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COMUNICAT
semanat, pe ogoarele 

G.A.C. din comuna Osman- 
cea, regiunea Dobrogea.
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cînîeia 
tineretului
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CTUA LI TATII

Biroul Politic al C.C. al P.M.R. a hotărît 
aprilie a. c. 
Central al

să convoace pentru ziua de 15 
ședința plenară a Comitetului 
Partidului Muncitoresc Romîn.

La ordinea de zi
Darea de seamă cu privire la convor

birile avute de delegația Partidului Muncitoresc 
Romîn cu
Chinez, a
Partidului 
problema
citorești internaționale.

conducerea Partidului Comunist 
Partidului Muncii din Coreea, a 
Comunist al Uniunii Sovietice în 
unității mișcării comuniste și num-

Al Vll-lea concurs
al formațiilor 

artistice

Prin modernizarea 
procesului 

de producție
Lfi fabricile de încălțăminte 

pielărie din regiunea Banat 
montează noi mașini de 
productivitate. Printre acestea se 
află mașini de cusut cu două fire, 
mașini de călcat încălțămintea fi
nită in interior, o bandă rulantă 
pentru confecționarea articolelor 
de marochirfârie etc.

In primii patru ani ai șesena- 
lului, întreprinderile de încălță
minte și pielărie din regiune au 
fost dotate cu aproape 1 000 de 
mașini, instalații și utilaje mo
deme de mare randament. Acea
sta a permis colectivelor de mun
că din întreprinderile respective ca, 
cea mai mare parte a producției 
de încălțăminte și a altor obiecte 
din piele să le execute cu mijloa
ce mecanizate.

La Fabrica „Banatul", cea mai 
mare întreprindere de încălțămin
te din regiune, unde în această 
perioadă s-au dat în exploatare 
480 de mașini și utilaje, cu aju
torul cărora s-au organizat noi 
linii tehnologice moderne, peste 
80 la sută din procesul de pro
ducție este mecanizat.

Și 
se 

înaltă

în această săptămînă lucrările 
agricole de primăvară au conti
nuat intens în regiunile din sud 
și au început în cele din centrul 
și sud-vestul țării. îndrumați de 
specialiștii din producție, de la 
consiliile agricole și stațiunile ex
perimentale, mecanizatorii și co
lectiviștii folosesc din plin tim
pul favorabil și execută diferen
țiat, corespunzător condițiilor lo
cale, lucrările de pregătire a tere
nurilor, însămînțările,. plantările 
de pomi și viță de vie. Efectuarea 
în perioade cît mai scurte de 
timp și de. bună calitate a acestor 
lucrări pentru păstrarea umidității 
în sol, constituie preocuparea prin
cipală a lucrătorilor din agricul
tură. Din datele primite de Consi
liul Superior al Agriculturii, re
zultă că pînă la 2 aprilie arăturile 
de primăvară au fost executate pe 
aproape 25 la! sută din suprafața 
prevăzută, iar grăpatul ogoarelor

de toamnă în proporție de 42 Ia 
sută. Comparativ cu perioada co
respunzătoare a anului trecut, a- 
ceste importante lucrări agroteh
nice sînt mai avansate și se des
fășoară într-un ritm crescînd, ceea 
ce. permite și efectuarea însămîn- 
țărilor în epocile optime.

Pînă la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni au fost însămînțate cu dife
rite culturi din prima epocă 
700 000 hectare, suprafață aproa
pe dublă față, de anul trecut. Ma
zărea a fost însămînțată pe 70 la 
suta din suprafața prevăzută, floa- 
rea-soarelui pe 45 la sută, iar 
sfecla de zahăr pe 37 la sută. Su
prafețe, de asemenea, mai mari de- 
cît în anii trecuți au fost semă
nate pînă acum cu legume și car
tofi timpurii și de vară.

în regiunile București, Dobrogea, 
Galați, Ploiești, Argeș și Oltenia, 
unde din primele zile prielnice 
pentru executarea lucrărilor agri-

DOUĂ NOI VICTORII
DE PRESTIGIU ALE SPORTIVILOR 

ROMÎNI
• Ieri, la „Zimny Stadion”, 

din Bratislava, handbalul romî- 
nesc a obținut o nouă victorie de 
prestigiu. Invingînd cu scorul de 
14—13 (5—4) pe L F. Halsingor, 
campioana Danemarcei, echipa fe
minină a clubului Rapid București 
a intrat în posesia „Cupei campio
nilor europeni". Este pentru a 
doua oară în decurs de trei ani 
cînd echipă .din..i R, P. Romînă _ 
își înscrie numele pe lista forma
țiilor câștigătoare ale acestei com
petiții. Prima oară, în 1961, vic
toria în „Cupa campionilor euro
peni" a fost repurtată de echipa 
Știința București.

• Aseară, în sala sporturilor 
de la Floreasca s-a disputat 
finala primei ediții a „Cupei 
campionilor europeni* la te
nis de masă (feminin) în care 
s-au întîlnit echipele Voința 
București și Voros Meteor Bu. 
dapesta. Jucătoarele noastre 
au cîștigat cu scorul de 5—0, 
aducîndu-ne astfel la un in
terval ele pîteva ore de la suc
cesul handbalistelor clubului 
Rapid, repurtat la Bratislava 
o altă importantă victorie in
ternațională.
CITIȚI AMĂNUNTE 
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cole de primăvară se lucrează cu 
întreaga capacitate a mașinilor, 
s-a terminat semănatul sfeclei de 
zahăr și al mazărei. Semănatul 
florii-soarelui s-a terminat în re
giunile Ploiești, București și Do
brogea.

