîn Ion Dacian. Publicul prezent în sala radio
difuziunii a aplaudat îndelung pe interpreți.

TUNIS. — La încheierea vizitei făcute de Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze în Tunisia, a fost dat publicității un comuni
cat Comun chino-tunisian, în care, printre altele se 
arată că s-a hotărît stabilirea de relații diplomatice 
între Republica Populară Chineză și Tunisia.

ACCRA. — După încheierea vizitei făcute 
în Tunisia, Ciu En-lal, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, a sosit la 11 ianua
rie la Accra, la invitația lui Kwame Nkru- 
mah, președintele și prim-ministru al Repu
blicii Ghana.

VIENTIANE. — Prințul Suvanna Fumma, primul 
ministru al Laosului, a declarat presei că a accep
tat invitația prințului Sufanuvong, președintele 
Comitetului Central al partidului Neo Lao Haksat 
și vicepreședinte al guvernului provizoriu, de a vi
zita, într-un viitor apropiat, provincia Sam Neua, 
situată în partea de nord a Laosului, și controlată 
de trupele Patet Lao. 1 J :

LEOPOLDVILLE. — Președintele* Republicii' Con
go (Leopoldville), Cyrill Adoula, care a făcut o vi
zită de cinci zile în R. F. Germană, s-a lîriap'oiat' In 
Leopoldville.

LIMA. — într-o declarație făcută presei, președin
tele Perului, Belaunde Terry, a criticat Congresul 
național pentru faptul că tărăgănează aprobarea 
bugetului țării, ceea ce întîrzie aplicarea planurilor 
economice ale guvernului. Președintele a declarat 
că în dosarele Congresului zac 31 de proiecte ale 
guvernului care așteaptă să fie aprobate.

NEW YORK. — Marele juriu din orașul Amarillo, 
statul Texas, a închis dosarul lui Russel McClarry 
care în ziua asasinării președintelui John Kennedy 
a declarat fată de martori că „îl va aștepta pe pre
ședinte cu o armă pentru a-1 omorî".

ROMA. — în semn de protest împotriva atenta
tului săvîrșit de elementele neofasciste asupra se
diului din Roma al Confederației Generale a Muncii 
din Italia, la chemarea organizațiilor sindicale au 
avut loc vineri la Roma, Milano. Florența și în alte 
orașe din Italia greve generale. în numeroase orașe 
din Italia au avut loc, de asemenea, mitinguri de 
protest împotriva activității elementelor neofasciste 
din Italia. Participants la mitingul de la Milano, au 
cerut ca partidul neofascist „Mișcarea socială ita
liană" să fie scos în afara legii.

PARIS. — Numeroase organizații de tineret și 
studențești din Franța au dat publicității la Paris o 
declarație comună în care condamnă războiul de 
exterminare dus de autoritățile irakiene împotriva 
populației pașnice kurde. Autorii declarației cheamă 
pe toți oamenii de bună credință și toate organiza
țiile care se pronunță în apărarea libertății să acor
de ajutor populației pașnice kurde, victimă a bom
bardamentelor autorităților irakiene.

în continuare, Vecchietti a 
declarat: „Noi am ajuns în
tr-un moment în care se cere 
o hotărîre clară, fără echi- 
vocuri, conformă cu răspunde
rea pe care ne-am asumat-o 
în anii lungi de luptă și cu 
angajamentele pe care le-am 
luat la ultimul Congres și în 
parlament". El a arătat că e- 
forturile pentru „salvarea u- 
nității partidului" au eșuat da
torită „liniei social-democra- 
te“, urmate de curentul „au
tonomist" condus de Pietro 
Nenni.

în prezent, noul Partid so
cialist italian al unității pro
letare are în parlament 25 de 
deputați și 13 senatori, cifre 
care se vor putea modifica 
după terminarea congresului.

Constituirea noului partid a 
slăbit poziția lui Nenni față 
de celelalte partide ale coali
ției guvernamentale.

