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• Colectivul Rafinăriei de pe
trol din Cîmpina a îndeplinit 
planul de producție pe primul 
trimestru la toți indicatorii, cu 
6 zile mai devreme. La obți
nerea acestor realizări au con
tribuit masurile luate pentru 
creșterea indicilor de utilizare 
a instalațiilor, respectarea pro
cesului tehnologic și generali
zarea unor inițiative cu eficaci
tate economică.

• Colectivuî oțelăriei Martin 
nr. 1 de la Combinatul siderur

gic Hunedoara a elaborat 
miercuri în primul schimb de 
lucru ultimele tone de oțel pre
văzute în sarcinile de plan 
pentru primul trimestru al anu
lui. Datorită creșterii producti
vității agregatelor și scurtării 
timpului de elaborare a șarje
lor, în medie cu aproape 30 
minute, față de realizările din 
anul trecut, topitorii acestei 
oțelării au produs de la înce
putul anului cu 8 798 tone de 
oțel mai mult decît în întreg 
trimestrul I al anului trecut.

< îndeplinit
PIML TRIMESTRIAL

Cu 7 zile înainte de termen, 
au îndeplinit planul și munci
torii, tehnicienii și inginerii 
care deservesc secția furnale 
vechi a combinatului.

• O bună parte din prevede
rile planului de măsuri tehnico- 
organizatorice, întocmit în a- 
cest an de întreprinderea de 
hîrtie și celuloză „Steaua roșie" 
din Bacău, au fost rezolvate.

Aceste măsuri au permis co
lectivului fabricii să îndepli
nească planul trimestrial cu o 
săptămînă mai devreme.

e Colectivul minei Uricani 
din bazinul Văii Jiului a înre
gistrat miercuri un succes de 
seamă în întrecerea socialistă 
pe care o desfășoară în cinstea 
celei de a XX-a aniversări a 
eliberării patriei : îndeplinirea 
planului trimestrial de pro
ducție.

(Agerpres)

! Pe baza rezultatelor ob
ținute în producție anul 
trecut, noi colective de 
muncă au primit titlul de 
întreprindere evidențiată în 
întrecerea socialistă pe ra
mură și de întreprindere 
fruntașă în întrecerea so
cialistă pe regiune,

GALAȚI: Laminoriștii
gălățeni au trăit ieri o zi 
de bucurie. Luînd cuvîntul 
tovarășul Leonida Cazacu, 
directorul uzinei, a arătat 
că anul trecut a fost livra
tă peste plan cantitatea de 
2 800 tone de tablă. Ca ur
mare a îmbunătățirii teh
nologiei de fabricație s-a 
redus simțitor consumul 
specific de metal pe tona 
de laminate.

Continuînd succesele de 
anul trecut, pînă în prezent 
acest harnic colectiv a dat 
peste prevederile planului 
circa 500 tone tablă lami
nată, de bună calitate.

Pentru rezultatele obți
nute, colectivul de la La
minorul de tablă Galați a 
fost distins «cu diploma de 
întreprindere fruntașă în 
ramura siderurgică pe re
giunea Galați.

SUCEAVA : Colectivul de 
la Depoul C.F.R. Suceava a 
primit ieri diploma de în
treprindere evidențiată în 
întrecerea socialistă pe ra
mura transporturi ferovia
re.

Inginerul Tudor Ciucă, 
șeful depoului, a arătat că 
printr-o mai bună folosire 
a capacității locomotivelor 
s-au economisit peste 900 
tone combustibil convențio
nal, transportîndu-se tot
odată o încărcătură supli
mentară de 400 000 tone 
mărfuri.

Meeanicii și fochiștii su
ceveni sînt hotărîți să în
tâmpine cu noi succese cea 
de a XX-a aniversare a 
eliberării patriei.

PLOIEȘTI: Minerii de la 
Filipeștii de Pădure au 
scos la suprafață anul tre
cut o producție suplimenta
ră de peste 32 000 tone căr
bune. Ieri, într-un cadru 
festiv, colectivului i s-a în- 
mînat diploma de între
prindere evidențiată în în
trecerea socialistă în ramu
ra mineritului.

Dezvoltând succesele ob
ținute anul trecut, în pri
mele două luni ale acestui 
an, minerii de aici au ex
tras peste plan peste 3 500 
tone de cărbune.

In numărul nostru 
de miine vom publi
ca două articole în 
care vom împărtăși 
din experiența co
lectivelor de ia La
minorul de tablă 
Galați și de la 
ploatarea minieră 
Filipeștii de Pădure.

Filme 
pentru sate

Studioul „Alexandru Sahia" a 
realizat în colaborare cu Consi
liul Superior al Agriculturii noile 
filme agricole, „Măsuri pentru 
apărarea sănătății animalelor", 
„lngrășarea porcilor pentru carne" 
și „Mecanizarea lucrărilor în 
grajdurile de bovine", care vor 
rula în curînd pe ecranele cine
matografelor sătești.

In prezent se pregătesc alte ii 
filme de acest fel.

(Agerpres!

MAȘINI 
AGRICOLE

Constructorii de mașini a- 
gricole de la Uzinele „Semă
nătoarea" din Capitală au 
produs pentru campania agri
colă de primăvară, anul ace
sta, numeroase mașini agricole, 
printre care 500 semănători de 
porumb, 250 mașini de îm
prăștiat îngrășăminte etc. La 
semănătorile de porumb pla
nul de producție a fost depă
șit cu aproximativ 100 de 
bucăți.

Concomitent, metalurgiștii 
din această importantă între
prindere constructoare de ma
șini din țara noastră se întrec 
pentru a produce cit mai 
multe utilaje și pentru cele
lalte campanii agricole. Prin
tre altele, de la începutul a- 
nului și pînă acum, ei au li
vrat unităților agricole socia
liste circa 1 600 de combine 
cerealiere și de însilozat nu
treț din care aproximativ 75 
de bucăți peste plan. Noile 
produse livrate agriculturii au 
un nivel tehnic superior celor 
produse în anii prccedenți. 
Prin folosirea unor procedee 
tehnologice înaintate, la ma
joritatea mașinilor au fost 
îmbunătățiți indicii tehnico- 
economici și de siguranță în 
exploatare.

(Agerpres)

Azi mai bine 

ca ier^ 

miine ma[ bine 

ca azi!
FRANCISC IȘTOC 

secretarul comitetului U.Ț.M. 
de la întreprinderea meta
lurgică — Roman ne împăr
tășește din experiența aces
tei organizații în mobiliza

rea tinerilor la

ÎNSUȘIREA

NOILOR TEHNOLOGII
zina noastră a fost 
profilată în ulti
mul timp pentru 
a produce diverse 
utilaje necesare 
industriei fores
tiere. Fabricarea 

unor asemenea utilaje cu un 
înalt grad de tehnicitate a 
impus ca muncitorii să-și în
sușească cît mai temeinic noi
le tehnologii de fabricație.

Paralel cu acțiunile organi
zate d‘e conducerea uzinei 
(cursuri de ridicare a califică
rii, de specializare) comitetul 
U.T.M. a urmărit rezolvarea 
operativă a unor probleme 
care să-i ajute pe tineri să-și 
îndeplinească angajamentele 
pe care aceștia și le iau lună 
de lună în întrecerea socialis
tă. Fiind vorba de probleme 
tehnice, comitetul U.T.M, a 
format pe lîngă resortul pro
ducție și calificare un colec
tiv larg de ingineri și tehni
cieni, cadre cu o temeinică 
pregătire, care pot să dea un 
ajutor competent. Acest co
lectiv a desfășurat o activitate 
deosebit de rodnică. Iată cîte-
va exemple :

Din discuțiile purtate cu 
conducerile secțiilor a reieșit 
că unii tineri nu reușeau să-și 
organizeze bine locul de mun
că, își iroseau timpul căutând

Festivalul republican al școlilor 

și institutelor de artă

Acordurile „Eroi
cei" beethoveniene 
sună prelung...

Sute de tineri ur
măresc concertul 
simfonic cu care or
chestra Conserva
torului „Ciprian 

Porumbescu", sub 
bagheta lui Paul 

Popescu, a deschis 
etapa finală a celui 
de al 6-lea Festival 
republican, al școli
lor și institutelor de 
artă.

In program au fi
gurat „Concertul 
oentru orchestră de 
coarde" de Ion

diverse scule, fapt ce ducea la 
nerealizarea ritmică a sarcini
lor zilnice de producție. Stu
diind această problemă, comi
tetul organizației U.T.M., îm
preună cu tânărul inginer 
Mircea Anni, a întocmit un 
material interesant, care a 
constituit baza unor discuții și 
a unor propuneri interesante. 
Expunerea a fost urmată de o 
demonstrație practică, cu care 
ocazie tânărul strungar 
Ghcorghe Pălăceanu a împăr
tășit din experiența sa.

Ținînd seama de influența 
pe care a avut-o demonstrația 
respectivă, am organizat apoi 
una asemănătoare, pentru fre
zori și în continuare vom face 
același lucru, pentru toate 
celelalte meserii.

Un alt exemplu. A fost o 
perioadă cînd în secția de tur
nătorie, coeficientul de rebut 
era mai mare decît Cel admis. 
Am solicitat și în acest caz 
sprijin din partea tovarășilor 
d'e care aminteam, care au 
studiat acest aspect din secția 
turnătorie. Ei au constatat 
că unii tineri nu respectau 
întocmai tehnologia, nu dă
deau atenția cuvenită operației 
de turnare. Ei au făcut propu
nerea (acceptată și tradusă 
azi în viață) ca, la fiecare

Dumitrescu, „Poe
mul concertant pen
tru violoncel și 
orchestră” de Florin 
Eftimescu și Simfo
nia IlI-a de Beetho
ven.

Foto :
EM. COJOCARU 

piesă realizată necorespunză
tor, maistrul secției să arate 
celui în cauză, de ce nu e 
bună, căror cauze se datorește 
rebutul și ce trebuie făcut ca 
lucrurile să nu se mai repete.

Sau un alt exemplu La secția 
prelucrări mecanice calitatea 
produselor nu era întotdeauna 
corespunzătoare. împreună cu 
colectivul nostru am hotărît 
să organizăm o adunare gene
rală U.T.M. în care să dezba
tem această problemă. Și în- 
tr-adevăr, adunarea generală 
U.T.M. a fost deosebit de efi
cientă. S-a stabilit, cu această 
ocazie,’ca tinerii cu o califi
care mai slabă să lucreze pe 
lîngă muncitorii cei mai bine 
pregătiți. S-au făcut propuneri 
concrete referitoare la stu
dierea cărții tehnice, la ajuto
rul pe care tinerii să-1 pri
mească din partea maiștrilor 
și reglorilor.

Problemele privind verifi
carea periodică a aparatelor 
de măsură și control, păstra
rea acestora, întreținerea ma
șinilor au fost pe larg dezbă
tute și pentru fiecare în parte 
s-au stabilit măsuri practice 
concrete.

Dar, nu o dată ne-am putut 
convinge că executarea unor 
piese de bună calitate depinde 
și de felul în care tinerii

Noi sectoare miniere
La Dobrești, localitate situată 

în zona munților Pădurea Craiu
lui, se lucrează la deschiderea u- 
nor sectoare miniere pentru ex
ploatarea bauxitei și la construcția 
unei instalații pentru spălarea 
acestui minereu — materie primă 
necesară pentru viitoarea uzina 
de alumină din apropiere de O- 
radea.

Metoda de spălare în flux a mi
nereurilor de bauxită ce va fi in

■ a sfîrșitul trimestrului II aproape 400 de elevi ai
Școlii medii nr. 2 „Frații Buzești" din Craiova 
s-au prezentat în fața unui examen deosebit: 
prima sesiune a cercurilor pe materii. Au parti
cipat elevii fruntași Ia învățătură, profesorii 

' școlii, numeroși invitați. Membrii cercurilor au 
făcut cu acest prilej bilanțul activității de

puse de ei de-a lungul a două trimestre. Referatele prezen
tate, noutățile, bazate pe cercetări făcute de elevi, dis
cuțiile aprinse purtate în cele șapte secții — matematică, 
fizică, chimie, științe naturale, geografie, limba și literatura 
romînă, istorie — au dovedit că în cercurile pe materii s-a 
urmărit, în primul rînd, aprofundarea și îmbogățirea cu
noștințelor însușite la cursuri, dezvoltarea curiozității lor
științifice...

Lecțiile 
deschid 

noi orizonturi
într-o zi, pe la începutul 

anului școlar, mai mulți elevi 
din clasa a XI-a l-au căutat la 
cancelarie pe tovarășul Ion 

muncitori cunosc desenul teh
nic. In acest scop am între
prins în ultima vreme mai 
multe acțiuni. Propunînd in
troducerea în programele ana
litice ale cursurilor de ridicare 
a calificării profesionale a 
unor lecții privind desenul 
tehnic, repartizînd tinerii pe 
lîngă muncitori cu mai multă 
experiență, pe lîngă maiștri, 
am reușit să ajutăm un nu
măr mare de tineri muncitori 
să lichideze în mare măsură a- 
ceastă deficiență.

Am folosit în același scop și 
alte forme mai atractive, care 
s-au bucurat de aprecierea ti
nerilor. Nu de mult, de exem
plu, am organizat un concurs 
„Cine știe desen tehnic, cîș- 
tigă“. Și pentru ca tinerii din 
sală sa aibă cît mai mult de 
învățat, am selecționat pe cei 
16 concurenți din rîndul de
senatorilor de profesie.

A fost un concurs-lecție în 
care tinerii și-au lămurit pro
bleme neclare cu privire la 
desen.