Au fost însămînțate și plan
tate pînă în prezent 18 300 ha cu 
legume și 11000 ha cu cartofi 
timpurii și de vară. Acțiunea se 
desfășoară mai organizat și mai 
intens decît în anii trecuți, pen
tru a se asigura recolte sporite, 
de calitate și qt mai timpurii.

în podgorii au fost plantate 
1000 ha cu viez iar pe terenu
rile destinate dezvoltării pomi- 
culturii, 4 300 ha cu pomi.

Primăvara fiind mai tîrzie în a- 
cest an, Consiliul Superior al A- 
griculturii recomandă continuarea 
în ritm susținut a lucrărilor agri
cole și efectuarea lor la un înalt 
nivel agrotehnic.

Sfîrșit 
de vacanță

uacanfă de două 
elevii din învăfă- 
cultură generală, 
profesional și teh-

Pe care s-o aleg ?

Telegrame
Excelenței Sale 
Domnului dr.

JOSEPH KLAUS 
Cancelar federal 

al Republicii Austria
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...Coloane albe, scânteietoare, profilate pe cer : cartea 
de vizita a chimiei. Le-am întîlnit deseori — incadrînd 
gigantice suprafețe cuprinse-n freamătul marii cons
trucții — de-a lungul drumurilor noastre spre șantie
rele țării. Le-am întîlnit și la Tr. Măgurele, și la Cra
iova, și la Slatina — ca să ne limităm doar la itinera- 
riul „Ștafetei* — embleme ale unei industrii moderne 
și tinere, creație a anilor noștri Totul, aici, de la con
cepție și înzestrare tehnică, pînă la soluțiile construc
tive, poartă pecetea actualității, sigiliul ultimelor cu. 
ceriri ale tehnicii.

Adăugăm — cu popasul de azi — încă o perlă în 
această salbă strălucitoare : Combinatul de îngrășă
minte chimice Tîrgu-Mureș.

Străbătînd peisajul construcției, încerci, nu o dată, 
senzația că pășești pe arterele unui mare oraș. L’n oraș 
modern, construit geometric, cu rigla: artera princi
pală duce la fabrica de betoane — inima șantierului 
— iar din trunchiul acestei artere se despart, spre fie
care obiectiv în construcție, alte artere, căi de acces 
betonate și largi. Construcția căilor de acces a fost 
prima preocupare a șantierului, cea dinții lucrare des
chisă aici, cu rodnice consecințe pentru buna organi
zare a muncii. O primă noutate interesantă, o primă 
trăsătură a „personalității" marelui șantier, din care 
se deschid — ca un fascicol de raze — alte inedite 
priveliști, alte și alte trăsături ale noului.
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(Agepres)

Pe masa de control un nou lot de piese prelucrate de tînărul Ion Nica, de Ia Uzina meca
nică din Sinaia, Controlorul tehnic, Vasilica Pascu, are și de această dată numai cuvinte 

de laudă pentru piesele executate de el.
Foto: N. STELORIAN

După o 
săptămîni, 
mintul de 
pedagogic, 
nic, încep, la. 6 aprilie, ultimul 
trimestru din acest an școlar.

Ca și in celelalte vacanțe, ei 
au luat parte la diverse ma
nifestări, organizate la clubu
rile școlilor, au vizitat între
prinderi, au asistat la specta
cole de teatru, filme etc. N-au 
lipsit din programul vacantei 
de primăvară nici excursiile. 
Itinerariile au cuprins impor
tante obiective turistice, sta
țiuni balneo-climatice de pe 
Valea Prahovei și Valea Oltu
lui, precum și orașele Brașov, 
Bacău, Cluj, Oradea, Baia 
Mare, Onești. Colective de 
elevi din București, Timișoa
ra, Constanța și alte orașe au 
participat la excursii de studii 
pe o durată de mai multe zile 
în diferite localități din țară, 
unde au vizitat unități indus
triale și locuri istorice.

Mulți elevi bucureșteni au 
fost spectatori sau interpreți 
la cel de-al 6-lea Festival re
publican al școlilor și institu
telor de artă. De asemenea, în 
întreaga țară s-a desfășurat 
faza raională a concursului 
cultural-artistic al pionierilor 
și școlarilor, la care au parti
cipat numeroase coruri, for
mații de dansuri, orchestre, 
brigăzi artistice de agitație.

(Agerpres)

Silvicultorii mara
mureșeni împăduresc 
în această primăvară 
circa 3 500 ha ceea ce 
reprezintă aproape 90 
Ia sută din planul a- 
nual. Pentru amena
jarea noilor plantații 
forestiere s-au făcut 
pregătiri din timp. A 
fost identificată și de
limitată întreaga su-

Cu ocazia numirii Dv. 
funcția de cancelar federal 
Republicii Austria, vă rog 
primiți felicitările mele cor
diale și cele mai bune urări Q'e 
pace și prosperitate pentru po
porul austriac.

îmi exprim cu această oca
zie speranța că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre 
țările noastre vor continua să . 
se dezvolte în interesul ambe
lor state, al colaborării inter
naționale și al consolidării 
păcii.

în 
al 
să

Președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine 
ION GHEORGHE MAURER

Excelenței Sale ' 
GHEORGHE 

GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului 

de Stat al R. P. Romine

Zburînd deasupra teritoriu
lui R. P. Romine, în drum 
spre R. P. Bulgaria, delegația 
oficială a Republicii Arabe 
Yemen transmite președin
telui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Excelenței Sale 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și 
întregului popor romîn, salu
tări cordiale.

Președintele
Republicii Arabe Yemen 

Mareșal Abdullah As Sallal
De la bordul avionului IL-18

împăduriri
prafață ce urmează a 
fi plantată, iar în pe
piniere s-au produs 
peste 20 000 000 de 
puieți.