Lucrările Congresului con
tinuă.
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Discursul lui Ben Bella
ALGER 11 (Agerpres). — In

tr-un discurs radiodifuzat pre
ședintele algerian Ben Bella a a- 
nunțat la 11 ianuarie crearea la 
Alger, Oran și Constantine a unor 
tribunale penale revoluționare în 
competența cărora vor intra pro
cesele persoanelor care desfășoară 
activitate contrarevoluționară și 
acționează împotriva transformă
rilor revoluționare din Algeria. A- 
ceastă hotărîre a fost luată de gu
vernul algerian în urma dezordi- 
nelor organizate la Oran de către 
elementele reacționare. Inițiatorii 
tulburărilor, a subliniat în dis
cursul său Ben Bella, se înșeală a- 
mamic dacă cred că putem fi in- 
dulgenți cu ei în aceste momente, 
cînd există dificultăți de care po
porul algerian este pe deplin con
știent. El a adăugat că înființarea 
tribunalelor penale revoluționare 
nu înseamnă o lovitură adusă 
drepturilor cetățenești. Măsura a 
fost adoptată în virtutea constitu
ției, care permite „luarea de mă
suri excepționale pentru salvarea 
independenței națiunii și institu
țiilor republicii".

în dupa-amiaza aceleiași zile, la 
Alger, a avut loc un miting popu
lar la care a luat cuvîntul pre
ședintele Ben Bella.
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Controverse la conferința 
vest - europeană 

asupra pescuitului
LONDRA 11 (Agerpres). — 

Conferința vest-europeană asupra 
pescuitului a continuat vineri la 
Londra printr-o serie de convor
biri bilaterale între participanți.

Citind surse bine informate, a- 
genția Associated Press relatează 
că atmosfera de pesimism care a 
domnit la deschiderea lucrărilor se 
menține și în prezent ca urmare a 
opoziției Franței la orice propu
nere de extindere a apelor terito
riale peste limita actuală de 3 
mile. Agenția menționează că po
ziția franceză a influențat și pe 
aceea a celorlalte cinci delegații 
din țările Pieței comune care par
ticipă la dezbateri. La conferință 
participă țările Pieței comune, 
state membre ale Asociației libe
rului schimb (A.E.L.S.), precum și 
Spania, Irlanda și Islanda.

încercările de compromis su
gerate de o propunere portugheză 
care prevede extinderea apelor te
ritoriale de la 3 la 6 mile, iar 
cele destinate pescuitului la 12 
mile, nu au fost pînă în prezent 
încununate de succes'. Țările Pie
ței comune continuă să se opună 
acestei propuneri, sugerînd o con
trapropunere potrivit căreia apele 
teritoriale să rămînă la actualele 
lor limite (3 mile), iar limita a- 
pclor destinate pescuitului să fie 
extinsă la o distanță asupra căreia 
să cadă de, acord toți participanții.

Agenția menționată relatează că 
Anglia ar fi dispusă să accepte o 
formulă de compromis care să co
respunda propunerii portugheze, a- 
menințînd că dacă nu se va rea
liza nici un acord în acest sens, 
ea va proceda la o extindere uni
laterală a limitelor apelor sale te
ritoriale destinate pescuitului.

Constatările lui 
Mark Lane 
la Dallas

n om lipsit de ureche muzi
cală poate acorda un pian 
chiar și pentru un pianist 

cunoscut.
Inginerul petrolist Vikenti Bo- 

rițki, din Baku (Azerbaidjan) a 
construit un aparat cu ajutorul 
căruia poate fi acordat cu o mare 
precizie orice instrument muzical 
cu clape. Acordorul electric este 
alcătuit din piese mecanice și 
electronice. Indicatorul optic al 
aparatului semnalizează atunci 
cînd coardele au fost acordate cu 
precizie. In medie pentru acorda
rea unui pian cu acest nou aparat 
nu este nevoie decît de aproxima
tiv o oră.

Pregătirile in vederea conferinței

de la
CAIRO 11 (Agerpres). — 

La Cairo continuă în ritm in
tens pregătirile în vederea 
Conferinței arabe la nivel 
înalt, care se deschide luni. 
Președintele Republicii Arabe 
Yemen, As Sallal, este pri
mul șef de stat arab care a so
sit în capitala R.A.U. Aproape 
toate celelalte țări arabe au a- 
nunțat componența delegați
ilor lor la conferință. Regele 
Libiei, Idris, a anunțat în mod 
oficial că, din motive de sănă
tate, nu va putea lua parte 
personal la conferință. El va fi 
reprezentat de prințul moște
nitor Hassan Rida. Intr-o de
clarație dată publicității, re
gele Idris subliniază că „aderă 
dinainte" la eventualele hotă- 
rîri ale conferinței.