Asemenea acțiuni s-au do
vedit a fi utile și tocmai de 
aceea vom organiza și altele 
care să ajute efectiv tinerii 
să-și îndeplinească angaja
mentele stabilite în întrecerea 
socialistă.

trodusă aici a fost elaborată în 
țara noastră și verificată în 
cursul anului trecut

Paralel cu lucrările pentru in
stalația de spălare și obiectivele 
anexe în lucru se găsesc, de a- 
semenea, linia electrică de 35 kV 
Beiuș—Dobrești și cea de 6 kV 
Dobrești—Lunca Sprie, precum și 
racordurile și posturile de trans
formare care vor alimenta cu e- 
nergie electrică noua zonă minieră

UN EXAMEN
DEOSEBIT

Culman, profesor de istorie. Ci
tiseră despre descoperirile ar
heologice — străzi antice, tem
ple, statui din marmoră — a- 
flate la Tomis, orașul antic 
care nu-i mai jos decît cu trei 
sau patru metri de nivelul 
Constanței moderne, și doreau 
să organizeze un simpozion pe 
această temă.

Alți elevi, pasionați geografi, 
citesc note de călătorie, cărți 
care vorbesc despre bogățiile și 
frumusețile patriei de azi. Mai

4 răspunsuri și mai 
multe învățăminte

ION

nmffil 1

raficele întrecerii 
socialiste consem
nează realizările 
pe care colectivul 
de la Uzina de u- 
tilaj petrolier din 
Tîrgoviște le obți

ne zi de zi în producție. Suc
cesele de anul trecut, cînd 
planul de producție a fost de
pășit la toți indicatorii, au 
constituit un puternic stimu
lent în activitatea ce o des
fășoară metalurgiștii tîrgoviș- 
teni pentru îndeplinirea anga
jamentelor luate în cinstea 
celei de a XX-a aniversări a 
eliberării patriei.

Recent ne-am adresat unor
muncitori fruntași, tehnicieni 
și ingineri din uzină care și-au 
spus părerea asupra modului 
cum se ocupă comitetul U.T.M. 
de antrenarea tinerilor Ia în
trecerea socialistă. Toți au 
subliniat experiența bună do- 
bîndită în această privință de 
organizațiile U.T.M. din sec
țiile uzinei, și au făcut în a- 
celași timp o serie de sugestii 
cu privire la îmbunătățirea 
activității în anumite compar
timente.

Iată cîteva dintre acestea. 
Inginer Gheorghe Voloearu 
— șeful secției racorduri spe
ciale : „Pentru rezultatele
bune obținute anul trecut în 
producție, colectivul nostru a 
primit diploma de secție frun
tașă pe uzină. La acest succes 
o contribuție însemnată au 
adus-o și cei peste 400 de ti
neri care lucrează în atelierele 

ÎNSEMNĂRI DESPRE ACTIVITATEA CERCURILOR PE MATERII 

DE LA ȘCOALA MEDIE Nr. 2 „FRAȚII BUZEȘTI" DIN CRAIOVA

ales lecțiile de geografie au 
pentru ei un farmec deosebit, 
în vacanța de iarnă și-au ex
primat însă dorința să cunoas
că în realitate acele locuri. 
Și au pornit, într-o excursie 
prin țară, însoțiți de tovarășii 
profesori. însemnările făcute, 
schițele întocmite, rocile adu
nate le-au folosit la alcătuirea 
unor referate ce urmau să fie 
prezentate colegilor care nu au 
participat la excursie.

Elevilor din clasa a X-a 
profesorul de matematică, tov. 
Anastasie Petrescu, le-a vorbit 
despre un mare matematician ; 
Traian Lalescu.

Expunerea i-a interesat și au 
cerut să asculte și alte referate 

secției. Dacă anul trecut indi
cele de folosire a mașinilor a 
depășit cifra planificată, fapt 
care a contribuit la îndeplini
rea ritmică a sarcinilor de 
producție, aceasta s-a datorat 
și sprijinului permanent pe 
care conducerea tehnică a sec
ției l-a primit din partea or
ganizației U.T.M.

Acest sprijin poate fi mult 
mai mare, mai ales în rezol
varea unor sarcini deosebit 
de importante care stau acum 
în fața noastră. în cadrul în
trecerii socialiste, să se urmă
rească în primul rînd ca toți 
tinerii să efectueze cît mai 
corect fiecare operație de lu
cru. Dacă în privința reduce
rii rebuturilor am obținut re
zultate bune, nu același lucru 
se poate spune și despre rema- 
nierele care continuă să ne
cesite un volum însemnat de 
muncă. Inițierea, de către or
ganizația U.T.M. din secția 
noastră, a unor dezbateri pe 
asemenea probleme, inițierea 
unor acțiuni concrete, îndeo
sebi în ce privește ridicarea 
calificării profesionale a tine
rilor, mai buna folosire a uti
lajelor ar fi deosebit de utile".

Inginerul Alexandru Săn- 
duțu, șeful atelierului de tur
nătorie : „Turnătoria ocupă un 
loc important în buna desfă
șurare a procesului de produc
ție al uzinei. Lunar noi tur-

V. DINULESCU

(Continuare în pag. a II-a) 

despre viata și activitatea u- 
nor matematicieni romîni. Ce
lor din clasa a IX-a li s-a vor
bit la o lecție despre o nouă in
dustrie : petrochimia. Cu toții 
și-au exprimat dorința să cu
noască amănunte în legătură cu 
această nouă ramură : produc
ție, proces tehnologic, obiec
tive etc. Pot fi aduse numeroase 
exemple privind interesul ma
nifestat de elevi — de a 
cunoaște diverse domenii de 
activitate, dezvoltarea unor noi 
ramuri industriale, noutăți din 
domeniul științei și tehnicii. 
Și unde li se pot satisface mai 
bine aceste dorințe, dacă nu în 
cercurile pe materii 9 

La locul de muncă al tînă- 
rului strungar Ioan Filip, 
fruntaș în întrecerea socia
listă, au venit doi tovarăși 
din secție : strungarii Petru 
Weldi și Mihai Macra. Cei 
'trei tineri din secția prelu
crări mecanice a Uzinei me- 
canice-Timișoara, discuta 
despre folosirea celor mai 
bune metode Ia prelucrarea 
pieselor ce le-au fost repar

tizate.

Foto: O. PLECAN

în pag. a Il-a :

© Pentru campania agricolă — 
toate pregătirile gata

• SPORT

In pagina a III-a : 

• ȘTIINȚĂ.
• Cronica literară.

In secția transformatori de la 
Uzinele „Electroputere” din 
Craiova se face un ultim con
trol la un grup de transforma

tori de mare capacitate.
Foto : AGERPRES

600 membri 
ai cercurilor 
pe materii

Numărul mare de elevi — 
peste 600 — care au cerut să 
facă parte diii cele 8 cercuri pe 
materii — împărțite în 24 de 
grupe la nivelul claselor — 
care activează în școală a fă
cut ca ele să fie organizate pa 
cicluri de clase. Firește, în

V. ALEXIANU

(Continuare în pag. a Il-aj



în primăvara aceasta meca
nizatorii de la S.M.T. Tîrgu 
Mureș vor avea de executat un 
volum sporit de lucrări; vor 
semăna peste 7 500 de hec
tare cu porumb, sfeclă de za
hăr, floarea-soarelui și alte 
culturi. Pentru ca însămînță- 
rile și celelalte lucrări să fie 
executate la un nivel calitativ 
superior, conducerea stațiu
nii a luat măsuri ca toate 
tractoarele și mașinile necesa
re în această campanie să fie 
în perfectă stare d'e funcțio
nare. O deosebită atenție s-a 
acordat celor 90 de semănători 
de porumb 2 SPC 2.

în unele gospodării colecti
ve cum ar fi cele din Band,

Pentru campania agricolă
toate pregătirile gata!

Semănătorile

Borghia și altele; odată cu po
rumbul se vor semăna și cul
turile intercalate: dovleci și 
fasole. In acest scop un număr 
corespunzător de semănători 
2 SPC 2 au fost adaptate pen
tru însămînțări concomitente 
prin modificarea cutiei de îm
prăștiat îngrășăminte chimice 
granulate. Această metodă, fo
losită și anul trecut, este a- 
vantajoasă pentru că și în 
condițiile culturilor intercalate 
se obțin rînduri drepte, egale 
și prășitul se va putea execu
ta ușor cu mijloace mecanice. 
Pe de altă parte gospodăriile 
colective economisesc un nu
măr însemnat de zile muncă.

O metodă bună vor folosi 
mecanizatorii de aici $i la în- 
sămînțarea sfeclei de zahăr și 
anume aceea a „semănatului 
în benzi" prin reglarea cores
punzătoare a mașinii de semă
nat SU 29. Astfel se asigură 
densitatea necesară de plante 
la hectar și face posibilă în
treținerea mecanizată a cultu
rilor. Legat de aplicarea aces
tor metode s-au făcut mai 
multe demonstrații practice la 
fiecare brigadă cu toți cei 139 
de mecanizatori și cu colecti
viștii care vor lucra pe se
mănători.
 ST. NECANIȚCHI

Și în cele 12 gospodării co
lective din raza orașului. Deva 
pregătirile în vederea începe
rii campaniei agricole de pri
măvară sînt în toi. Colectiviștii 
din ateliere au revizuit și re
parat cele 156 de pluguri, 149 
de grape, 108 semănători pen
tru porumb și alte unelte agri
cole proprietate obștească. 
Acestea vor fi folosite pe tere
nurile în pantă, nemecani- 
zabile. Multă atenție s-a acor
dat, de asemenea, pregăti
rii seminței. Prin „Agrosem* 
au fost schimbate 37 de tone 
de porumb, cu hibrizi du
bli de mare productivitate, 
adică toată cantitatea necesa
ră cultivării celor 1 659 de 
hectare planificate. Colecti
viștii au mai primit de 
la „Agrosem" 1 400 kg de se
mințe de sfeclă de zahăr, iar 
prin schimburi între gospodă
rii a fost asigurată sămînța 
de ovăz și alte culturi fura
jere precum și cea de cartofi. 
De axemplu, colectiviștii din 
Cristur și-au propus să însă
mânțeze 135 de hectare cu po
rumb, 15 cu cartofi, 5 hectare 
cu sfeclă și altele. Prima grijă 
s-a acordat pregătirii semințe
lor. încă cu trei săptămîni în 
urmă s-a schimbat prin „Agro- 
sem" cantitatea necesară de 
sămînță de porumb, sfeclă și 
alte culturi. Cartofii au fost 
aleși de cîteva echipe în care 
au fost cuprinși numeroși 
tineri. Sămînța de ovăz și 
trifoi pentru 60 de hecta-

cea de lucerna pen-
20 de hectare a fost

re,
tru _ ,
tratată și pusă în saci cu eti
chete. Paralel cu aceste lucrări, 
colectiviștii au continuat să 
transporte pe cîmp, în platfor
me, îngrășăminte naturale. Ti
nerii Szabo Alexandru, Bîsoc 
Alexandru și mulți alții s-au 
evidențiat în mod deosebit. 
Alți tineri au fost mobilizați

aici stau în acesteviștilor de
zile, pînă la începerea însă- 
mînț arilor, ' “ “ J*
Mai mulți
au fost repartizați la stropitul 
și curățatul celor 6 000 de 
pomi. Dar majoritatea tineri
lor au fost mobilizați la 
plantarea a încă 8 000 de nuci, 
peri, caiși, piersici și alți pomi 
fructiferi pe dealul Viilor.

lucrările în livezi, 
tineri colectiviști

Numai sămînță

din soiuri

productive
Către organizația U.T.M. lade ,

lucrările din grădina de legu
me, la transportul mraniței, la 
amenajarea răsadnițelor pe 
280 de metri pătrați. Au fost 
semănate deja varza, ardeii, 
roșiile, guliile și altele.

înaintate sînt pregătirile în 
vederea începerii însămînțărl- 
lor de primăvară și în G.A.C. 
din Deva. în atenția colecti-

dinAșadar, colectiviștii
Cristur, Deva, Băcia și Toția 
pot începe lucrările agricole 
din plin, în orice moment. Ei 
sînt bine pregătiți. în alte gos
podării însă mai sînt unele 
lucruri de făcut. De exemplu, 
colectiviștii din Sîntandrei 
trebuie să urgenteze în primul 
rînd însămînțările în sere, 
care sînt mult întârziate. Din
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Lucrările sesiunii 
Comisiei mine 

romino iugoslave 
de colaborare economici

cei peste 1500 de metri pă
trați de răsadnițe s-a amenajat 
numai jumătate, ceea ce e 
foarte puțin pentru a produce 
răsaduri necesare celor 40 de 
hectare planificate cu legume 
și zarzavaturi. La îmbunătăți
rea acestei situații o contribu
ție sporită poate și trebuie s-o 
aducă tinerii colectiviști.

Organizația U.T.M. are da
toria să mobilizeze pe toți ti
nerii la confecționarea tocu
rilor, transportarea mraniței și 
la însămînțări. Există material 
lemnos, mranițâ, semințe, pen
tru urgentarea acestei lucrări 
importante.

Rămasă în urmă e și 
acțiunea de transportare a în
grășămintelor pe cîmp. Deși 
multe atelaje stau degeaba, 
tinerii nu sint mobilizați la a- 
ceastă lucrare și nici la stropi
tul pomilor. La aceste lucrări, 
rămase în urmă sînt și gospo
dăriile colective din Simeria 
și Rapolt. Cunoscînd măsurile 
stabilite de consiliile de con
ducere ale G.A.C. și necesa
rul de forțe îndeosebi la lu
crările rămase in urmă, or
ganizațiile U.T.M. din unită
țile amintite să-t antreneze în 
aceste zile pe toți tinerii co
lectiviști la muncă în G.A.C. 
inițiind acțiuni concrete prin 
care să asigure o contribuție 
sporită a tineretului la buna 
desfășurare a tuturor lucrări
lor din actuala campanie a- 
gricolă.

LAL ROMULUS

Noi construcții pe șoseaua Giurgiului

din Capitală.

Foto : AGERPRES

Miercuri, la Consiliul de 
Miniștri al R. P. Romîne. au 
început lucrările primei se
siuni a Comisiei mixte romî- 
no-iugoslave de colaborare e- 
conomică.