Numeroși oameni ai 
muncii din regiune 
sprijină prin muncă 
voluntară efectuarea la 
timp a lucrărilor. Nu
mai în 5 zile s-au 
împădurit aproape 300

z

ha, iar pe însemnate 
suprafețe s-au execu
tat lucrări de îngri
jire a arborilor tineri. 

Fondul forestier al 
regiunii a sporit din 
1948 cu peste 60000 
de ha, suprafață care 
întrece cu mult împă
duririle făcute înainte 
într-un secol.

(Agerpres)

IX. Pe șantierul Combinatului chimic Tirgu-Mureș
Noul spune „prezent!"

Există, mai întîi, acele 
metode moderne in arta 
construcției, de largă 
circulație pe marile șan
tiere, aplicate de mii de 
constructori: cofraje gli
sante, folosirea elemen
telor prefabricate etc. 
Dar există și metode 
inedite, creație a specia
liștilor de aici, unele în 
curs de experimentare, 
altele deja aplicate. A- 
mintim, pe scurt, citeva:

• „Preasamblările metalice și prefa
bricate la orizontală" este una din a- 
ceste metode, recent introdusă, care re
zolvă în chip fericit problema atit de 
complexă a sudurilor de rezistență. 
Grație noului procedeu, sînt suprimate 
„sudurile de poziție" (cele în care sudorii 
lucrează în condiții dificile, legați cu 
fringhii la mari înălțimi), obținindu-se. 
pe lingă ușurarea efortului fizic, o pro
ductivitate a muncii superioară, o înaltă 
calitate în execuție.

• „Glisarea orizontală a tunelelor 
pentru cable" este alt procedeu inedit, 
'înlocuind cofrajele simple in execuția 
acestor ttinele printr-un sistem de glisare 

orizontală care asigură, odăii cu uni
formizarea turnării betonului, o scurtare 
a duratei de construcție cu circa 30 de 
zile și economii de 100 000 Ir Autorii 
procedeului: inginerii Ștefan Tânâsescu 
și Dinu Boghez.

• „Glisarea stilpilor de beton* operă 
a acelorași autori, are aceeași eficientă 
în grăbirea termenelor de exe&ție. 
scurUndu-le cu circa 30 de zile, și adu- 
cind, doar la un singur obiectiv (con
strucția secției de purificare a gazelor), 
o economie de peste 150 000 lei. Și acer, 
ingenios procedeu, ca și celelalte, a fos: 
dictat de exigențele marii construcții, 
dezbătute în colectivele de specialiști. 
Punctul de plecare a fost stadiul actual 
al lucrărilor, când utilajele de ridicat — 
necesare pentru ridicarea stilpilor de 
beton — sint, pe de altă parte, reclamate 
arzător la lucrările de montaj. Noul pro
cedeu le lasă montorUor... De la glisarea 
sițmultană a 2 stilpi de beton s-a ajuns, 
în curînd, la 4 stilpi de cite 32 de tone.

Căutările îndrăznețe, spiritul creator, 
mobilitatea in acțiune, dictată de cerin
țele „la zi" ale șan-ierului, operativitatea 
in rezolvarea problemelor, sînt, pe acest 
șantier, o trăsătură distinctă a muncii 
în actuala etapă. Sub ochii noștri s-a 
petrecut, în acest sens, o întîmplare sem
nificativă. Discutind cu tov. ing. Tănă- 
sescu despre procedeul glisării stilpilor, 

ne-am îngăduit, la un moment dat, o su
gestie : oare nu s-ar putea depăși actuala 
etapă — glisarea simultană a patru 
stilpi — trecindu-se la glisarea tuturor 
stilpilor, pe întreaga lungime a halei, 
printr-un sistem de monorai necesar 
transportului betonului care să urmă
rească lucrările de cofrare ?...

Aceasta se întâmpla dimineața. Seara, 
cind părăseam șantierul, sugestia se și 
ransformase in faptă.

„Ștafeta" întîlnește 
„Ștafeta"

...O surpriză plăcută 
pentru reporteri! Aici, 
pe șantierul Combina
tului de pe Mureș, „Șta
feta" noastră întîlnește 
„Ștafeta”: i se pune în 
față o semnificativă 0- 
glindă, un prilej fertil de 
confruntare a eficienței.

Sîntern la un punct de 
lucru îndepărtat: tur
nul de răcire, una din
tre cele mai interesante 
lucrări ale marelui com

binat. II întîlnim, aici, pe secretarul co
mitetului U.T.M. pe complex, Gheorghe 

Movilă, venit, cu ziarul nostru în mină, 
să discute cu constructorii turnului o ini
țiativă descrisă pe larg la o ediție anteri
oară a „Ștafetei" („Scînteia tineretului" 
din 13 februarie a.c.): inițiativa organiza
ției U.T.M. de pe șantierul Combinatului 
de industrializare a lemnului de la Tr. 
Severin, dedicată unei cît mai strînse co
laborări între constructori, montori și 
instalatori. O colaborare cu obiective 
concrete, defalcate pe lucrări și pe zile, 
unificînd eforturile tinerilor, stimulîndu-i 
reciproc în întrecere.

Aici, la turnul de răcire al șantierului 
de pe Mureș, problema strinsei colabo
rări a diferitelor formații de lucru se 
impune, în actuala etapă, ca o sarcină 
de primă însemnătate. Turnul acesta 
înalt de 55 metri va fi ridicat prin me
toda modernă a „cofrajelor cățărătoare", 
tnchipuiți-vă vreo patruzeci de „inele" 
gigantice, năseîndu-se, ca-ntr-un lanț, 
unul dintr-altul, proces în care dulgherii, 
fier arii-betoniști și betoniștii vor lucra 
cot la cot: dulgherii vor monta cofrajele, 
fierarii-betoniști — . armătura, urmați 
imediat de cei ce toarnă betonul. Orice 
întârziere, cît de. mică, a unora, poate 
provoca „reacții în lanț" care să întîrzie 
întregul inel! 80 de constructori — din
tre care peste 50 de tineri — sînt anga
jați în această bătălie de mare răspun
dere.