La 10 ianuarie, președintele 
Nasser l-a primit pe ministrul 
de externe al Iordaniei, Atal- 
lah. După convorbire, Atallah 
a declarat presei că relațiile

hi incidente in zona Canalului Panama
CIUDAD DE PANAMA 11 (A- 

gerpres) — După cum transmite 
agenția Associated Press, în tot 
cursul zilei de vineri, la linia de 
demarcație a zonei Canalului Pa
nama au continuat schimburi pu
ternice de focuri între trupele a- 
mericane și civili panamezi. Pe 
străzile capitalei, Ciudad de Pa
nama, mulțimea a incendiat mai 
multe automobile aparținînd unor 
cetățeni nord-americani. Postul 
de radio Panama a anunțat 
că în cursul dezordinilor de 
joi și vineri, 27 de persoane au 
fost ucise și 294 rănite, dintre care 
34 militari americani. La Was
hington, Departamentul de Stat al 
S.U.A. a declarat că, potrivit ulti
melor informații primite, numă
rul morților de partea americană 
se ridică la 3, iar cel al răniților 
la 46. Generalul Andrew P. 
O'Meara, comandantul zonei Ca

Un aspect de pe Canalul Panama.

Expoziție spațială 
franceză

In ziua de 10 ianuarie a 
fost inaugurată la „Pa
lais des Decouvertes“ ex

poziția spațială franceză. Aici 
pot fi văzute racheta franceză 
„Dragon4', care deține recordul 
de altitudine al Franței, cît și 
numeroase aparate pentru zbo
rurile spațiale. De asemenea, 
pot fi urmărite lansarea și re
cuperarea unor animale, efec
tuate în noiembrie trecut de la 
poligonul din Sahara.

Protecția urșilor

In anul 1951 în munții Ape- 
nini a fost creat un parc 
natural al cărui scop era de 

a asigura protecția celor 15 urși 
care mai trăiau pe aceste locuri. 
Autoritățile italiene au interzis 
vînarea urșilor și au asigurat 
hrană animalelor astfel încît, în 
prezent, numărul lor a ajuns la 80. 
Acesta ar fi putut fi și mai mare 
dacă unele animale nu ar fugi 
din parc îndreptîndu-se spre pă
duri.

Capriciile iernii în 
Finlanda

Capriciile acestei ierni 
s-au manifestat și în 
Finlanda, unde timpul 

este neobișnuit pentru această 
țară nordică. Potrivit știrilor

Cairo
diplomatice dintre R.A.U. și 
Iordania vor fi reluate în cu- 
rînd.

Potrivit relatărilor agenției 
M.E.N., nu a fost încă fixată 
o dată definitivă pentru întîl- 
nirea prealabilă a miniștrilor 
de externe ai țărilor arabe.

In diverse capitale arabe se 
desfășoară o vie activitate di
plomatică. Pînă în prezent nu 
au fost însă definite în mod 
oficial pozițiile celor 13 state 
arabe în problemele pe care le 
va dezbate conferința de la 
Cairo. Președintele Nasser a 
precizat că, după părerea 
R.A.U., problema împiedicării 
devierii apelor Iordanului de- 
către Izrael este „o problemă 
politică înainte de a fi mili
tară". „Hotărîrea care trebuie 
luată, scrie cunoscutul comen
tator egiptean Hassanein Hey- 
kal, este în primul rînd de na
tură politică".

nalului Panama, a declarat că tru
pele americane au ripostat la fo
cul unor lunetiști panamezi, care 
au făcut victime în rîndurile mi
litarilor americani.

Intr-o cuvîntare radio-difuzată, 
președintele Republicii Panama, 
Roberto Chiari, a anunțat că 
țara lui a rupt relațiile diploma
tice cu S.U.A. și că le va relua nu
mai după ce vor începe tratative 
între cele două guverne, pentru 
revizuirea tratatelor care stipulează 
drepturile Statelor Unite asupra 
Canalului Panama.

Purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe a anunțat că președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson, a avut 
vineri o convorbire telefonică cu 
președintele Chiari, în cursul că
reia, acesta din urmă a cerut re
vizuirea tratatelor dintre S.U.A. și 
Panama. Potrivit purtătorului de 
cuvînt, președintele Johnson a 
spus președintelui Chiari că pri
ma etapă la care trebuie să se

■ iarul „NAȚIONAL
GUARDIAN** a pu
blicat un articol al 
avocatului Mark 
Lane, fost mem
bru al Adunării le
gislative a statului 

New York, care a întreprins pe 
cont propriu o anchetă asupra 
evenimentelor tragice din Dallas a 
căror victimă a fost John Kennedy. 