Delegația romină este con
dusă de Alexandru Bîrlădea- 
nu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Ro
mîne. iar cea iugoslavă de 
Milos Minici, vicepreședinte al 
Vecei executive federative a 
R.S.F. Iugoslavia.

*
în aceeași zi, la amiază, 

conducătorul delegației romî
ne a oferit un dejun în cinstea 
oaspeților.

fAgerpres)
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Un examen deosebit

Peste 30 000 de volume stau la dispoziția studenților Facultății 
de științe juridice a Universității „Al. 1. Cuza“ din Iași.

Specialiștii Institutului de cer
cetări pentru economia forestieră 
au realizat noi tipuri de placaje, 
printre care placajul stratificat des
tinat construcției vagoanelor de 
marfă. în afară de faptul că fie
care 1. mc din acest placaj înlo
cuiește circa 2 mc cherestea de 
rășinoase, vagoanele construite pe 
baza noului produs sînt mai ușor 
de întreținut, mai rezistente, iar 
cheltuielile de execuție sînt redu
se. Datorită faptului că placajul 
stratificat este acoperit cu o hîrtie 
specială, impregnată cu rășini sin
tetice, vopsirea vagoanelor nu 
mai este necesară.

Pentru instalațiile frigorifice, 
specialiștii au experimentat cu 
bune rezultate placajul blindat.

(Agerpres)

cercuri au fost atrași, în primul 
rind, acei elevi care au pasiuni 
pentru matematică, fizică, chi
mie, istorie etc. — și vor să se 
dedice studiului obiectelor pe 
care le îndrăgesc, și care au 
note bune și foarte bune la 
toate obiectele. Stabilind pla
nul de activitate al cercurilor 
pe întreg anul școlar, conduce
rea școlii și organizația U.T.M., 
au cerut tovarășilor profesori 
și elevilor să facă propuneri 
privind organizarea muncii în 
cercuri și tematica lor. Or, toc
mai fixarea tematicii în funcție 
de propunerile, de dorințele e- 
levilor, l-a determinat pe aceș
tia să ceară în număr mare 
înscrierea în cercuri. Important 
este că în cercurile pe materii 
elevilor nu li se dau „de-a 
gata" cunoștințe. Ei sînt aju
tați să cerceteze, să descopere 
singuri. Astfel, e nespus de 
mare satisfacția fiecărui lucru 
nou aflat.

Iată, de pildă, cum se desfă
șoară activitatea în cercul de 
istorie. S-au organizat excursii 
la locuri și monumente Istorice, 
simpozioane — la care au fost 
invitați și elevii care nu fac 
parte din cerc. La ședințele o- 
bișnuite ale cercului elevii care 
îndrăgesc istoria — printre 
care Știrbeț Radu, Duță Marin, 
Popa Dan — au prezentat in
teresante referate despre „Re
voluția din 1848 pe teritoriul 
tării noastre", Răscoala țărani
lor din 1907", insurecția armată 
de la 23 August 1944“ etc. Iar 
elevul Ion Boian (clasa a Xî-a 
A), studiind documentele des
coperite de curînd în garajul 
din fosta casă a boierului Gla- 
goveanu (unde a trăit multă 
vreme Tudor), a prezentat lu
crarea • „Răscoala poporului 
condusă de Tudor Vladimires- 
cu". De altfel, pentru fiecare 
lucrare prezentată la cercul de 
istorie elevii au cercetat mate
rialul documentar de la Mu
zeul de istorie al regiunii Olte
nia, de la Arhivele statului pre
cum și materialul aflat în Fon
dul documentar al școlii.

Sau în cercul de matemati
că. Aici primele referate pre
zentate au fost foarte intere
sante. Discuțiile nu se ridicau 
însă la nivelul dorit. Pentru a 
evita asemenea surprize, s-au 
luat imediat măsuri: tema refe-

Din activitatea 
radioamatorilor argeșeni

SPORT

Miercuri dimineața s-a îna
poiat în Capitală, venind de 
la Geneva, delegația R. P. Ro
mine care a participat la lu
crările celei de-a XVII-a A- 
dunări a Organizației Mon
diale a Sănătății. Delegația a 
fost condusă de Voinea Ma
rinescu, ministrul sănătății și 
prevederilor sociale.

La sosire, membrii delega
ției au fost întâmpinați de 
George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Sandu loan, adjunct al mini
strului sănătății și prevede
rilor sociale, funcționari su
periori din 
nistere.

cadrul acestor mi-

★

a părăsit Capitala,

Astăzi, începe

Turneul U. E. F. A. pentru juniori
Astăzi, în mai multe orașe olandeze începe 

tradiționalul turneu internațional de fotbal 
pentru juniori — U.E.F.A. Echipa R. P. Romî
ne, care joacă în grupa 8-a, va întîlni în 0- 
rașul Loeuwerden formația Austriei. Jocul 
va fi condus de italianul Rigato. Echipa în
vinsă din acest meci va juca la 28 martie 
cu Irlanda de Nord. Jocurile sînt așteptate 

cu mare interes. Stadionul care va găzdui meciul R.P.R.— 
Austria are o capacitate de 15 000 locuri. întâlnirea va în
cepe la ora 20 (ora Olandei). Iată programul celorlalte par
tide : seria I: Spania—Belgia la Utrecht; seria 2-a : Tur
cia—Luxemburg la Volendam ; seria 3-a : Italia—Portugalia 
la Eindhoven ; seria 4-a : R. S. Cehoslovacă—R. P. Bulga
ria la Haga ; seria 5-a : R. F. Germană—Suedia la Enschede; 
seria 6-<a : Elveția—Scoția La Deventer ; seria 7-a : Anglia— 
R. P. Polonă la Breda.

PE SCURT
9 Finala „Cu

pei campionilor 
europeni" la 
handbal feminin 
se va desfășura 
la 4 aprilie, la 
Bratislava, 
echipele

August" va fi pus la dispoziția 
publicului joi și sîmbătă între ore
le 17—19. Duminică, patinoarul 
funcționa între orele 
15—17.

10—13
va
și

e La Bucu
rești, în cadrul 

preliminariilor 
„Cupei campioni
lor europeni" la 
rugbi, echipa Gri- 

vița roșie va ju
ca în compania formației RUC Ca
sablanca. Data urmează să fie 
stabilită zilele acestea. Echipa în
vingătoare din acest joc va întîlni 
la 9 mai, la Hanovra, formația R.C. 
Hanover, campioana R. F. Germa
ne. în finală, echipa învingătoare 
din meciul de Ia Hanovra va juca 
cu Mont de Marsan, campioana 
Franței, în care activează cunoscu
tei internaționali, frații Boniface. 
Finala se va desfășura la începu
tul lunii iunie pe teren neutru.

© Intr-un meci 
internațional de 
tenis de masă 
disputat la Cal
cutta echipa Iu
goslaviei a în
vins cu scorul de 
5—1 echipa In

diei. Iată rezultatele înregistrate : 
Vecko — Khodaiji 21—17 ; 21—18; 
Vora — Hrbud 21—18; 
Marcovici — Haldanker 
21—18; Vecko — Vora 
21—16; Marcovici — 
21—11; 17—2L 21—11, 1 
Haldanker’21—15} 21—12.

21—13?
21—13j 

i 21—13;
Khodaiji 

Hrbud —

între
___ Rapid
București, campioana R. P. Romî
ne, și I. F. Halsinger, campioana 
Danemarcei. Formația daneză s-a 
calificat în finală în urma victo
riei obținute cu 8—2 în retur asu
pra echipei E.T.V. Hamburg.

Jucătoarele romîne au eliminat 
din semifinale echipa 
Budapesta.

ș A H

Spartakus-

Miercuri 
plecînd spre Cairo, o delega
ție care va duce tratative în 
vederea încheierii unui acord 
de colaborare economică și 
tehnică între R. P. Romină 
și R.A.U. Delegația este con
dusă de Valentin Steriopol, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior.

La plecare, delegația a fost 
condusă de Nicolae Anghel, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, Mihai Ciobanu, 
președintele Camerei de Co
merț, funcționari superiori 
din cadrul Ministerului Co
merțului Exterior.

Au fost de față Mohamed 
Fahmy Hamad, ambasadorul 
R.A.U. în R. P. Romină, și 
membri al ambasadei.

I
I 
I
I 
I 
I 
I
I

râtului și bibliografia se anun
țau cu două săptămîni înainte •, 
referatele se depuneau la bi
bliotecă din vreme pentru a 
putea fi consultate de către 
elevi, dîndu-li-se posibilitatea 
să se pregătească pentru discu
ții. Pentru a înviora discuțiile 
în cadrul cercului, tovarășii 
profesori dădeau probleme și 
exerciții pe care elevii să le 1 
rezolve acasă prin diferite me
tode urmînd ca la ședințele ' 
cercului să se stabilească care 1 
anume metodă este mai rapidă 
și, în același timp, mai exactă. 1 
Discuțiile erau astfel foarte in- 1 
teresante. j

întreaga activitate a cercu
rilor pe materii este condusă de I 
elevi; ei propun temele refera- | 
telor, stabilesc măsuri în ve
derea îmbunătățirii activității 
în cercuri, iar ședințele sînt 
conduse de cîte un prezidiu al
cătuit din cel mai buni elevi. 
Tovarășii profesori, deși parti
cipă Ia toate ședințele, nu in
tervin decît pentru a da îndru
mări, sau pentru a îndrepta e- 
ventualele greșeli neobservate 
de către participanții la discu
ții... încrederea ce li s-a acor
dat a sporit răspunderea elevi
lor față de bunul mers al acti
vității cercurilor, le-a dezvoltat 
inițiativa. $1 fac tot ce le stă 
în putință pentru ca activitatea 
din cerc să fie cît mai intere
santă.

Studiind, cercetînd tot ce-i 
nou și interesant în matemati
că, fizică, geografie, istorie etc. 
interpretînd. pe baza cunoștin
țelor proprii, materialul docu
mentar, elevii Școlii medii nr. 2 
urcă primele trepte ale știin
ței. E doar un început.

Organizarea unei sesiuni a 
cercurilor pe materii este o 
veche dorință a elevilor Școlii 
medii nr. 2. De aceea, îndepli- 
nindu-le această dorință, con
ducerea școlii, organizația 
U.T.M. le-au cerut sprijinul. 
„Doream — ne-a spus tov. prof. 
Ștefan Vancea, directorul șco-‘ 
Iii — ca elevii să fie mîndri că 
sînt nu numai participanți la 
sesiune, ci chiar organizatorii 
ei". Pregătind sesiunea, elevii 
au confecționat planșe, desene,

Inginerul agronom Gheorghe 
Stănculescu, din regiunea Argeș, 
obișnuiește ca în fiecare săptă- 
mînă să-și dea întîlnire pe calea 
undelor, după un cod 6tabilit, cu 
prietenii săi radioamatori din Un
garia, Uniunea Sovietică, Franța, 
Anglia, Italia, din țările asiatice 
și chiar din insulele îndepărtate 
ale Pacificului. El întreține o 
vastă corespondență transmițînd 
în eter inovațiile sale în con
strucția aparatelor de recepție și 
emisie, face schimburi de păreri 
legate de ultimele realizări în ra
dio și televiziune etc. Radioama
torul a obținut locul I la con
cursul internațional organizat de 
radioclubul central al R. P. Un
gare, locul IV la concursul „C. Q. 
Mir" organizat de Radioclubul 
central al U.R.S.Ș., locul II în 
„Cupa primăverii" al Radioclu- 
bului central al R.P.R. etc.

O frumoasă activitate privind

fotomontaje cu aspecte din ac
tivitatea cercurilor, o expoziție 
cu aparatele confecționate de 
ei. Au scos ediții speciale ale 
gazetelor cercurilor pe materii. 
Cei mai buni elevi din cercuri 
au fost propuși pentru a pre
zenta referate : n-a fost însă 
deloc ușor de stabilit, în fiecare 
cerc, care lucrare este cea mai 
bună, pentru a fi prezentată la 
sesiune.

Sesiunea s-a desfășurat 
tr-un cadru sărbătoresc, 
fost invitați profesori din
școli, specialiști din întreprin
deri, părinți. Elevii s-au gîndit 
să organizeze, cu acest pri
lej și un schimb de experiență. 
Și au invitat la sesiune, să pre
zinte comunicări, colegi din 
școlile medii din Caracal, Tur- 
nu Severin etc. în fiecare din 
cele șapte secții referatele pre-

în- 
Au 

alte

4 răspunsuri

legăturile de. prietenie cu radio
amatorii din întreaga lume des
fășoară și alți membri ai Radio- 
clubului regional din Pitești. Anul 
trecut, aceștia au stabilit 16 300 
de legături bilaterale cu radioa
matorii din țara noastră și din 
străinătate. Pentru performanțele 
realizate, radioamatorii din regi
unea Argeș au obținut peste 20 
de diplome internaționale. Multe 
legături au stabilit în ultima 
vreme și radioamatorii radioclu- 

Vîlcea. 
găsit a-

bului raional din R. 
Radioamatorismul și-a w 
depți și la Cîmpulung Muscel, 
unde, începînd din luna februarie 
a acestui an, a luat ființă un nou 
radioclub raional.

In prezent, cele 16 radiocluburi 
regionale din țară și cei 3 300 de 
radioamatori se pregătesc pentru 
concursul organizat în luna mai 
de radioclubul central.

(Agerpres)

zentate au fost urmate de dis
cuții vii, interesante. Cîte pro
bleme nu s-au născut acolo, pe 
loc, care au constituit apoi tot 
atîtea subiecte de discuții a- 
prinse. Sesiunea — un adevă
rat colocviu științific — a du
rat pînă seara tîrziu.

La matematică, fizică, chimie, 
de pildă, lucrările au fost in
spirate din probleme actuale, 
avînd importanță atît teoretică 
cît și practică. La istorie, geo
grafie, limba și literatura ro- 
mînă referatele au prezentat, 
de asemenea, date valoroase, 
multe din ele noi, descoperite 
de elevi cercetînd documentele 
de muzeu. Exactitatea părerilor 
personale dovedește bogate cu
noștințe.