Lîngă fundația turnului, într-o încă
pere de seînduri, secretarul comitetului 
U.T.M. cere sfatul bătrinului maistru Ion 
Cantor, constructor încercat, cu 45 de 
ani de experiență:

— Ce ziceți de acțiunea celor de la 
Tumu-Severin ? S-ar putea aplica și 
la noi ?

Maistrul nu-i dă nici un răspuns, lși 
înfundă luleaua și, fără nici un cuvînt, 
părăsește baraca. 11 vedem, prin fereastră, 
plimbîndu-se încet de colo-colo... Apoi 
dispare din raza privirii. Revine într-un 
tîrziu, însoțit de doi tineri meșteri.

— S-ar putea! — încuviințează el. Voi 
ce ziceți, băieți ? — se întoarce spre 
tineri.

„Băieții" — meșteri betoniști — zîm- 
besc:

— Să vedem ce spun dulgherii!
— Atunci să-i strîngem pe toți 1 — 

hotărăște secretarul comitetului U.T.M.
...Cînd am părăsit șantierul, acțiunea 

era în plină organizare. Urmarea ? Citiți, 
vă rugăm, următoarea știre :

CORESPONDENTUL NOSTRU PEN
TRU REGIUNEA MUREȘ-AUTONOMA 
MAGHIARĂ TRANSMITE s

„Tg. Mureș. 4 aprilie. La propunerea 
organizației U.T.M., tinerii constructori 

aj turnului de răcire de pe șantierul 
Combinatului chimic au dezbătut, într-o 
adunare deschisă, problema colaborării 
între dulgheri, fierari-betoniștî și beto
niști, modul în care poate fi aplicată 
inițiativa organizației U.T.M. d'e pe 
șantierul Combinatului de industrializa
re a lemnului de la Tr. Severin. S-au 
fixat obiective concrete, defalcate pe zile 
și ore, precum și categorii de lucrări. 
Analiza acestor obiective a scos la ivea
lă noi posibilități de scurtare a termene
lor de execuție. Constructorii și-au luat 
angajamentul ca toate lucrările să fie 
încheiate cu 2 zile înainte de termenul 
stabilit. Deviza întrecerii — chemarea 
reciprocă pe care și_au adresat-o con
structorii turnului — e următoarea:

— Un inel — în 48 de ore !*

ILIE PURCARU
VASILE BÂRAN 

ing. ION POPESCU

(Continuare în pag. a Il-a)



IX. Pe șantierul Combinatului chimic Tirgu-Mureș
(Urmare din pag. I) 

în cele din armă, 
floarea iși adună 

petalele
Sîntem acum la sediul 

șantierului. Tradiționa
lul interviu al „Ștafetei* 
cu cadrele din conduce
rea șantierelor are drept 
interlocutor, de data a- 
ceasta, pe tovarășul inli
ne Mircea Georgescu, di
rector al I.S.C.M.-Bra- 
șov, întreprindere sub 
egida căreia sa execută 
lucrări de construcții pe 
cîteva mari șantiere, 
dintre care cel mai im
portant este cel pe care 
ne aflăm.

îl rugăm pe tov. director Georgescu să 
ne schițeze un tablou de ansamblu al 
șantierului, cu problemele sale de actua
litate și perspectivă.

— Pe șantierul de la Tg. Mureș - ne 
spune dinsul — lucrările se desfășoară 
într-un ritm susținut, împletind „viteza 
înaintării" cu grija față de calitate și- 
implicit, față de calificarea cadrelor de 
constructori. Sînt cele trei probleme ma
jore, asupra cărora ne-am concentra*, 
întreaga atenție.

— Cîteva date despre „viteza înaintă
rii"...

— Notați, vă rog, două cifre: 83 și 
106. Două borne care marchează crește
rea productivității muncii in anul 1963 : 
de la 83 la sută în ianuarie, la 106 la 
suta în luna decembrie. Termenele de 
comparație sînt, cred, elocvente.

— Intr-adevăr ! Dar în privința cali
tății lucrărilor ?...

— De data aceasta, e mai greu să pre
zinți cifre comparative...

— Vom reține, atunci, aprecierea pe 
care ați făcut-o mai înainte: grija — e- 
xistentă aici — față de calitatea lucră
rilor. V-am ruga să ne vorbiți, în con
tinuare, despre problema calificării. Cum 
e organizată, pe acest șantier, califica
rea cadrelor de constructori ?

— Calificarea se face după necesități. 
Avem, la ora aceasta, 135 de tineri con
structori cuprinși în cursurile de califica
re deschise pe șantier. S-a dat o mare a- 
tenție organizării acestor cursuri, pro
gramelor analitice și frecvenței; s-a fă
cut totul pentru ca tinerii cursanți să 
aprofundeze și, totodată, să îndrăgească 
meseria aleasă, astfel ca, odată cu în
cheierea lucrărilor, să rămînă mai de
parte angajații întreprinderii noastre, sa 
ne urmeze la alte obiective.

îi mulțumim tovarășului director 
Georgescu, ți înarmați cu „tabloul de 
ansamblu" cerut — o floare frumoasă, 
cu toate petalele pline de strălucire — 
ne întoarcem în șantier.