La 31 decembrie, în ajunul A- 
nului Nou, Lane a sosit la Dallas 
înarmat cu numeroase aparate de 
fotografiat și cu un magnetofon. 
„Ancheta independentă" a lui 
Lane a fost complicată nu numai 
datorită mijloacelor sale reduse 
de investigație cît și de faptul că, 
după cum arată el, „F.B.I.-ul a dat 
instrucțiuni tuturor martorilor po
sibili să se abțină de la orice de
clarații".

La Dallas însă s-au găsit oa
meni care s-au arătat gata să-l a- 
jute pe avocatul din New York. 

care parvin din Laponia (re
giune de nord a Finlandei), 
asupra acestei părți a țării 
s-au abătut ploi însoțite de 
tunete și fulgere. In regiunea 
Kolari, anunță ziarele, tune
tele și fulgerele erau tot 
atît de puternice ca și în cele 
mai călduroase zile ale verii, 
în punctul cel mai de nord al 
regiunii Uts, temperatura a 
atins plus 6 grade.

Zăcăminte de antoiilit

Un grup de geologi au desco
perit în Ural bogate zăcă
minte de antofilit — azbest 

rezistent la acțiunile acizilor, 
care se găsește relativ rar în na
tură. Acest mineral este folosit 
pentru fabricarea țesăturilor teh
nice și în industria chimică.

Rezervele zăcămîntului descope
rit depășesc de cinci ori toate ză
cămintele cunoscute pînă în pre
zent în această regiune. Antofi- 
litul se află la o adîncime mică, 
ceea ce va permite ca extracția 
lui să se efectueze prin metoda 
exploatării la zi.

După 100 de ani

De peste 100 de ani în Elve
ția nu a căzut atît de pu
țină zăpadă ca în iarna a- 

ceasta. După cum a anunțat In
stitutul meteorologic din Geneva 
în decembrie, anul trecut, zăpada

Convenție 
de colaborare

rommo - sovietică
IN DOMENIUL

RADIO TELEVIZIUNII
MOSCOVA 11 Coresponden

tul Agerpres transmite : La 
Moscova a fost semnată noua 
convenție de colaborare dintre 
Radiodifuziunea șl televiziu
nea romînă și Radiodifuziunea 
și televiziunea sovietică. Con
venția a fost semnată de Ion 
Pas, președintele Comitetului 
de radiodifuziune și televi
ziune al R. P. Romîne și M.A. 
Harlamov, președintele Comi
tetului de stat pentru radiodi
fuziune și televiziune al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

După semnarea convenției, 
M. A. Harlamov a oferit o 
masă în cinstea delegației Co
mitetului de radiodifuziune șl 
televiziune din R. P. Romînă.

ajungă este restabilirea păcii. Cei 
doi președinți au căzut de acord 
asupra necesității de a se pune 
capăt violențelor. După cum trans
mite agenția U.P.I., guvernul a- 
merican a hotărît vineri evacuarea 
imediată a ambasadei S.U.A. din 
Ciudad de Panama și distrugerea 
tuturor documentelor secrete. 
Această hotărîre a fost luată după 
ce garda națională panameză a 
informat autoritățile nord-ameri- 
cane că nu mai poate asigura 
securitatea clădirii ambasadei.

In prezent, la Ciudad de Pana
ma se desfășoară eforturi, pe di
ferite căi, pentru reglementarea 
conflictului. Aceste eforturi sînt 
întreprinse de o delegație nord- 
americană, condusă de Thomas 
Mann, cît și de cei cinci mem

bri ai Comisiei inter-americane de 
pace, organism al Organizației 
Statelor Americane.

Printre ei se numără președintele 
secției locale a Comitetului cetă
țenesc pentru apărarea libertăților 
americane, ziaristul Olds, redac
tor al ziarului liberal „Texas Ob
server**, precum și o firmă juridică 
interesată de planurile lui Lane. 
El a reușit să afle că patru cola
boratori ai ziarului „Dallas Mor
ning News", care s-au aflat în mo
mentul atentatului la viața pre
ședintelui Kennedy între clădirea 
de unde se presupune că s-a tras 
și podul de fier spre care se în
drepta mașina președintelui, au 
declarat că focurile de armă s-au 
auzit din direcția podului de fier. 
Lane amintește că în primele ore 
după asasinat, în emisiunile de ra
dio s-a amintit că un polițist pe 
motocicletă a încercat să urmă
rească două persoane care s-au 
ascuns dincolo de pod.