A fost o întîlnire științifică 
care a trezit un viu interes în 
rîndul elevilor.

și mai multe
învățăminte

năm peste 900 tone piese ne
cesare utilajului pe care-1 
confecționăm. Problema prin
cipală pe care o urmărim este 
asigurarea decalajului necesar 
între secțiile calde și cele pre
lucrătoare, livrîndu-le pe baza 
graficului de producție piese 
turnate de bună calitate și cu

un consum de metal cît mai 
redus.

Ținînd seama de experiența 
bună pe care o are, solicităm 
în continuare mai mult spri
jin din partea organizației 
U.T.M. în cîteva direcții de 
bază.

în secția noastră, o serie de

9 în cursul acestei 
patinoarul artifical din

săptămîni, 
parcul „23

în runda a doua a 
turneului internațio
nal de șah de la Sa
rajevo, maestrul ro- 
mîn Victor Ciocîltea 
a jucat cu piesele ne
gre împotriva șahis- 
tului iugoslav Kozo- 
mara. în varianta a- 
părării Tarrasch, Cio
cîltea a manevrat bine

în jocul de mijloc, 
lansînd un atac pe 
flancul regelui. Parte
nerul său a reușit to
tuși să forțeze remi
za, prin șah etern, la 
mutarea 28-a. Rezul
tatul de egalitate a 
fost înregistrat și în 
partidele Dely—Go- 
jak 1 Trifunovici—

Gufeld; Matulovici^- 
Pachmann ; Uhlmann 
-Parma. Singura vic

torie a fost obținută 
de marele maestru 
Ivkov, care l-a învins 
în 36 de mutări pe 
Damianovici. în cla
sament conduce Ivkov 
cu 1,5 puncte. Ciocîl
tea a totalizat pînă a- 
cum i punct.

★

Delegația R. P. Romîne 
care a participat la lucrările 
celui de-al III-lea Congres al 
Frontului Popular Patriotic 
din R. P. Ungară s-a înapoiat 
miercuri dimineață în Capi
tală.

Delegația a fost formată din 
Gheorghe Stoica, membru al 
C.C. al P.M.R., șeful Direc
ției pentru problemele orga
nelor locale ale administrației 
de stat din Consiliul de Mi
niștri, conducătorul delegației, 
și Liviu Neacșu, vicepreședin
te al Comitetului Executiv al 
Sfatului Popular al Capitalei.

La sosire, delegația a fost 
întîmpinată de reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, ai Comitetului Executiv 
al Sfatului Popular al Capi
talei și de alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față Jeno Kuti, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

-

...

Aspect de la cariera de exploatare a balastului din Bragadiru. Foto : AGERPRES

operații se execută mecani
zat, pe baza unor procedee 
avansate, 
tate din 
dustriale 
în forme 
Sprijinul, 
secției, a atelierului de turnă
torie îl solicită organizației 
U.T.M. în această direcție se 
referă la antrenarea tinerilor 
la formele de ridicare a cali
ficării în vederea însușirii cît 
mai temeinice a acestor pro
cedee. Este cunoscut atît de 
conducerea tehnică a secției, 
cît și de organizația U.T.M. că 
avem încă suficiente posibili
tăți pentru reducerea procen
tului de rebuturi. Din anali
zele făcute a reieșit că una 
din principalele căi este mai 
temeinica cunoaștere a proce
sului tehnologic și pe această 
bază respectarea normelor 
tehnice pe fiecare fază de 
execuție.

Ion Voicu, maistru la ate
lierul vane — linia grea : „Din 
cei 53 de muncitori pe care-i 
conduc în calitate de maistru, 
41 sînt tineri; 7 dintre ei au 
primit titlul de fruntaș în în
trecerea socialistă pe anul 
1963.

Sugestii pentru organizația 
U.T.M. ? Mai multă preocu
pare pentru felul cum își res
pectă tinerii angajamentele 
luate în întrecerea socialistă

Mai bine de jumă- 
totalul vanelor in
se toarnă la crud 
executate mecanic, 
pe care conducerea

și mai concret asupra modului 
cum sînt respectați indicii de 
calitate. în munca pe care 
maistrul o desfășoară ca or
ganizator al producției, solici
tă ajutor organizației U.T.M. 
și pe linia extinderii și folo
sirii dispozitivelor de prelu
crare".

Dan I. Ungureanu — lăcă
tuș, secția montaj II: „Reali
zarea în bune condiții a anga
jamentelor, a sarcinilor de 
producție depinde într-o mă
sură însemnată și de modul 
cum experiența bună este răs- 
pîndită și însușită de mun
citori. Organizarea lucrului în 
secția noastră este făcută 
pe echipe și produs. Unele 
echipe au dobîndit o bună ex
periență, dar de multe ori ea 
rămîne în cadrul echipei. Să 
luăm, de pildă, echipa condusă 
de Dumitru Sîrbu. Această 
echipă reușește să obțină rea
lizări însemnate în producție 
tocmai datorită preocupării 
pentru ca fiecare muncitor 
să stăpînească cît mai bine 
fazele de lucru, organizîndu-și 
munca în. flux tehnologic. Ini
țiativele. metodele bune folo
site în acest scop pot și tre
buie să fie larg răspîndite. Să 
se urmărească cunoașterea și 
folosirea 
tînăr. în 
sider că 
ționeze
din secția noastră".

lor de către fiecare 
această direcție con- 
ar fi nimerit să ac- 
și organizația U.T.M.

REZULTATUL CONCURSULUI ORGANIZAT DE DI
RECȚIA GENERALA A POȘTELOR ȘI TELECOMUNI
CAȚIILOR PENTRU REALIZAREA MACHETELOR 
GRAFICE NECESARE EMISIUNILOR DE MĂRCI POȘ
TALE.

Pentru prima dată, la noi in țară s-a organizat un concurs, 
prin care s-a dat posibilitatea tuturor artiștilor plastici din 
instituții, întreprinderi, organizații de masă etc., să reali
zeze machete grafice pentru emisiunile românești de mărci 
poștale pe anul 1964.

In urma analizei făcute de Comisia Filatelică din cadrul 
Direcției Generale a Poștelor și Telecomunicațiilor asupra 
lucrărilor prezentate, s-au acordat următoarele premii (în or
dinea de apariție a emisiunilor).

1. Pentru emisiunea „Acuarium de la Constanța". 
Premiul II, în valoare de 3 000 lei, graficianului Ș. Zarimba

— de la I.C.S. Decorativa.
2. Pentru emisiunea „Puncte turistice la munte" • 
Premiul III, în valoare de 1.500 lei, gravorilor A. Ionescu-

Iași și Ilie Mihăescu.
3. Pentru emisiunea „Parcul zoologic de la Bă- 

neasa‘;.
Premiul II, în valoare de 3 000 Iei, artistului plastic I. Untch, 

din Uniunea Artiștilor Plastici.
4. Pentru emisiunea „Jocurile balcanice 1964“.
Premiul III, în valoare de 1 500 lei, graficienilor S. Zarimba 

și M. Giurcă, de la I.C.S. Decorativa.
5. Pentru emisiunea „Olimpiada de Ia Tokio".
Premiul I, în valoare de 5 000 lei, studentului Rusu Iordache. 

de la Institutul de Arhitectură „Ion Mincu" anul III.
6. Pentru emisiunea „Fructe de pădure".
Premiul II, în valoare de 3 000 lei, artistei plastice Aida 

Constantinescu, de la Fabrica de timbre.
7. Pentru emisiunea „Ziua mărcii poștale".
Premiul III, în valoare de 1 500 lei, artistului plastic I. Du- 

mitrana, de la Fabrica de timbre.
— Lucrările prezentate la concurs și care nu au fost reți

nute, pot fi ridicate personal, de la Direcția Generală a Poș
telor și Telecomunicațiilor, et.aj VIII, camera 30, în zilele de 
sîmbătă și luni, între orele 12—14,30.
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„Săgețile de foc* — rachetele, 
au o existență milenară. Le-au 
folosit încă experimentatori din 
antichitate, iar de atunci încoace 
jocurile de artificii și asediul ce
tăților au beneficiat nu o dată de 
dispozitive bazate pe forța reac
tivă. Recent, inginerul D. Toderi- 
ciu a descoperit, într-un manu
scris din Sibiu, datînd din seco
lul al XVI-lea, interesantele pre
ocupări ale unui învățat din acest 
oraș pentru crearea de rachete și 
chiar de rachete compuse (în trep
te), descoperire care urmează să 
facă obiectul unei comunicări 
științifice. în sfîrșit, la hotarul 
dintre veacurile XIX și XX, Țiol- 
kovski, Coddard și Esnault — 
Pelterie au elaborat, în mod știin
țific, teoria zborului interplane
tar cu ajutorul rachetelor.

Secolului nostru, secolului XX, 
care a dat viață străvechiului vis 
al zborului cosmic, îi aparține și 
cea mai îndrăzneață idee în ce 
privește utilizarea forței reactive. 
Ea aparține unui om de știință 
sovietic, G. Pokrovski, și constă 
în fundamentarea posibilității. de 
a se transforma însuși Pămîntul 
într-o gigantică „rachetă" cu a- 
jutorul unor instalații reactive 
ultra-puternice amenajate în re
giunea Polului Sud. în felul a- 
cestă, planeta noastră ar putea fi 
deplasată de pe orbită, „corectîn- 
du-se“ poziția sa în Cosmos, dacă 
un asemenea lucru ar apare ca 
fiind avantajos.

Nu vom insista asupra datelor 
tehnice ale acestui proiect gran
dios, profund semnificativ pentru 
forma pe care o îmbracă, în e- 
poca noastră relația dintre om și 
natură. (în esența lor ele se reduc 
la ideea montării unor uriașe 
motoare care să reușească să 
„mute" Pămîntul de pe orbită, 
„îndrumindu-l" spre alte orbite 

în alte sisteme solare). Datele 
tehnice au fost publicate și sînt 
cunoscute de specialiștii în dome

niul astronauticii. Ar trebui însă 
subliniat că această idee s-a năs
cut în contextul altor idei simi
lare, care prevăd, și în parte au 
și început să realizeze — trans
formarea naturii planetei noastre 
pe mari întinderi : crearea de 
noi mări, devierea cursului unor 
fluvii, trezirea pustiurilor la via
ță, schimbarea direcției unor cu- 
renți marini, dirijarea climei etc.

Desigur, este puțin probabil ca 
proiectul propulsării Pămîntului

depărtat. Ea va putea deveni ac
tuală în deceniile următoare, de 
pildă, în legătură cu folosirea u- 
nor corpuri cerești mici pentru e- 
fectuarea de zboruri cosmice. Ne 
referim mai ales la acei asteroizi 
care au orbite de mare excentri
citate și se apropie pînă la dis
tanțe de numai cîteva milioane de 
kilometri de Pămînt: Eros, 
Apollo, Adonis, Icar, Hermes etc. 
Ultimul dintre aceștia, Hermes, 
s-a apropiat într-un rînd pînă la

Poate deveni

Pămîntul

o navă dirijabilă?
în spațiul cosmic să se dove
dească util în viitorul apropiat. 
Astronomia modernă consideră că 
poziția Pămîntului în cadrul sis
temului nostru solar și în gene
ral condițiile fizice de care se 
bucură planeta noastră, sînt as
tăzi cele mai favorabile vieții din 
cîte există în „Familia Soarelui". 
Abia peste miliarde de ani s-ar 
putea impune oportunitatea unei 
deplasări cosmice a Pămîntului 
nostru de pe orbita lui, spre alte 
meleaguri siderale.

Cu toate acestea, ideea astrului- 
vehicul reactiv nu este destina
tă numai unui viitor foarte în-

numai 780000 km de planeta 
noastră, deci la o distanță de nu
mai două ori mai mare decît cea 
Care ne desparte de Lună și de 
zeci de ori mai mică decît cea 
care ne desparte de Venus sau 
Marte.

Astfel de asteroizi „de cursă 
lungă", parcurg cea mai intere
santă zonă a sistemului planetar, 
în regiunea dintre Mercur și Ju
piter, apropiindu-se uneori la nu
mai două—trei sute mii de km de 
diferite planete. Jiolkovski a su
gerat la sfîrșitul secolului trecut 
utilizarea asteroizilor în călăto
riile interplanetare, iar printre a-

depții contemporani ai acestei idei 
se numără astronomi de valoare, 
ca Fred L. Whipple și A. Voron- 
țov-Veliaminov.

Dacă calea naturală a unor as
teroizi este favorabilă zborurilor 
cosmice, cu atît mai bine pot fi ei 
folosiți în caz că sînt transfor
mați, cu ajutorul unor motoare 
reactive, în vehicule cosmice di
rijate. într-un asemenea caz, ex
pediția cosmică instalată pe un 
asteroid va putea conduce astrul-» 
navă în apropierea imediată a o- 
biectivelor cosmice ce urmează a 
fi studiate. Dacă asteroidul ales 
va fi de pildă Hermes pe care 
Voronțov-Veliaminov îl califica 
drept „vehicul interplanetar ideal" 
forța reactivă îl va putea obliga 
să treacă la numai cîteva zeci de 
mii de kilometri de suprafața lui 
Venus sau Marte, să străbată 
coama unei comete, să studieze 
din imediata apropiere enigmatica 
Î)ată roșie a lui Jupiter sau inelele 
ui Saturn.

Acest lucru ar fi cu atît mai 
realizabil cu cît asteroizii amin
tiți sînt în general mici, corpul 
ceresc avînd un diametru de nu
mai 1—2 km. Perspective utopi
ce, nerealiste ? Nicidecum. Oare 
transmiterea imaginii la distanță, 
realizată astăzi de televiziune sau 
zborul omului într-o oră și ceva 
în jurul Pămîntului, înfăptuită 
de cosmonautică nu ar fi apărut 
acum cîteva secole ca niște bas
me, lipsite de orice șansă de a se 
realiza ? Știința și tehnica zilelor 
noastre progresează într-un ritm 
atît de accelerat, încît imposibi
lul de ieri se transformă astăzi în 
realitate.