★

Colindînd pe la dife
rite puncte de lucru, an- 
gajînd alte interviuri, 
cercetând graficele de e- 
xecuție, modul concret 
în care se desfășoară 
lucrările, descoperim, 
tangențială succeselor, o 
stare de lucruri care im
pune imperios un popas.

Cum se înfățișează, în 
treptele ei succesive, 
harta de desfășurare a 
operațiilor? In cursul ri

nului trecut, întreprinderea de con
strucții a atacat, simultan, construc
ția mai multor obiective de mari 
proporții. O primă consecință : depășirea 
planului valoric de producție. Consecin
ță următoare : posibilitatea de a raporta 
o înaltă productivitate a muncii în ul
tima perioadă a anului.

Să privim acum reversul medaliei.
Faptul că s-a început Construcția mai 

multor obiective a făcut — prin simplă 
lege de echilibru — ca balanța con
strucției să rămînă, în genere, înclinată 
spre lucrările de bază. în celălalt talger: 
obiective ce n-au fost aduse, pină la fi
nele anului, la o fază mai avansați care 
să permită închiderea halelor și execu
tarea lucrărilor de interior. Din această 
pricină, o serie de lucrări au stagnat în 
perioada de iarnă, neanind asigurat front 
de lucru. Nerespectarea termenelor de 
execuție la construcția atelierului meca
nic, a halei de fabricație a acidului azo
tic, a secției de separare-aer, a fabricii 
de amoniac, a secției de compresii-pr «ca
taliză etc. — a dus. în ianuarie și fe
bruarie, la o scădere bruscă de termo
metru și în ceea ce privește productivita
tea muncii: 55 la sută în ianuarie, 61 la 
sută în februarie.

Din tabloul succeselor — floarea stră
lucitoare pe care ne-a oferit-o tov. direc
tor Georgescu — o petală, înghețată de 
gerul lui ianuarie și februarie, s-a veș
tejit, a căzut...

De prisos să mai subliniem consecin
țele unei asemenea situații pe planul 
montajului. în prezent, în fața șantie
rului stau, ca primă urgență, măsuri 
pentru accelerarea ritmului de construc
ție la lucrările fabricii de amoniac, ale 
halei de separare-aer, ale halei de con
versie, ale halei de purificare a gazelor. 
Pentru aceste obiective, utilajele desti

nate montajului vor sosi chiar în tri
mestrul acesta. Iar montajul, după cum 
se știe, nu poate fi amînat, împins spre 
căderea zăpezii, pentru simplul motiv că 
nu-i priesc decît trimestrele călduroase 
(cel puțin 5 grade temperatură).

Amintim aceasta fiindcă vorbeam mai 
sus despre flori, despre petale care, la 
temperaturile iernii, se veștejesc și se 
scutură...

Dar vorbind despre raportul construc- 
ții-montaj — și despre eventualele acci
dente care-l pot tulbura — nu ne pu
tem împiedica să oferim, în capitolul ce 
urmează, o mică întâmplare în care a- 
pare, alături de constructor și de mon- 
tor, un nou personaj : proiectantul.

Dedicăm întâmplării un

MICROFOILETON

Intrăm într-unul din 
birourile „Constructoru
lui" și, brusc, forfota 
șantierului se stinge în- 
tr-o tăcere solemnă. La 
o masă plină cu cărți, 
registre, rigle și o ma
șină de calcul, un ingi
ner citește „Cele șapte 
minuni ale lumii antice"

— Hm ! — ne permi
tem noi — în loc să vă 
ocupați de șantier, de 
planuri, de documentații 
tehnice...

— Păi tocmai asta e ! — ne explică 
el. N-avem documentații ’. încă de acum 
cîteva luni, trebuia să începem construc
ția estacadelor pentru susținerea conduc
telor tehnologice, dar IPROCHIM-ul nu 
ne-a trimis nici pină azi documentația 
tehnică necesară. In schimb. întreprin
derea de montaj a primit pină și țevile, 
dar ce folos, dacă n-are pe ce le monta!

Pricepem :
— E ca și cum te-ai apuca să faci un 

acoperiș de casă de-a dreptul în văz
duh, fără temelii!

— Exact — confirmă inginerul. Ne-ar 
trebui un fel de invenție, cu ajutorul 
căreia să suspendăm în aer toată dante
lăria de țevi. Mă gîndeam la vestitele 
grădini ale Semiramidei... Am citit, am 
studiat tot ce s-a spus despre ele, dar 
îmi dau seama că soluția nu se potri
vește.

— Și?
Inginerul își lasă mîinile în jos, a re

semnare :
—■ Cred că tot IPROCHIM-ul...
— Da — cădem și noi de acord. Tot 

IPROCHIM-ul trebuie să dea de firul 
minunii.

Urmărind, în continua
rea raidului nostru, pro
blemele calității, admi
răm. de-a lungul artere
lor marelui șantier, nu
meroase lucrări execu
tate ireproșabil, verita
bile expoziții de artă, în 
care respectarea rigu
roasă a exigențelor de 
construcție se îmbină 
cu talentul, estetica, bu
nul gust, în ansamblu ca 
și în detaliu.

Și totuși...
Nerepartizarea uniformă a betonului, 

așa-numitele „segregări de betoane", a- 
trag încă, la unele obiective, atenția, 
constituind o problemă care se cere ur
gent rezolvată. Întâlnim asemenea segre
gări și la atelierul mecanic, și la labo
ratorul central; și pipăind aceste „su
ferințe" ale calității, simțim cum 
ne fuge din nou, de șub degete, 
o petală... Să fie de vină graba 
constructorului, în dorința de a recupe
ra o seamă de termene întârziate ? Să 
fie. poate, o chestiune privind mai de
grabă calificarea ? Să cercetăm și acest 
ultim aspect al problemei.