El a avut o convorbire cu soții 
Paine care i-au închiriat lui Os
wald locuința. Doamna Paine a a-
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a atins în munții Alpi o înălțime 
de cîțiva milimetri. Așa ceva nu 
s-a mai întîmplat, din decembrie 
18^.

Din cauza lipsei de zăpadă nu
meroase concursuri de schi au tre
buit să fie contramandate. Toam
na uscată de anul trecut și actuala 
iarnă, lipsită de zăpadă, au provo
cat îngrijorări în problema asigu
rării rezervelor de apă în unele re
giuni ale Elveției. încă de pe acum, 
în mai multe localități rurale din 
munții Jura, apa este adusă cu
cisternele.

Turnînd In Spania un film din lumea circului, cunoscuta ac- 
tnță italiană Claudia Cardinale pare aclimatizată cu elefanții.

Ceea ce

a consemnat

istoria...

Jncidentele din zona Cana
lului Panama au readus 
în actualitate aceasta ar

tera de legătură între Oceanul 
Atlantic și Oceanul Pacific. 
Ceea ce astăzi constituie o mo
dernă și frecventată cale de co
municație părea cu secole în 
urmă un vis greu realizabil. În
că în 1529 un inginer al timpu
lui, Alvaro de Saavedra Ceron 
sugera stabilirea unei legături 
între cele două oceane printr-un 
canal săpat în America Centra
lă. Din cele patru variante pro
puse, una menționa Panama. 
Secolele următoare au consem
nat mai multe alte proiecte, 
printre care merită să-l cităm 
pe cel al lui Alexander Hum
boldt. La mijlocul secolului 
XIX, ideea canalului cunoaște 
un interes crescînd. Pledau nu 
numai interese economice pen
tru aceasta gigantică lucrare, 
ci și ambiții politice.

Ferdinand de Lesseps, avea 
experiența Suezului, cînd după 
multe ezitări a acceptat să în
treprindă construcția canalului. 
Dar „Compagnie universelie du 
canal interoceanique" nu pose
da suficiente fonduri iar cînd, 
în sfîrșit le-a avut s-a lovit de 
dificultăți ce fuseseră subesti
mate. Erori în calcul, defecțiuni 
neașteptate, greutăți provocate 
de clima locală au dus la eșecul 
operațiunii întreprinse de Les
seps. Fuseseră pierdute nu nu
mai uriașe sume de bani, ci și 
nenumărate vieți omenești. Era 
imposibil de evaluat morțij — 
nota un martor ocular.

Lesseps, înfrînt, a părăsit 
scena. Inițiativa a fost preluată 
de S.U.A. O întîmplare a avut 
partea sa de contribuție la a- 
ceasta. Preferințele nord-ameri- 
cane înclinau către un canal 
care să traverseze Nicaragua. 
Un proiect fusese întocmit, o 
hotărîre fusese votată de Came
ra Reprezentanților... Numai că 
erupția catastrofală a unui vul
can, în Martinica, în 1902 a 
avut la Washington consecințe 
neașteptate. Experții studiind 
îngrijorați harta Nicaraguăi au 
descoperit mai mulți vulcani pe 
teritoriul acesteia. In plus, Ni
caragua a avut nefericita inspi
rație de a emite un timbru poș
tal cu imaginea unuia din vul
canii săi în erupție. Soarta pro
iectului a fost pecetluită...

In 1903, Statele Unite obțin, 
la capătul unei succesiuni de 
evenimente tulburi, închirierea 

firmat categoric că ziua în care se 
afirma că Oswald ar fi fost văzut 
la poligon unde s-ar fi antrenat 
pentru tragere la țintă, în realitate 
el și-a petrecut-o în casa ei din 
Irving. Ea respinge afirmațiile că 
Oswald ar fi făcut exerciții de tir 
în ultimele două luni ale vieții lui.

„In timpul convorbirii îndelun
gate avute cu Margaret Oswald 
— mama presupusului asasin — 
și din scrisorile pe care le-am primit 
mai tîrziu de la ea, scrie avoca
tul, am aflat multe lucruri care 
m-au determinat să-mi pun între
bări suplimentare, la care raportul 
F.B.I. nu dă pînă în prezent nici 
un fel de răspunsuri. O parte con
siderabilă din informațiile primite 
din partea mamei lui Oswald sînt 
confidențiale și de aceea eu nu le 
pot deocamdată comenta".