Propulsia artificială a corpu
rilor cerești deschide numeroase 
perspective interesante. Poate că, 
datorită ei, vom capta asteroizi 
pe care îi vom transforma în sta
ții cosmice — satelit, adevărate 
cetăți ale științei ce se vor roti 
în jurul Pămîntului, ca niște

frați mai mici ai Lunii. Poate că 
vom izbuti, într-un secol sau două 
să apropiem planeta Marte de 
orbita terestră, astfel ca să-i a- 
sigurăm mai din plin radiația 
Soarelui. Poate că, într-un viitor 
și mai îndepărtat, un astru-vehi- 
cul va duce cosmonauții spre alte 
lumi locuite. Poate că...

Dar n-am mers oare prea de
parte cu presupunerile ? în era 
energiei atomice și a zborurilor 
cosmice nu există cutezanțe prea 
mari și nici fantezii excesive. V.I. 
Lenin considera, pe drept cuvînt, 
fantezia drept O însușire nespus 
de prețioasă : „Zadatnic se crede 
că este necesară numai poetului 
— spunea V. I. Lenin. Este 
o prejudecată prostească, fantezia 
fiind necesară chiar și în mate
matică. Chiar și descoperirea cal
culului diferențial și integral n-ar 
fi fost posibilă fără fantezie. 
Fantezia este o calitate de cel 
mai mare preț**.

înțelesul acestor cuvinte a do- 
bîndit astăzi o nouă strălucire. 
Puterea omului în cunoașterea și 
stăpînirea lumii crește mereu și 
nu cunoaște nici un fel de limite.

I .M. ȘTEFAN

In laboratorul de centrale și rețele . electrice al Institutului 
Politehnic din Timișoara studenții din anul IV secția elec- 
troenergetică, facultatea de electrotehnică, studiază pe mo
delul de rețea, circulația puterilor Intr-un sistem energetic.

Foto: AGERPRES

NOUTĂȚI q
• Sub denumirea „Raymike 600“ s-a construit o aparatu

ră de sine stătătoare, care permite măsurarea continuă și 
precisă a grosimii semifabricatelor laminate, cu ajutorul 
razelor Roentgen. Acest aparat poate fi folosit în timpul la
minării la rece sau la cald.

Aparatura, prin construcția ei robustă mecanică este pro
tejată de influențele exterioare.

• în scopul eliminării combinațiilor pe bază de fenol, care 
contaminează apa rîurilor, cercetătorii Institutului politeh
nic din Sileziă (R. P. Polonă) au propus recent să se re
curgă la folosirea bacteriilor care se hrănesc cu fenol. ~

Unele din aceste bacterii sînt capabile să descompună în 
15—20 ore, pînă la 98 la sută din fenolul conținut în apă, 
cu condiția ca concentrația să nu depășească 7 000 mg/l.

• Dr. Laszlo Molnar, matematician amator, a realizat o 
nouă „stenografie a cifrelor** denumită „Stenometrie" care 
pe lingă faptul că este un fel de stenografie matematică, 
ușurează și grăbește calculele.

FOWL „OF M
ESFF ffl FOILIWIV!

ovarășul loan Borbel, 
de opt ani directorul 
clubului Uzinei „Steagul 
roșu" din Brașov, este 
$i unul din cei mai ve
chi actori amatori de 
aici. De aceea vorbește

cu însuflețire despre repertoriul for
mației și se oprește cu deosebire asu
pra acelor piese care au însemnat, 
prin succesul de care s-au bucurat, 
adevărate „momente" în consolidarea 
tradiției teatrale a uzinei.

Anul trecut, 
bucurat 
„Nila" 
după faza pe țară a concursu
lui (la care formația de teatru 
de la „Steagul roșur 
locul IV), la sediu, 1

de mult succes s-au 
spectacolele cu 

de Salinski.
drama 

înainte și

de la „Steagul roșu" a obținut 
locul IV), la sediu, adică pe scena 
clubului, și în deplasări în oraș și în 
alte localități, „stagiunea" „Nilei" a 
cunoscut numai spectacole cu sala 
plină. Iar acum, cei 25 de interpreți 
se pregătesc să dea cîteva spectacole 
fie scena Teatrului, de stat din Brașov, 
uîndu-și în acest fel „rămas bun“ 

— cum spun ei — de la un „mo
ment" de prestigiu din istoria forma
ției. Dar nu va putea fi înțeles deplin 
acest prestigiu dacă succesul care l-a 
consolidat nu va fi asociat atmosferei 
de lucru proprie, la un moment dat, 
acestui colectiv artistic de amatori. 
Este vorba de spiritul „de echipă". 
Bucuriile erau, apoi, ale tuturor. Fără 
îndoială că unul din temeiurile a- 
cestei prietenii colective este tocmai 
pasiunea comună. pentru teatru. Dar, 
dintr-o dată, aparent inexplicabil, 
„cei douăzeci și cinci" s-au despărțit. 

. Nu fără putință de reîntîlnire dar, la 
un moment dat, după nenumărate 
spectacole cu „Nila" s-au întâlnit din 
ce în ce mai rar. Iar din toamnă, de
loc. A plecat regizorul, din motive 
întemeiate — care anume neavînd a- 
cum importanță — s-a tărăgănat 
mult timp alegerea unei noi piese. 
Lucrul acesta a avut urmări dintre 
cele mai neprielnice. Cu atît mai 
neprielnice cu cît stadiul atins — des
pre care am vorbit mai sus — ex
prima în cel mai înalt grad o atmos
feră fertilă, în care singură continui
tatea activității, o nouă piesă, putea 
valorifica cel puțin la fel de bine o 
pasiune colectivă. De neglijarea aces
tui aspect al situației, răspunzător cre
dem că este îndeosebi tovarășul loan 
Borbel, în primul rînd ca vechi actoi 
amator și apoi ca director de opt ani 
al clubului. Alegerea unei noi piese 8e 
pare că nu este un motiv suficient 
de convingător. Să explicăm în con
tinuare cum stau lucrurile. Nu este 
vorba, pur și simplu de o piesă oare
care, dintre altele multe, ci de una 
anume, care să-i stimuleze pe inter
preți prin proeminența ei, să răspun
dă așadar „perfecționării" la care au 
ajuns interpreții — ne spune tovară
șul Borbel. Foarte bine, înțelegem că 
în alegerea piesei pentru un reperto
riu de amatori poate exista în mod 
firesc și un asemenea criteriu. Dar, 
pe de altă parte, însuși tovarășul 
Borbel recunoaște că a observat la 
unii dintre „cei douăzeci și cinci" un 
dispreț camuflat pentru roluri „ușoa
re" (în treacăt fie spus, nu există ro
luri „ușoare", am putea cita nenumă
rate exemple de compoziții remarca
bile prilejuite de o simplă apariție), 
o anume pretenție, pînă la un punct 
desigur justificată, pentru piese grele, 
care să pună probleme dificile de in
terpretare. Repetăm, în principiu, ase
menea aspirații fac cinste celui care 
le are dar între asta și „clasicizare" 
cu orice preț este mare deosebire.

Practic, s-a întîmplat că „grija" 
pentru nivelul interpreților parcă ar 
fi paralizat putința de a se alege o 
piesă. „Să vedem, să mai cercetăm, 
să ne mai gîndim". Treptat, pasiunile 
s-au mai domolit iar „cei douăzeci și 
cinci" se gîndesc la un spectacol „de 
adio" cu „Nila" la Teatrul de stat. S-ar 
părea, așadar, că aici, paradoxal,, exi
gențele au pus capăt unei activități

prestigioase la un moment dat. Ade
vărul este că formația a fost cîteva 
luni lăsată să se descurce singură, 
fără regizor și fără un coordonator 
energic, care ar fi putut fi, fără în
doială, directorul clubului în calitatea 
amintită de „veteran" al teatrului de 
amatori.

Știm că ni s-ar putea replica : 
„Bine dar, în momentul do față, e- 
chipa noastră de teatru se află la ul
timele repetiții dinaintea premierei cu 
piesa „Ecoul îndepărtat", deci avem 
formație, vom da iarăși spectacole, 
lucrurile merg bine I". Este adevărat, 
șapte tineri vor prezenta curînd a- 
ceastă piesă. întrebarea noastră ră
mîne însă valabilă ; de ce „s-a dizol
vat" pasiunea „celor douăzeci și 
cinci", cine este răspunzător de fap
tul că stadiul atins de acest colectiv 
n-a putut fi depășit, sau măcar va
lorificat practic în continuare ?

Considerîndu-i pe aceștia un fond 
„de aur" al activității teatrale a clu
bului, în clipa de față constatarea 
care se impune este că acesta 6e 
devalorizează, se transformă de fapt 
într-un fond „pasiv". Nu mai vorbim 
despre avantajele de care s-ar fi bucu
rat proaspeții amatori de teatru — 
inclusiv cei care acum 6e pregătesc 
să prezinte piesa „Ecoul îndepărtat" 
— dacă ei ar fi intrat de la început 
într-un colectiv activ și nu s-ar fi 
constituit, cum s-a petrecut, „în locul 
lui" sau „alături" de el. întrebarea 
legitimă este : ce se va întîmpla acum 
cu cei șapte după ce, este foarte po
sibil, se vor bucura și ei de „un 
succes' ?

Vor intra oare în același „fond" ? 
Așteptăm răspuns.

I

I

Lecție la cercul de balei al Clubului minier din Petrila, Valea Jiului.

• Un grup alcătuit din S3 oameni de știință din diferite 
țări au descoperit particula atomică „omega-minus'1 a cărei 
durată de existență este de a suta milionime parte dintr-o 
secundă.

• Diisseldorf a fost primul oraș vest-german care a în
cercat sil facă mai luminoasă îmbrăcămintea de bitum a șo
selelor sale, încorporîndu-le un compus de aluminiu. Acest 
procedeu, aplicat pe un parcurs experimental, a corespuns 
încercărilor. Avantajul constă în aceea că siluetele pietoni
lor sau ale mașinilor care staționează sînt mult mai lesne de 
distins.

• Revista sovietică „Priroda” anunți că, sub conducerea 
prof. Ognev, s-a reușit să se înlocuiască cu succes marele 
nerv sciatic și nervul laringian prin nervi artificiali din 
tantal. Experiențele reușite s-au făcut cu cîinl și iepuri.

Acest succes i-a încurajat pe chirurgii sovietici să încer
ce realizarea de proteze de nervi din tantal într-o clinică 
din orașul Leningrad.

SIMPOZION
Să discutăm despre „Patosul 

muncii pedagogice" a fost o invi
tație adresată de Secția de învăță
mânt a Sfatului popular al Capita
lei și comitetul orășenesc U.T.M. 
profesorilor tineri din școlile 
bucureștene. Ea a căpătat expresia 
unei acțiuni concrete organizată 
zilele acestea în sala Teatrului 
pentru copii și tineret. Profesorii 
emeriți Petre Drăgoescu și Marga
reta Ailincăi, precum și directorul 
Scolii medii nr. 28, profesorul 
Teodor Burcescu, au împărtășit 
unor tineri colegi din bogata lor 
experiență pedagogică desfășurată 
cu pasiune de-a lungul a zeci de 
ani. Expunerile interesante, pline 
de învățăminte, rezultatele frumoa
se obținute. în educarea a nume
roase generații de elevi au fost 
urmărite cu deosebită atenție de 
cei prezenți care au cerut ca ase
menea întllniri șl dezbateri să 
lie continuate și în viitor.

8. GHEORGHE
----- •------

Se îmbogățește 
buchetul primăverii
La cele 130 de hectare de 

parcuri și 44 hectare zone 
verzi existente în Timișoara, 
se vor mai adăuga alți 7 000 
mp. Pe toate bulevardele și 
străzile orașului, sfatul popu
lar, cu sprijinul deputaților și 
al cetățenilor va planta peste 
1400 000 de flori, 75 000 de 
trandafiri și 60 000 arbori or
namentali. In primăvara a- 
ceasta în parcurile timișorene 
aproape 1300 000 flori vor 
prinde rădăcină.

De altfel, în toate orașele 
regiunii Banat, în Arad, Or
șova, Curtici, în numeroase 
sate: Beba Veche, Bouțari 
Jam primăvara va aduce lo
cuitorilor pasionați amatori 
de frumos și mai multe flori 
ca in anul trecut. ■

ION MEDOIA 
profesor

----- •------

Premieră studențească

Recent, in cadrul manifes
tărilor prilejuite de a 400-a 
aniversare a nașterii lui Wil
liam Shakespeare, studenții 
institutului de teatru „Sze - 
gybrgyi Istvan" din Tg. Mu; ș 
au prezentat în premieră tra
gedia „Romeo și Juliet

Spectacolul a fost pus in 
scenă de profesorul Tompa 
Miklos, maestru emerit al ar
tei, și asistentul Farkas Ist- 
vân.

Decorurile sînt semnate de 
Kemeny Arpâd, muzica apar
ține lui Szabo Csaba, iar co
regrafia lui Eghy Gissa. In 
rolurile principale au apărut 
studenții Hejja Sândor, anul 
al IV-lea, T0S20 Ilona, anul 
al II-lea, Kbmiives Mihâly, 
anul al IV-lea etc.