★

Cursurile de calificare, cuprinzind 135 
de tineri constructori, funcționează, ni 
se spune, regulat și eficient, bucurindu-se 
de o frecvență de aproape sută la sută. 
O nedumerire ne provoacă, totuși, inex
plicabilul fapt că, deși șantierul s-a des
chis in ianuarie 1963, primele cursuri de 
calificare au început abia în luna iulie. 
O „vacanță" de o jumătate de an ! Dacă 
astfel de cursuri s-ar fi deschis mai din 
vreme — urmînd ca sutele de tineri 
constructori să frecventeze, în iulie, nu 
simple cursuri de calificare, ci cursuri 
de ridicare a calificării! — poate că 
„suferințele calității" ar fi fost mai 
puține... Dar, in sfirșit... Ce-a fost, a fost. 
Să privim mai bine spre viitor.

— în curind — ne spune tov. Naghi 
Sandu, responsabilul cu calificarea pe 
șantier — vor mai fi două cursuri: inau
gurăm și cursurile speciale pentru mon- 
tori și instalatori, cu durată de două 
luni și scoatere din producție.

Ne exprimăm, și de data aceasta, ne
dumerirea : în condiția în care montajul 
a și început, iar la orizontul apropiat se 
vestește o supraaglomerare de sarcini, 
oare o să se poată dispensa șantierul de 
montorii scoși din producție ?!

Tov. Naghi nu ne răspunde, declinîn- 
nu-și competența în problemă. Dar res
ponsabilul cu calificarea din comitetul 
U.T.M. pe complex — ce părere are în 
această problemă ? îl căutăm și... sîntem 

din nou în fața tovarășului Naghi San
du, responsabil cu calificarea și în comi
tetul U.T.M. pe complex!

Drept care sîntem nevoiți să ne în
toarcem la tov. director:

— Spuneți-ne, tovarășe director, n-ar 
fi fost oare mai bine ca respectivele 
cursuri cu scoatere din producție să fi 
început în perioada de iarnă, cînd lucră
rile de montaj nu erau atît de evoluate ?

— Da, — consimte dînsul — ar fi fost, 
desigur, mai bine...

„Ar fi fost!* Și fiindcă „n-a fost", a- 
sistăm la un ciudat fenomen de sensuri 
inverse : pe de o parte sosesc, în număr 
tot mai mare, utilaje destinate montării, 
iar pe de altă parte montorii pleacă, 
scoși din producție pentru cursuri!

★ 4»

...Dar petalele care 
s-au spulberat nu vădu- 
vesc, desigur, întreaga 
floare ! Și totuși, e pă
cat ca o floare frumoa
să să aibă, chiar și nu
mai pe-alocuri, spații 
goale în locul petalelor.

Dar a venit primăva
ra... Soarele incendiază 
decorativ marii arbori 
metalici ai șantierului, 
iar arborii adevărați, din 
cîmpie, trăiesc primele 

frenezii vegetale. Primăvara, anotimp 
al mugurilor, anotimp al promisiu
nilor... Pe șantier există, în embrion, 
nenumărate viitoare succese, mai 
strălucitoare ca niciodată. Există toate 
condițiile pentru ca, prin respecta
rea cu strictețe a graficului lucră
rilor, prin extinderea metodelor avan
sate, construcțiile să-și scurteze durata 
de execuție, să-și îmbunătățească per
manent calitatea 1

„Ștafeta" se desparte 
de „Ștafetă"

In reportajul

înainte de a părăsi 
șantierul, „Ștafetei" 
noastre i se pune iarăși 
în față o oglindă a fap
telor, o replică la o an
terioară ediție. Dar de 
data aceasta, faptele, 
deși coincid ca proble
mă, nu se mai întâlnesc, 
ci se despart; lipsește 
strîngerea mîinilor, con
fruntarea fertilă de ex
periențe și de succese. 
Lipsește, într-un cuvînt, 
eficiența.
dedicat șantierului Uzi

nei de aluminiu din Slatina („Scînteia ti

neretului" nr. 4604), închinam un capitol 
unei probleme de maximă importanță, 
afectând înseși termenele de intrare în 
funcțiune a noilor obiective: livrarea la 
timp și în bune condiții a utilajelor ne
cesare marilor combinate. Transcriam, 
cu acel prilej, o listă de întreprinderi 
restante cu livrările, printre care Uzine
le „Grivița roșie", „23 August", „Vul
can"-București, „Progresul"-Brăila etc.

Reîntâlnim aceeași situație la Tirgu- 
Mureș :

• Uzinele „Vulcan“-București n-au li
vrat, pînă la ora de față, nici unul din 
cele 6 recuperatoare pentru fabrica de 
acid azotic a Combinatului (primul din 
aceste recuperatoare avînd ca termen 
de livrare luna ianuarie, alte două — 
luna februarie, ultimele trei — luna 
martie).

• Uzinele mecanice de utilaj chimic- 
București sînt datoare cu o serie de 
utilaje pentru fabricile de acid azotic și 
azotat de amoniu, ca și pentru centrala 
electrică de termoficare. In prima ur
gență se înscriu filtrele de aer pentru 
fabrica de acid azotic, care, amplasate 
în aer liber, nu se pot monta decît în 
perioada călduroasă.

• întreprinderi care trebuie să asi
gure neîntârziat livrarea de utilaje, ca să 
poată asigura front de lucru montorilor 
combinatului: Uzinele mecanice-Timi- 
șoara (podul rulant de 5 tone), U.C.M.- 
Reșița (macaraua semiportal de 10 tone), 
Bocșa Romînă (construcții metalice, po
duri rulante), U.P.R.U.C.-Făgăraș (com
pensatori lenticulari), „Independența"- 
Sibiu (agitator cu palete), U.C.R.U.M. 
„Dr. Petru Groza" (poduri racloare pen
tru instalația de apă industrială).