In ce privește soția lui Oswald, 
autoritățile polițienești, care în 
unele cazuri permit să se facă mul
te declarații inutile, de data a-

Campania 
electorală 

din Grecia
ATENA 11 (Agerpres). — La 

Atena s-au încheiat lucrările 
plenarei Comitetului Adminis
trativ al partidului Uniunea 
Democrată de Stînga (E.D.A.), 
carre a discutat probleme pri
vind organizarea și desfășura
rea campaniei electorale în 
vederea alegerilor parlamenta
re ce vor avea loc la 16 fe
bruarie. După cum relatează 
ziarul „Avghi", B. Drakopulos, 
membru al Comitetului Admi
nistrativ al E.D.A., a prezen
tat la plenară un raport în 
care se arată că „principalul 
scop și sarcina partidului în 
apropiatele alegeri constau în 
a obține victoria politicii de 
democrație, pace și progres, a 
da o lovitură hotărîtoare par
tidului E.R.E. și politicii for
țelor reacționare de dreapta, 
precum și de a obține întări
rea partidului E.D.A.".

zonei pe care urma să fie cons
truit canalul. Construcția durea
ză pînă în 1914. La 15 august 
1914 canalul a fost dat în ex
ploatare. Aceasta arteră navi
gabilă, de o deosebita valoare 
economică și strategică, are o 
lungime de 80 km. Lățimea ei 
variază între 35—300 m. Zona 
canalului, situată pe ambele la
turi ale acestei căi de comuni
cație și avînd o suprafață de 
1 432 km p, a fost închiriată 
pentru 400 000 dolari anual. 
Suma s-a mărit după revizui
rea, la acest capitol, a tratatu
lui. Zona canalului este despăr
țită de statul Panama printr-o 
veritabilă frontieră. Trupe ame
ricane cifrate la 9 750 militari 
staționează în aceasta zona. 
36 000 de americani, militari și 
civili împreună cu familiile lor, 
se găsesc în prezent în zona ca
nalul ui Panama.

Tratatul din 1903 constituie 
obiectul criticilor neîncetate 
ale opiniei publice panameze. 
In anii din urmă s-au înmulțit 
glasurile care cer abrogarea 
tratatului și naționalizarea Ca
nalului Panama. Aceste cerințe 
au găsit ecou și în luările de 
atitudine mai recente ale unor 
factori guvernamentali din Pa
nama.

Evenimentele sîngeroase din 
zona Canalului Panama au pri
lejuit numeroase comentarii. 
Influentul ziar britanic „Times’ 
constata că „panamezii nu ac
ceptă o contabilitate din care 
să rezulte numai beneficii de 
3 milioane de dolari din veni
turi cifrate la 80 milioane de 
dolari". Din incidentele consu
mate în Panama, ziarul „Was
hington Post' desprinde conclu
zia că „trebuie să fie stabilite 
relații noi" între S.U.A. și Pa
nama. „New York Herald Tri
bune’ își sintetizează punctul 
de vedere în afirmația că 
„este evident că trebuie să fie 
menținută autoritatea Statelor 
Unite asupra acestui canal vi
tal", cu mențiunea suplimenta
ră că „Washingtonul trebuie 
să studieze însă din nou nemul
țumirile panamezilor'.

Ultimele știri parvenite din 
Panama relevă menținerea stă
rii de încordare.

E. OBREA

ceasta s-au grăbit să o izoleze ime
diat după arestarea lui Oswald 
pentru a împiedica pe corespon
denți să-i pună întrebări referi
toare la comportarea și felul în 
care și-a petrecut timpul soțul ei 
în ajunul asasinării președintelui.

In sfîrșit, scrie Lane, șoferul de 
taxi D. Klick, despre care se a- 
firmă că l-ar fi dus pe Oswald de 
la stația de autobus pînă acasă, 
imediat după atentatul la viața 
președintelui, nici nu există în 
Dallas. Deși familia sa a fost ci
tată de procurorul districtual, el 
nu figurează pe nici una din lis
tele membrilor sindicatului și nici 
în lista companiei „City Trans
portation**, care deține monopolul 
taxiurilor din Dallas.

„Toate aceste fapte, cu toate că 
pot părea neesenfiale, subliniază 
în încheiere Mark Lane, demon
strează că „posibilitățile unei an
chete eficace nu au fost nicidecum 
epuizate".
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