ZENO FODOR
secretar literar

k A F

S. CONSTANTIN

mprej urarea că 
mulți poeți tineri 
se află acum la 
cel de-al doilea 
volum obligă la 
confruntări. Ni- 
chita Stănescu s-a 

în „Sensul iubirii" 
de reală sensibi- 

înclinație vădită spre

faptul că fiorul 
bucăți vine din 

unor adevăruri

Șcherazada — film pentru 
ecran panoramic : Patria (8,90; 
11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). Un 
surîs în plină vară î Victoria 
(10,15; 12,15; 14,15; 16,30; 
18,30; 20,30), Aurora (10;
12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), 
Volga (10 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 
18,45; 21), Flamura (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30). Domnișoara... 
Barbă albastră : Carpați (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Capi
tol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Feroviar (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Miorița (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 21), Me
lodia (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 
21). îndrăgostitul: Republica 
(9,45; 12; 14,15; 16,15; 19;
21,15). București (9 ; 11; 13 ; 
15; 17; 19; 21). Grivița (10; 
12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Totul 
rămîne oamenilor : Bucegi (10; 
12; 16; 18,15; 20,30), Tomis (10; 
12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Cele 
trei lumi ale lui Gulliver: 
Festival (9,45; 12; 14,15 ;
16,30 ; 18,45 ; 21). O zi ca leii: 
Excelsior (10 ; 12,15 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30), Modern (9 ; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21). Dezrădă- 
cinații: Central (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Giulești (10; 
12,15; 15,30; 17,45; 20), Unirea 
(16; 18,15; 20,30), Ferentari (16;

18,15; 20,30). Cavalerul Par- 
daillan — cinemascop : Lumi
na (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Valea vulfurUor : Union (16; 
18,15; 20,30). Funtik și castra
veții ; Ignorantul învață • Fur- 
nicuța lăudăroasă; Soarele, 
apa și cățelul: Doina (orele 10) 
Locotenent Cristina: Doina 
(11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

Drumul Sării (15,30; 17,45; 20) 
Bastonul alb ; Oameni și fur
tuni ; Oameni și măști ; Cîn- 
teo rus în Scandinavia ; Delta 
necunoscută ; Galeria naționa. 
lă ; Supărare ; Știință și teh
nică Nr. 12/1963 : Timpuri Noi 
(de la orele 10 la orele 21 ru
lează în continuare). Foto Ha
ber : înfrățirea între popoare 
(13,45 ; 15,45 ; 18 ; 20,15), Ades- 
go (15 ; 17 ; 19 ; 21), Lira (1530 ; 
18; 20,30). Ucigașul și fata: 
Cultural (15; 17; 19; 21). 

Vi-1 prezint pe Baluev — ci-

nemascop : Dacia (9.30: 11; 13; 
15; 17; 19; 21). Scano Boa; 
Cosmos (16; 18; 20), Bu- 
zeștl (15.45 ; 18 ; 20), Viitorul 
(16; 18,15; 20.30), Cotrocenl (15; 
17; 19; 21). Flsica de mare: 
Cringași (16; 18; 20). Io.
lantha : Flacăra (16; 18; 20), 
Luceafărul (15; 17; 19; 21). A 
12-a noapte : Vitan (15; 17; 19; 
20,45). Tudor — cinemascop 
(ambele serii): Munca (12; 16; 
19,30). Rusalka — cinemascop; 
Popular (16; 18,15; 20,30). Pași 
spre Lună : Moșilor (15; 17; 19; 
21). Inculpatul 1 040 : Colen- 
tina (16; 18; 20). Renul alb s 
Floreasca (16; 18.15; 20,30). 
Misterele Parisului — cinema
scop : Progresul (11,30; 15; 17; 
19; 21). Noi doi, bărbații: Pa
cea (16; 18; 20).

Televiziune
JOI 26 MARTIE 1964

19,00 : Jurnalul televiziunii; 
19,10: Emisiune pentru tine
retul școlar; 19,50: Din jurna
lul unui schior ; 20 : Filmul 
Marile speranțe. In încheiere: 
Poșta televiziunii, buletin de 
știri, buletin meteorologic.

remarcat 
ca poet 
litate, cu 
lirica de idei și, în chip deose
bit, predispoziție, valoroasă în 
sine, pentru un bogat sistem i- 
magistic. Totodată, poetul nu 
părea dispus să se „specialize
ze" într-o anume zonă tema
tică, luîndu-și motivele lirice 
din variate domenii. Firește că 
lirismul său era nutrit de un 
filon autobiografic semnifi
cativ.

Evoluția poetului, de la pri
mul volum la acesta de acum, 
poate fi remarcată fără dificul
tate. O parte din versuri au 
fost publicate în reviste. Sur
prinzătoare este însă repetarea 
unor motive lirice, ușor de se
sizat la lectura plachetei apă
rută recent. Poetul care în 
volumul „Sensul iubirii" pro
mitea foarte mult, în cea de 
a doua carte a sa prelungește 
doar anume preocupări mai 
vechi, e drept dîndu-Ie mai 
multă adîncime și o expresie 
mai sugestivă.

în afara cîtorva „evocări" 
foarte frumoase („Mi-amintesc 
cu uimire", „Evocare", „Con
fruntare", „Epilog la lumea ve
che") această „viziune a sen
timentelor" se susține prin ra
diografia unor stări adolescen
te. De reținut dintr-o atare im

prejurare este 
liric al multor 
descoperirea 
psihologice revelatoare care, 
fără îndoială, își au locul lor 
în poezie. Cartea este, sub a- 
cest aspect, un autentic studiu 
poetic al vieții sentimentale a 
unei vîrste. Dacă într-o primă 
ipostază („O călărire în zori" 
din volumul „Sensul iubirii") 
poetul transcria foarte suges
tiv gesturi de o juvenilitate 
romantică, ușor exterioare, în
să pline de farmec și ingenui
tate, acum cîștigul vine din a- 
cordarea exuberanței și entu
ziasmului cu adevăruri lăuntri
ce, psihologice mai pregnante.

Stările sînt, în cele mai mul
te din versuri, de tranzi
ție, spre închegarea unor sen
timente mai grave, mai sobre. 
Condiția umană este mai ales 
a îndrăgostitului juvenil, a „su
avului lungan", alta decît cea 
sugerată în „Poetul și dragos
tea' unde iubirea este în per
manență gravă, profundă : „Și 
trec ani, și șoimul zvelt / de pe 
umăr nu-1 mai lepezi, / doar se
cundele din el / bat din ce în 
ce mai repezi'. In ipostaza pre
ferată, definitorie este „leoaica 
tînără, iubirea". Sub impulsul 
ei, frenetic uneori, se petrec 
metamorfoze fermecătoare în 
peisaje anume pregătite. „Aici, 
pe cîmpul unde-n vechime 
zeii / n-au trecut decît călări". 
Tînărul îndrăgostit bate aerul 
„cu toate valurile mării" popu- 
lînd spațiul cu viaducte și po
duri de suplețea panterelor, 
diguri și terasamente de vi-

goarea leilor etc. Și în atare 
împrejurare desfășurarea prea 
strînsă a metamorfozelor lasă 
puțin loc sugestiei, poetul an- 
trenîndu-se 
manevrarea 
Poemul este, 
sânt elogiu

parcă anume în 
unei convenții, 

totuși, un intere- 
adus imaginației

zul, cu privirea, adică sînt cer
cetate pe toate fețele.

Curioasa metamorfoză a 
simțurilor precum și tentațiile 
de a considera totul sub raport 
afectiv țin de psihologia unei 
vîrste de tranziție, în care se 
întrevăd porniri generoase, 
demne de împliniri fertile. To
tul este, apoi, abordat cu sen
timentul ascensiunii. Frecven
ța zburătorului — uneori a de
venirii acestuia — sugerează o 
însușire, o preluare entuziastă

metodă a cunoașterii febrile și 
concrete, fără să fie arbitrară 
sub raport psihologic nu lasă 
mult loc meditației și nici poe
tul nu se fixează pe un teren 
favorabil acesteia spunînd că 
„Ascult ce se-aude sus, ce se 
aude jos, / sînt, tot, un timpan 
armonios". Fascinația produsă 
de lucruri, „Sfinxuri mișcătoa
re", de miracolul materialității 
este atît de puternică, încît la 
un moment dat uimirea nu mai 
e de fapt a cunoașterii ci

NICHITA STĂNESCU

„O viziune
♦

sentimentelor44
creatoare nutrită de iubirea 
entuziastă.

Interferența mediilor nu este 
întîmplătoare. Eroul liric tra
versează spații diverse, cu 
structuri diferite, cu un gust 
special pentru vastități, pentru 
că el simte enorm. Viziunea 
este mai ales concretă, la ni
velul senzațiilor. Se visează 
aburind „ca o pline albă" în 
fantastice zăpezi pe care com
bustia sufletească le topește, 
împreună cu pămîntul, cu pia
tra și este tentat să se agațe 
de cer. Materialul, concretul 
fizic este ușor penetrabil.

Obiectele sînt lovite cu au-

și dinamică a universului. Sen
timentul nu este gratuit, pen
tru că exprimă un imperativ al 
cunoașterii, al înțelegerii, că
ruia i se supune (aceasta este 
modalitatea de a cunoaște; ce 
anume cunoaște, spre ce as
pecte se îndreaptă asimilarea, 
cît este ea de profundă, sînt 
întrebări la care răspunsul ră- 
mîne nesatisfăcător). Poetul a- 
re oroare de statism : „E o fer
tilitate nemaipomenită / în pă
mînt și-n pietre și în schelării. 
/ Umbra de mi-aș ține-o doar o 
clipă pironită / s-ar și umple 
de ferigi, de bălării". Această

extaz în fața lor. Aici sesizăm, 
credem, punctul nevralgic al 
acestei „viziuni" care pornește 
de la adevăruri de necontestat 
dar le dă un cadru oarecum 
autonom. Universul liric, în 
ciuda unui bogat sistem de a- 
sociații, este limitat prin de
fectele viziunii. Lucrul pare și 
paradoxal, de vreme ce moti
vul liric cel mai frecvent este, 
cum spuneam, al zborului fe
bril, nestăpînit. Undeva poetul 
declară memorabil: „Pentrucă 
înot și zbor în sus, / voi îmbră
țișa luna / sau poate un trup 
de-al meu viitor, / căruia-i sînt

/ amintire, urcînd și arzlnd’. 
Iată un gest nobil, tulburător 
prin semnificația lui dar posi
bil numai prin asimilarea mai 
profundă a unor importante a- 
devăruri sociale contemporane. 
Aceasta i-ar da prilejul unei 
îmbogățiri substanțiale, calita
tive, a lirismului, ar sprijini 
consistent fantezia sa de o rară 
forță imaginativă.

Nu i se poate contesta poe
tului o evidentă subtilizare a 
mijloacelor de expresie, șlefui
rea lor, deprinderea unei abile 
tehnici a metaforei. Cu atît 
mai mult este îndreptățită însă 
exigența față de universul so
cial și moral al preocupărilor 
lui. Nichita Stănescu întirzie 
într-o experiență. Poetul con
struiește, într-un joc imagina
tiv, de necontestată noutate un 
sistem metaforic fără acoperire 
completă în aurul substanței. 
Abordarea realității cu senti
mentul ascensiunii de către un 
erou liric-zburător traduce la 
el abia o năzuință, o dispoziție 
spre împlinire. Din păcate lu
crurile rămîn la această fază, 
pentrucă ascensiunea nu se 
transformă într-o incursiune în 
zonele majore ale contempora
neității. O sumară cercetare a 
tematicii volumului atestă și 
ea această situație. Ne amin
tim că prima plachetă, „Sen
sul iubirii", avea o arie de pre
ocupări mai largă și încercarea 
de a le continua nu lipsește 
nici din această „viziune a sen
timentelor".

Domeniul în care-1 recunoaș 
tem pe poet este cel al liricii 
erotice. Cîteva frumoase poe
zii de dragoste străbătute de 
un impresionant sentiment
timpului sînt cu adevărat me
morabile. Relevantă este acum 
intuiția creșterii sentimentului.

al

In atmosfera elevată a iubirii 
senine un accent de profundă 
gravitate, de presimțire tulbu
rătoare a unui timp matur tre
zește imense ecouri : „...Dar tot 
timpul suna ceva... ceva răsu
na, / un cîntec de iarbă cosită, 
de taciturne mări, / în care ini
ma de-atunci își revărsa / me
andrele pierdutelor candori". 
Este una din cele mai frumoa
se strofe din ciclul erotic al 
plachetei. In același timp ea 
are și un caracter simptomatic, 
semnificativ pentru direcția în 
care poetul își poate valorifica 
talentul său. Deschiderea uni
versului său liric, ca de altfel 
și al altor tineri poeți, este po
sibilă tocmai prin situarea în
tr-un timp, real, istoric. Nu este 
o noutate pentru nimeni că 
sentimentele, poate chiar iubi
rea în primul rînd, poartă în 
însăși durata lor pecetea aces
tui timp istoric, care determi
nă împlinieia certă, în plan e- 
tic, a unor generoase dispozi
ții afective. Condiția unui zbor 
adevărat nu stă în kilometra
jul înălțimii lui, ci în existența 
unei rampe de lansare în în
suși miezul de foc al actualită
ții. Orientarea spre o aseme
nea viziune, specifică împlini
rilor timpului nostru, dă actu
lui liric forța umanismului so
cialist. Credem ca nu este de
loc întîmplătoare ci tocmai 
dimpotrivă, foarte semnificati
vă, abordarea de către o serie 
de tineri poeți mai ales în ul
tima vreme, a unor idei de 
mare interes social și etic în 
poeme de largă respirație. în
suși poetul discutat aici a pu- 
blicab separat, un interesant 
poem intitulat „Dreptul la 
timp".

C. STĂNESCU
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au continuat

Lucrările Conferinței -..i

Ambasadorul R: P. Romine in Indonezia

și-a prezentat scrisorile de acreditare

pentru comerț și dezvoltare
Zn cele, două ședințe plenare 

din 25 martie ale conferinței 
Națiunilor Unite pentru 

comerț și dezvoltare au continuat 
dezbaterile generale. In cadrul a- 
cestor ședințe a reieșit puternic 
punctul de vedere al țărilor în 
curs de dezvoltare, ai căror repre
zentanți au înfățișat amplu pro
blemele serioase ce se pun pen
tru dezvoltarea economiei lor, 
subliniind în acest sens necesita
tea'imperioasă a unor măsuri ur
gente.