★

Discutând și alte probleme legate de 
punerea în funcțiune la termen a com
binatului, aflăm că mulți dintre munci
torii ce vor deservi combinatul se 
specializează, la ora aceasta, la Roznov* 
Hotărîrea noastră e luată : vom abate 
ruta „Ștafetei" — care avea ca obiectiv 
următor hidrocentralele de pe Bistrița — 
spre Combinatul de îngrășăminte chi
mice Roznov.

...în reportajul viitor: o vizită în acest 
combinat — printre tinerii muncitori 
care vor pune în funcțiune alte mari 
combinate !

Popas la Grădina botanică

Grădina botanică din Cluj se 
îmbogățește an de an cu noi 
specii de plante. Ghidul, bota
nistul Micle Felician, ne face 
cunoștință cu noii „locatari1* ai 
serelor. Lîngă vechii cactuși, 
printre țepii cărora se văd gin
gașe flori roșii, în glastre și-au 
făcut apariția cîteva specii de 
cactuși, cu care vizitatorii vor 
face anul acesta cunoștință 
pentru prima oară : sînt semă- 
nați încă din primăvara anului 
trecut, dar au o perioadă de 
germinație ce durează circa un 
an. Alături, au înflorit pentru 
prima oară 16 noi soiuri din 
colecția de Saintpaulia, un fel 
de violete de Parma, etalînd o 
splendidă gamă de culori; al
be, albastre, roșii, roz...

De aceeași vîrstă sînt și alți 
soli ai florei mondiale; din 
îndepărtata Cubă au fost aduse 
„Coccoloba uvifera" și „Side- 
roxylon feeditissimum", din 
Bruxelles a sosit o nouă cblec- 
ție de Psidium, din Marburg — 
cîteva specii de Cranthemum 
watti, leguminoasa Samanea șa
man, originară din Africa tro
picală, gingașa Bontia daph- 
noides — din Antibes (Franța) 
din Indonezia — arbustul me
dical „Cassia grandis"...

Lîngă enormii palmieri, „ve

din Cluj
terani" ai grădinii, va fi așezat 
„Thrinax radiata" o nouă spe
cie de palmier, adus tocmai 
din Indonezia.

Un splendid tablou natural 
îți oferă sera unde-și au lăca
șul orhideele și plantele deco
rative. Mozaicul de culori al 
florilor îți incintă privirea ; 26 
de noi soiuri de orhidee, aduse 
din Indonezia au înflorit deja, 
iar altele mai vechi, vor înflori 
în diferite perioade ale anului. 
Peisajul natural de aici a fost 
întregit cu prezența altor plan
te decorative primite din străi
nătate ; 10 soiuri de Petunia, 
14 soiuri de „crăițe" (Tagetes), 
14 soiuri de „Ochiul boului" 
(Callistephus chinensis), 14 so
iuri de „gura leului" (Antirrhi
num), pe lîngă altele care vor 
fi semănate pe parcurs. Multe 
din ele vor fi scoase afară în 
grădină, însă deocamdată le 
protejează ploaia artificială și 
căldura țevilor cu vapori.

Alături de carnivora „Ne
penthes distilatoria" - cu 
frunzele ei frumos mirositoare, 
dar tainice capcane pentru mi
cuțele insecte — și de sfioasele 
mimose ale căror frunze se 
string la cea mai mică atin
gere, se înaltă două prețioase 
exemplare de banani, aduși de 

la mii de km depărtare, din 
luxurianta vegetație indonezia
na. Din decembrie, de cînd au 
sosit, au atins deja înălțimea 
de 1 metru, dar chiar cînd vor 
atinge înălțimea lor maximă 
(circa doi metri) tot vor părea 
niște pitici pe lîngă ba
nanii existenți în grădină ; sînt 
însă foarte prețuiți pentru cali
tatea fructelor lor — fără se
mințe — .specifice adevăraților 
bananieri de cultură din regiu
nile exotice.

în bazinul plantelor acuatice. 
în mijloc se află o mică frunză 
de lotus : cei care vor vizita 
grădina botanică la vară, vor 
găsi aici o uriașă farfurie verde 
cu un diametru de peste doi 
metri.

Cînd se va încălzi timpul, 
celebra Agave americano, plan
tă care după ce a înflorit oda
tă moare — va putea fi admi
rată pe una din aleile grădinii, 
alături de plante specifice Ro- 
mîniei.

în laboratoare, specialiștii 
aleg din miile de sorturi de 
semințe pe acelea care vor da 
viață unor noi reprezentanți, ai 
faunei din cele cinci continen
te, mesageri ai farmecului na
turii de pe toate meridianele.

ION BISTREANU

Elevii de la Școala medie 
nr. 40 din Capitală, în vizită 

la Muzeul Satului 

Foto: N. STELORIAN

C II
SEHERAZADA — film pen

tru ecran panoramic : Patria 
(8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21,30).

UN SURlS 1N PLINA VARA: 
Giulești (10; 12; 14; 16; 18,15: 
20,15); Excelsior (10; 12; 14,15; 
16,30 18,45; 21): Drumul Sării 
(15,30; 17,45; 20). TOTUL DES
PRE EVA : Republica (8,45 ; 
11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 19 ; 21,30); 
București (9.30; 12,15; 15; 17.45; 
20,30). ÎNDRĂGOSTITUL : 
Melodia (10; 12; 14,30;
16,45; 19; 21); Modern (10; 
12; 15; 17; 19; 21); Tq-
mis (9; 11; 13; 15; 17; 19;
21). GERMANIE, STELUȚELE 
TALE: Carpațl (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). CELE TREI 
LUMI ALE LUI GULLIVER :

I N F
Sîmbătă seara, a sosit în Ca

pitală delegația Marii Adunări 
Naționale condusă de acad. 
Șt. S. Nicolau, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, 
care, la invitația Dietei japo
neze, a făcut o vizită în Japo
nia. Din delegație au mai fă
cut parte deputății Constantin 
Scarlat, acad. Geo Bogza și 
inginer Alexandru Boabă.