In ședința de dimineață au luat 
cuvîntul șefii delegațiilor Argenti
nei, S.U.A. și Indiei, precum și 
președintele Băncii Internaționale 
de reconstrucție și dezvoltare.

Ministrul economiei al Argen
tinei, E. A. Blanco, a insistat în
deosebi asupra factorilor externi 
care împiedică dezvoltarea econo
mică a țărilor în curs de dez
voltare. Argentina, a spus el, — 
este dornică să-și utilizeze pe de
plin resursele materiale și umane 
ale țării. Argentina este de 
părere că adevărata soluție con
stă în a oferi țărilor în curs 
de dezvoltare condiții de vînzare 
a produselor lor fără restricții, 
pentru ca astfel ele să poată ob
ține cel mai mare avantaj posi
bil de pe urma capacității lor de 
a produce bunuri destinate co
merțului exterior.

George Ball, subsecretar de stat 
al S.U.A., s-a referit la căile pi in 
care, după părerea S.U.A., țările 
industrializate ar putea contribui 
la- creșterea comerțului țărilor in 
curs de dezvoltare. Conferința 
noastră, a spus el, va trebui să 
examineze ansamblul mijloacelor 
prin care va fi posibil ca țările 
în curs de dezvoltare să obțină 
capitaluri — îndeosebi devize 
străine — necesare dezvoltării 
lor, investiții private de capital, 
lărgirea piețelor interne, expansi
unea comerțului extern.

George Ball a declarat că 
grupul țărilor industrializate tre
buie să fie gata să reducă taxele

vamale și să înlăture- alte bariere 
care constituie un obstacol in 
calea importurilor de materii pri
me, semifinite și articole manu
facturate, ce prezintă un interes 
deosebit pentru țările în curs de 
dezvoltare. Statele Unite, a spus 
Ball, sînt gata să contribuie, ca 
țările în curs de dezvoltare să be
neficieze, fără concesii reciproce, 
de reducerile tarifare ce vor re
zulta din „runda Kennedy".

Manubhai Shah, ministrul co
merțului exterior al Indiei, a sub
liniat că pentru sprijinirea țărilor 
în curs de dezvoltare sînt necesare 
inițiative noi, pentru ca astfel să 
se deschidă o eră nouă în colabo
rarea mondială. Să facem din co
merțul internațional — a spus el 
— un instrument al progresului

De la trimisul 
special al 
Agerpres

rea- 
țări- 
care

cătorilor de materii prime de bază 
prețuri echitabile și stabile".

Șeful delegației R.S.F. Iugosla
via, Vladimir Popovici, și-a expri
mat regretul că deși la conferință 
participă foarte multe țări, nu 
toate țările lumii sînt reprezen
tate. Vorbitorul a spus că pro
blema centrală a relațiilor econo
mice internaționale contemporane 
este fără îndoială aceea a țărilor 
insuficient dezvoltate.

Lupta pe care aceste țări o des
fășoară împotriva vestigiilor colo
nialismului și a tuturor formelor 
de exploatare și de subordonare, 
este o condiție indispensabilă pen
tru o reglementare eficace a pro
blemei dezvoltării lor economice 
accelerate. In această ordine de 
idei, părerea din ce în ce mai răs
pândită după care dezvoltarea ac
celerată poate fi realizată prin in
dustrializarea țărilor în curs de 
dezvoltare, este de o importanță 
excepțională.

A luat apoi cuvîntul Ernesto 
Guevara, ministrul industriei al 
Cubei. El s-a pronunțat pentru re
prezentarea la conferință a R. P. 
Chineze, R.D: Germane, R.D. Viet
nam și R.P.D. Coreene, condam- 
nînd totodată prezența la confe
rință a delegației sud-africane.

Guevara a cerut suprimarea ime
diată a tuturor discriminărilor 
existente în comerțul internațional 
în general, precum și în comerțul 
dintre țările capitaliste industria
lizate și cele socialiste.

N. PUICEA
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Recoltarea mecanizată

Cuvintarea președintelui
Johnson

a 
trestiei de zahăr pe una din 

plantațiile din Cuba

întregii omeniri. Ministrul, indian 
a subliniat necesitatea, industriali
zării țărilor în curs de dezvoltare. 
Asistența tehnică — a spus el — 
trebuie acordată pe termen lung 
iar rambursarea echipamentului 
industrial să se facă mai ales prin 
produsele pe care acestea le 
Uzează. Sîntem recunoscători 
lor cu economie planificată
au deschis piețile lor pentru pro
dusele noastre. El s-a pronunțat 
pentru reuniuni periodice ale Con
ferinței mondiale pentru comerț.

In cadrul ședinței de .după a- 
miază, au luat cuvîntul șefii dele
gațiilor Guatemalei, Coastei de 
Fildeș, Olandei, Elveției, Iugosla
viei și Cubei. .

Hans Schaffner, ministrul eco
nomiei al Elveției, a spus că țara 
sa este favorabilă unei „rețele de 
acorduri menite să asigure produ

Zi a prieteniei
finlandezo-

romine

DJAKARTA 25 (Agerpres). 
Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Populare Romîne în Indone
zia, Vasile Gîndilă, a prezen
tat scrisorile de acreditare pre
ședintelui Republicii Indone
zia, dr. Sukarno. Solemnitatea 
a avut loc la 24 martie ' 
latul „Merdeka” din 
karta.

în cuvîntul rostit cu 
prilej, ambasadorul romîn a 
transmis din partea președin
telui Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romî
ne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
urări de bine și de sănătate 
președintelui Sukarno, precum 
și urări de prosperitate și bu
năstare poporului indonezian. 
Ambasadorul romîn a subli
niat importanța statornicirii și 
dezvoltării continue a relații
lor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări.

In răspunsul său, președin
tele Republicii Indonezia, dr. 
Sukarno, a mulțumit pentru 
urările transmise și și-a expri
mat încrederea că relațiile 
deja existente între Republi
ca Populara Romînă și Repu
blica Indonezia se vor dezvol
ta și în viitor. „Indonezia —

SEUL:

la Pa- 
Dja-

acest

a spus în continuare președin
tele— va lărgi, pe bază re
ciproc avantajoasă, colabora
rea sa cu Republica Populară 
Romînă, care a acumulat o 
bogată experiență în dome
niul tehnologiei și industriei1’.

Președintele. Sukarno a ru
gat pe ambasadorul romîn să 
transmită președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și poporului 
romîn cele mai bune urări din 
partea sa.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Sukarno a avut o 
convorbire cordială cu amba
sadorul romîn, Vasile Gîn
dilă.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor au luat parte dr. 
Subandrio, prim locțiitor al 
primului ministru și ministrul 
afacerilor externe, dr. Ichsan, 
ministru-secretar de stat, și 
Suwito Kusumowidagdo, prim 
adjunct al ministrului aface
rilor externe.

Ambasadorul romîn a fost 
însoțit de membrii Ambasa
dei Republicii Populare Ro
mîne la Djakarta.

Mari demonstrații
s

PARIS. — La Facultatea de științe din 
Paris a avut loc conferința prof. N. Botnariuc 
cu tema „Considerații privind nivelurile de 
organizare a materiei vii și relațiile dintre 
ele". Conferențiarul a fost prezentat audito
riului de Marcel Prenant, profesor la Facul
tatea de științe a Universității Sorbona și di
rector al laboratorului Școlii de înalte studii. 
Au fost prezenți profesori, cercetători, pre
cum și întregul personal al laboratoarelor de 
anatomie, zoologie și histologie din cadrul fa
cultății.

DJAKARTA. — într-o declarație dată publicității 
la Djakarta, Comitetul național indonezian al parti
zanilor păcii își exprimă „solidaritatea deplină cu 
lupta poporului cambodgian sub conducerea lui 
Norodorn Sianuk, pentru independența și neutralita
tea tării sale”.

în declarație se subliniază că forțele imperialiste 
încearcă să folosească diferendul de frontieră cu 
Cambodgia pentru menținerea încordării în această 
regiune.

ATENA. — La 25 martie poporul grec a 
sărbătorit ziua independenței sale de stat. 
Acum 143 de ani, la 25 martie 1821 a început 
răscoala populară care a dus la răsturnarea 
jugului otoman.

Cu ocazia acestei aniversări au avut loc în 
instituțiile și școlile din Grecia festivități. La 
mormîntul soldatului necunoscut din Piața 
Constituției au fost depuse coroane de flori.

WASHINGTON. — Marți au fost puse în circu
lație la Washington primele monede de 50 de cenți 
purtînd efigia fostului președinte al S.U.A., John 
Kennedy. După cum transmite agenția U.P.I. încă 
din zorii zilei, în fața porților Ministerului de Finan
țe sute de persoane au stat la rînd pentru a intra 
în posesia acestor monede. O primă emisiune de 
26 milioane monede urmează să fie puse în circu
lație pe tot teritoriul S.U.A. Alte 65 milioane vor 
intra în circuitul monetar pînă la sfîrșitul acestui

HELSINKI 25 (Agerpres). — 
Conducerea orașului Valkea- 
koski și a Fabricii de celofi
bră „Sateri" au organizat o zi 
a prieteniei finlandezo-romîne 
la care a participat ambasa
dorul R. P. Romîne în Fin
landa, Nicolae Vancea. Cu a- 
cest prilej a avut loc o seară 
cultural-artistică, la care or
chestra fabricii „Sateri" a in
terpretat muzică clasică și 
populară romînească și au fost 
prezentate filmele romînești 
„Lacul roșu", „Nuntă în Țara 
Oașului" și „Mamaia", care 
s-au bucurat de un deosebit 
succes. A fost organizată, de 
asemenea, o expoziție de artă 
populară romînească.

Au participat reprezentanți 
ai conducerii orașului și ai 
întreprinderilor locale, perso
nalități artistice și culturale, 
ziariști, precum și 
public.

WASHINGTON 25 (Ager
pres). — Președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson, a luat cu
vîntul la conferința națională 
a sindicatului muncitorilor din 
construcții din cad'rul A.F.L.- 
C.I.O.

Referindu-se la situația eco
nomică a Statelor Unite, pre
ședintele a arătat, printre al
tele, că în 1946 țara s-a an
gajat în mod solemn să asigu
re de lucru tuturor americani
lor care doresc să muncească. 
Acest angajament este în vi
goare și în prezent. Dar, a 
adăugat Johnson, el nu a fost 
pînă acum îndeplinit. El a 
arătat că în fața Statelor 
Unite stă sarcina de a lichida 
șomajul și mizeria.

Vorbind despre unele pro
bleme internaționale, Johnson 
a declarat că în actuala eră 
nucleară un război general ar 
fi imposibil și că în abordarea 
problemelor globale țările tre
buie să urmărească o înțelege-

dece bazată pe rațiune, în loc 
agresiune.

Johnson a 
„unii oamenii 
trimită trupe 
atunci cînd izbucnește o criză 
internațională. A existat o 
vreme, a adăugat el, cînd co
mandantul suprem putea, Ia 
primul indiciu de criză, să or
done soldaților să pornească 
la război. Dar lumea s-a 
schimbat. Era o vreme cînd 
puteau fi dezlănțuite războaie 
fără riscul distrugerii civili
zației umane. Dar ce a fost 
odată, nu mai este acum".

Președintele S.U.A. și-a ex
primat speranța în realizarea 
unei înțelegeri în legătură cu 
diferendul dintre Statele Uni
te și Panama și că luptele ci
vile din Cipru vor lua în cu- 
rînd sfîrșit.

In încheierea cuvîntării sale, 
Johnson a arătat că puterea 
implică obligații și că din 
partea S.U.A. se așteaptă mai 
mult decît O maiiifestare 
forței.

Dezaprobarea acțiunilor

că 
să

menționat
îi cer adesea 
la fața locului

a

Senatorii! Fulbright cere revizuirea
politicii S.U.A. față de Panama și Cuba

CIPRU:

• SCRISOAREA

rectoratului Universității 
din Madrid

studențești
Ciocniri intre

an.
OTTAWA. — In Camera Comunelor a Cana

dei s-au desfășurat dezbateri aprinse în legă
tură cu prezentarea noului buget de către gu
vern. Fracțiunea conservatoare a propus Ca
merei Comunelor o moțiune de neîncredere în

guvern, arătînd că guvernul nu a luat măsuri 
eficiente în vederea controlului asupra chel
tuielilor mereu crescînde, ceea ce, în ciuda ma
jorării impozitelor, nu a putut înlătura un de
ficit bugetar serios.

BRAZZAVILLE. — Ministerul Comerțului și In
dustriei al Republicii Congo (Brazzaville) a anunțat 
că guvernul congolez a hotărît naționalizarea com
paniei de aviație congoleze, controlată de capitalul 
străin»

NEW YORK. — Ziarul „Washington Post" 
publică un articol intitulat „Aliații au rămas 
muți și surzi la îndemnul de a sprijini blocada 
Cubei", în care comentează încercările secreta
rului de stat adjunct al S.U.A., George Ball, 
de a-i determina pe aliații occidentali să spri
jine boicotul economic împotriva Cubei.

„O dovadă că îndemnul la boicot îm
potriva Cubei lansat de Ball în Consi
liul organizației tratatului nord-atlantic, nu 
s-a bucurat de ecoul scontat, arată au
torul, o constituie obiecțiile experților en
glezi și francezi făcute imediat după șe
dința". Articolul citează declarația unui diplo
mat englez în care acesta a spus: „Personal 
nu vedem un păcat în a furniza Cubei autobu
ze pentru transportul cetățenilor Havanei la 
locurile de muncă11.

V1ENA. — După cinci săptămîni de tratative, la 
Viena s-a dat publicității un comunicat în care se 
anunță că liderii partidelor socialist și populist din 
Austria au căzut de acord asupra formării noului 
guvern.

Consiliul de Miniștri se va reuni la 2 aprilie 
pentru a înainta președintelui republicii demisia 
guvernului. Noul cabinet, care este deja format, va 
depune jurămîntul în aceeași zi.

SANTIAGO DE CHILE. — Luînd cuvîntul la un 
miting de masă organizat la Valparaiso, senatorul 
socialist Salvador Allende, candidat la postul de 
președinte al Republicii Chile din partea Frontului 
de acțiune populară, care cuprinde și partidele co
munist și socialist, a declarat : Vrem să punem ca 
păt puterii minorității, dorim ca guvernul să repre 
zinte interesele oamenilor muncii, interesele între 
gului popor.

Pe

c
u
R
o

Pe 
s 
c 
u
R
~T~

WASHINGTON 25
preș).
agenția U.P.I., senatorul de
mocrat William Fulbright, 
președintele Comisiei senato
riale pentru afacerile externe, 
vorbind în fața senatului ame
rican, s-a pronunțat pentru 
revizuirea politicii americane 
față de Panama și Cuba. El a 
cerut americanilor „să nu se

(Ager-
După cum relatează

un numeros

generalului Gyani

niNISTRl'LUl AtAHRHOR EXTERNE

Al IRLANDEI ADRESATA LUI l THANT

NICOSIA 25 (Agerpres). — 
înainte de a părăsi Geneva, 
unde a avut o serie d'e discuții 
cu secretarul general al O.N.U, 
U Thaht, comandantul forțelor 
O.N.U. în Cipru, generalul-lo- 
cotenent P. S. Gyani, a avut 
întrevederi cu ministrul aface
rilor externe al Canadei, Paul 
Martin, și cu generalul Burns, 
șeful delegației canadiene la 
Conferința celor 18 state pen
tru dezarmare.

Un purtător de cuvînt al
O. N.U. a declarat că au avut 
loc discuții în legătură cu con
tingentul canadian aflat în Ci
pru. După aceste întrevederi,
P. S. Gyani a plecat spre Ci
pru unde a sosit marți seara. 
In declarația făcută la sosire, 
comandantul forței O.N.U. în 
Cipru a arătat că forța O.N.U. 
va deveni „operațională" îna-

inte d'e sfîrșitul acestei săptă- 
mîni.

Ministrul afacerilor ex
terne al Irlandei, Frank Aiken, 
a trimis o scrisoare secretaru
lui general al O.N.U, U Thant, 
în care subliniază că guvernul 
irlandez a luat hotărîrea de a 
trimite în Cipru 600 de soldați 
și ofițeri. în scrisoare se pre
cizează totodată că „dacă în 
perioada mandatului forței 
O.N.U. în Cipru guvernele 
Marii Britanii, Greciei și Tur
ciei, sau unul din aceste gu
verne, va încerca să folosească 
forța pentru a impune o solu
ționare a problemei cipriote în 
avantajul unei singure părți, 
guvernul irlandez își va retra
ge imediat contingentul său 
din Cipru". Frank Aiken a 
făcut cunoscut că trupele ir
landeze vor sosi în Cipru la 
7 aprilie.

O NOUĂ IPOTEZA 
ASTROFIZICIENILOR 

CAZAHI

ata roșie" de pe suprafața 
planetei Jupiter,. a cărei 
natură frămîntă de peste 

un secol și jumătate mințile as
tronomilor, nu poate fi un corp 
solid. După' cît se pare, ea este 
de natură gazoasă.

Astrofizicienii cazahi au cules 
date experimentale care se află 
în concordanță cu ipoteza emisă 
lecent de americanul Hyde. Sa
vantul american presupune că 
„pata roșie" constituie o coloană 
turbionară de gaze, care se ridică 
din păturile inferioare ale atmos
ferei jupiteriene.

„Pata roșie" constituie unica 
formație de pe cea mai mare 

i a sistemului solar, care nu 
înregistrează modificări vizibile. 
Doar în anumiți ani ea dispare, 

r apoi reapare la aceeași lati-

I 
I
I
I
I
I planetă

înregist

IDoa
dar

tudine. * Sub raportul dimensiuni
lor sale, această „pată“ întrece de 
trei ori Pămîntul.

Cercetătorii de la Institutul de 
astrofizică din Alma-Ata au ob
ținut o serie de fotografii . ale 
planetei Jupiter prin filtre optice 
roșu, verde, albastru și violet. 
Acest lucru a permis să se cerce-

MADRID. 
de profesori 
soare lui 
va, rectorul 
Madrid. în 
dezaprobarea lor în legătură 
cu acțiunea întreprinsă de 
conducerea universității de a 
suspenda un curs al profeso
rului Tierno Galvan, o autori
tate în materie de jurispru- 
dență. în aceeași scrisoare este 
criticată atitudinea rectoratu
lui care a permis poliției să 
pătrundă în incinta universi
tară și să urmărească pe stu
denția

— Un grup de 30 
au adresat o scri-

Royo Villano- 
Universității din 
care își exprimă

Comunicatul

demonstranți 
și poliție

SEUL 25 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă relatează că 
miercuri dimineața au avut 
loc la Seul mari demonstrații 
studențești împotriva tratati
velor dintre Coreea de sud și 
Japonia. Aproximativ 20 000 
de studenți, aparținînd’ celor 
opt universități ale capitalei 
sud-coreene, s-au îndreptat 
spre clădirea Adunării Națio
nale, Alți demonstranți s-au

mai agațe de mituri vechi , 
să facă față noilor realități".

Referindu-se la Cuba, 
Fulbright, a spus că „nici un 
om de stat cu simțul răspun
derii nu ar mai putea susține 
o politică de invadare a Cu
bei". Pare limpede, a spus 
Fulbright că politica S.U.A. de 
strangulare a Cubei prin em- 
bargou „a fost un eșec și că 
nu există nici Un motiv de a 
crede că ea va reuși în viitor". 
„A sosit timpul să recunoaș
tem, a declarat Fulbright, că 
regimul lui Fidel Castro va 
continua să existe, și că nu 
este probabilă înlăturarea sa 
în viitorul apropiat".

Și

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
Comunicatul sovieto-yemenit, pu
blicat în urma tratativelor pe 
care le-a dus în U.R.S.S. delega
ția Yemenului, condusă de preșe
dintele Abdalah As-Sallal, exprimă 
satisfacția pentru faptul că „rela
țiile de prietenie existente din tre
cut între cele două țări au căpătat 
o dezvoltare continuă și au deve
nit și mai trainice după victoria 
revoluției din Yemen și proclama
rea Republicii".

In cursul tratativelor au fost 
scoase în evidență succesele obți
nute ca rezultat al colaborării 
celor două țări. Guvernul sovietic 
a fost de acord să ofere Yemenului 
în continuare ajutor economic și 
tehnic, precum și un credit pe ter
men lung în condiții avantajoase.

„S-a constatat o coincidență de 
vederi ale Uniunii Sovietice și Ye
menului în cele mai importante 
probleme internaționale" — se 
spune în comunicat. Părțile și-au 
confirmat intenția de a lupta cu 
hotărîre pentru rezolvarea proble-

soviet# -yemenlt
mei dezarmării generale și totale. 
Ele au subliniat necesitatea regle
mentării tuturor problemelor liti
gioase internaționale pe calea tra
tativelor, înfăptuirii de către toate 
statele a unei politici de coexis
tență pașnică dintre state.

Cele două părți consideră dezar
marea generală și totală drept un 
mijloc principal pentru asigurarea 
păcii și sînt convinse în necesita
tea realizării unor astfel de mă
suri cum sînt încheierea unui pact 
de neagresiune între țările membre 
ale blocului N.A.T.O. și țările 
participante la Tratatul de la Var
șovia, reglementarea problemei 
germane pe cale pașnică, crearea 
zonelor denuclearizate, în particu
lar în Orientul Apropiat și Mijlo
ciu, lichidarea bazelor militate a- 
flate pe teritorii străine.

In comunicat se subliniază ne
cesitatea ca în timpul cel mai 
scurt să se ia noi măsuri pentru 
înfăptuirea deplină a prevederilor 
declarației O.N.U. privitoare la a- 
cordarea independenței tuturor ță
rilor și popoarelor coloniale.

masat în fața clădirii Preșe
dinției republicii. Studenții au 
cerut suspendarea imediată a 
tratativelor, rechemarea repre
zentanților Coreei de sud care 
au plecat în Japonia în ve
derea scoaterii din impas a 
acestor tratative și dezvălui
rea publică a tuturor detalii
lor convorbirilor anterioare.

Intre demonstranți și poliție 
au avut loc ciocniri care s-au 
soldat cu victime. Poliția a fă
cut uz de gaze lacrimogene 
pentru a împrăștia pe mani- 
festanți. Totuși, ministrul de 
interne sud-coreean Um 
Ming-Yung, a fost nevoit să 
primească o delegație a stu
denților care i-au remis re
vendicările lor, primind asi
gurarea că vor putea avea o 
convorbire cu președintele 
Pak cijan-Hi.

Demonstrații similare au 
avut Ioc și în orașele Pusan și 
Taegu din Coreea de sud. Po
liția a operat numeroase ares
tări în rîndul demonstranților.

însemnări
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Dallas, orașul care și-a cîștigat 
tragică celebritate, își menține
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Aspect de pe unul din numeroasele canale ale capitalei Tailandei. In fotografie : Trans
portul mărfurilor către o piață.

tia au picioarele fracturate și 
cîteva coaste rupte; toți patru 
sînt într-o stare de epuizare 
extremă după aventura prin 
care au trecut recent, cînd. au 
fost surprinși de viscol pe cînd 
urcau munții care străjuiesc 
frontiera. dintre Elveția 
Italia.

SALVAREA ALPINIȘTILOR 
DE LA ZERMATT

C ei patru alpiniști, a căror 
urmă se pierduse la
Zermatt (Elveția), au 

fost salvați cu ajutorul unui 
elicopter, după ce au petrecut 
cinci zile de groază pe vîrful

și

tremur de pămînt. Peste 100 
de case au fost avariate.

EMISIUNE DIRECTĂ 
DE TELEVIZIUNE 
JAPONIA—S.U.A.

teze, variațiile contrastului „petei 
roșii" cu suprafața vizibilă în
conjurătoare a planetei în diferite 
domenii ale spectrului. Spectro- 
gramele au arătat că limita ei su
perioară se află în mod practic la 
aceeași altitudine ca și cea a stra
tului de nori.

Dent d’Herens, la înălțimea 
de 13162 picioare. Alpiniștii 
au lost transportați de către 
ghizi pînă *.......................
tr-un timp 
după care 
elicoptere 
din Zermatt. Doi dintre aceș-

CUTREMUR DE PĂMINT 
IN SUD-ESTUL ANATOLIEI

la Shoenbuhl, în- 
record de 11 ore, 

au fost ridicați de 
și duși la spitalul

genția France Presse re
latează că la 24 martie 
în sud-estul Anatoliei 

s-a înregistrat un puternic cu

Pentru prima oară 
lume a fost realizată o 
emisiune directă de te

leviziune între Japonia și Sta
tele Unite. Imaginile au fost 
transmise cu ajutorul satelitu
lui artificial american „Relay- 
II“. Emisiunea a cuprins, prin
tre altele, unele aspecte 
vieții cotidiene japoneze.

Succesul acestei prime 
periențe este de bun augur 
pentru viitoarele retransmisi- 
uni ale Jocurilor Olimpice de 
la Tokio.

Pentru 
lume

în

ale

ex-

I 
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I 
I
I
I 
I 
i
II

o
prezența în titlurile ziarelor. Va 
ajunge sau nu Ruby pe scaunul 
electric ? întrebarea pare adresată 
unui viitor imprecizabil. Deocam
dată, justiția l-a declarat vinovat 
pe Ruby, sentința fiind lipsită de 
blîndețe. Cortina a căzut peste 
actul cel mai recent scris al pro
cesului, dar agitația în culise (și 
nu numai în culise) continuă. Fa
milia lui Ruby este în căutarea 
unui nou avocat. Cel de-al treilea 
a fost desemnat în persoana unui 
profesor de la Universitatea din 
Texas.

Ruby, proprietar de baruri și 
gangster cu state de serviciu, își 
scrie memoriile (de pe acum ono
rariile se anunță fabuloase). Dar 
în timp ce personajul acesta si
nistru trăiește confortabil într-o 
celulă, se încearcă — de către vi
nele cercuri ce preferă a nu fi i- 
dentificate — o operațiune de 
influențare a opiniei publice. 
Ruby este înfățișat ca un verita
bil erou. Chipul îi apare pe ilus
trate, pe obiecte de uz cotidian, 
pe nimicuri vîndute drept suve
niruri.

Anchete sub egide particulare 
dar demne de reținut prin serio
zitatea argumentelor l-au situat 
pe Ruby în cercul — mai larg 
decît cel desemnat oficial — al 
ucigașilor lui Kennedy. Ruby con
tinuă să tacă, să ascundă, poate, 
cheia uneia din cele mai mari e- 
nigme criminale ale secolului.

Știrile despre cazul Ruby au 
devenit oarecum stereotipe. Zile
le din urmă ne-au dezvăluit con
stante eforturi spre a-1 salva de 
scaunul electric. O singură știre 
ne-a uimit : un grup de parlamen
tari din Texas au propus să sc a- 
probe credite pentru ca centrul o- 
rașului Dallas să fie de îndată 
împodobit cu o statuie a lui Ruby. 
Ați citit exact : o statuie pentru 
Ruby. De altfel, nu-i un proiect 
fantezist. O statuie a condamna
tului la moarte a și fost realizată 
cu promptitudine într-un oraș nu 
prea depărtat de Dallas — ves
tesc agențiile de presă.

Sculptori care să execute statuia 
s-au putut găsi, iar bronzul și 
marmura — se știe — n-au glas 
să se revolte. Statuia, deci, e- 
xistă.

Cine se va încumeta, însă, să 
o plaseze într-o piață publică ?

E. O.
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