La sosire, pe aeroportul Bă
nea sa. membrii delegației au 
fost întîmpinați de Ștefan Voi- 
tec, președintele Marii Adu
nări Naționale, Eduard Mezin- 
cescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, deputați ai 
Marii Adunări Naționale, func
ționari superiori ai Marii Adu
nări Naționale și ai Ministeru
lui Afacerilor Externe.

★

Cu prilejul împlinirii a 20 
de ani de la moartea lui V. 
Vasilache, Teatrul satiric mu
zical „C. I. Tănase" a organi
zat sîmbătă un medalion în 
memoria popularului actor de 
revistă. Regizorul Nicolae Di- 
nescu, directorul teatrului, a

-----•-----

Spectacol 
în interpretarea 

pionierilor
CLUJ (de la corespondentul 

nostru). — Pe scena Teatrului Na
țional din Cluj s-a prezentat ieri 
în premieră piesa „Traseul soare
lui" de Emilia Hodiș. De data a- 
ceasta însă în cele 19 roluri ale 
piesei a apărut un singur actor 
profesionist. Celelalte roluri au 
fost interpretate de 18 pionieri 
membri ai cercului de teatru de la 
Casa pionierilor din Cluj. Angela 
Gherasim, Liliana Zăinescu, Liviu 
Ilea, Tiberiu Frățilă și ceilalați 
mici interpreți care au avut cin
stea de a apare pe scena unui tea
tru național au fost la înălțimea 
dorinței lor de a deveni actori. 
Regia acestui spectacol, realizat 
de Teatrul Național în colaborare 
cu Casa pionierilor a fost semna- : 
tă de autoare, iar scenografia de 
Mircea Mactaboji.

N E M A T
Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45- 21): Feroviar (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20.30). LOVITURA 
DE PEDEAPSA: Capitol (9.30; 
11,45; 16,30; 18,45; 21); înfrăți
rea între popoare (15,45; 18; 
20,15); Grivița (10; 12; 16- 18,15; 
20,30); Volga (10; 12; 14.15;
16.30- 18.45; 21). DOMNIȘOA
RA... BARBA ALBASTRA: 
Victoria (9,45 ; 12 ; 14,45 ;
16.30- 18,45; 21); Arta (10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30); Lu-

T E L E V
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8,50 — Gimnastica de învio
rare la domiciliu ; 9,00 — Emi
siune pentru copii și tineretul 
școlar ; 10,30 — Rețeta gospo
dinei ; 11,00 — Emisiune pen
tru sate ; 15,00 — Transmisi
une de la Stadionul Republicii 
a meciului de rugbi dintre 
echipele Dinamo — Steaua ; 
16,30 — Meciul de fotbal din
tre selecționata divizionară și 
Progresul ; 18,30 — Varietăți;

O R M A
vorbit despre activitatea artis
tică a lui Vasilache. Cel mai 
apropiat colaborator al Iui 
Vasilache, artistul emerit N. 
Stroe, a evocat din amintirile 
sale și a interpretat cîteva 
momente comice jucate îm
preună cu partenerul său. 
Și-au dat concursul artistul e- 
merit Nae Roman, Elena Bur-
maz. I. Atonescu-Cărăbuș, cale, au apărui în
Tanți Căpățînă, Aida Moga, 
Radu Zaharescu și alții. Fiul 
actorului, Vasilică Vasilache, 
student la Conservatorul „Ci- 
prian Porumbescu”, a inter
pretat la pian melodii ale ta
tălui său.

Conducerea muzicală a a- 
parținut artistului emerit N. 
Patrichi.

Medalionul s-a încheiat cu 
proiecția filmului „Bing-bang" 
jucat de Stroe și Vasilache.

gr,
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ceafărul (15; 17; 19; 21),
Cosmos (16; 18; 20). SE
CRETUL LUI MATHYAS : 
Central (10.30; 12,30 ; 14,30 ;
16.30; 18.30; 20,30). TU
DOR — Cinemascop — (am
bele serii): Lumina (10; 
13 ; 16.15 ; 19,30). TOTUL
RAMlNE OAMENILOR: U- 
nion (16 ; 18,15 ; 20,30); Viito
rul (16: 18,15; 20.30). LEUL ȘI 
ARMONICA; PÎINIȘOARA. 
AVENTURILE UNEI PR1-

I Z I U N E

19,30 ; Jurnalul televiziunii ; 
19,45 — Partea a doua a emi
siunii de varietăți ; 21,15 — 
Fiica braconierului. în înche
iere : Buletin de știri, sport, 
buletin meteorologic.

CHINDUTE; IN LUMEA PĂ
PUȘILOR; UN LOC LA SO A’ 
RE: Doina (de la ora 10). RE
NUL ALB: Doina (11,30; 14,30; 
16^0; 18,30; 20,30) MUGUR
IN SOARE. MINGEA DE 
FOTBAL : Timpuri Noi (de la 
ora 10 la 17 în continuare ; 19; 
21). DOAMNA TU HAU : Cul
tural (16; 18: 20). FOTO HA
BER : Dacia (9.15; 12; 14,15; 
16.30: 18.45 ; 21), Colentina (16; 
18,15; 2030). Ferentari (16; 18,15 
2030). Cotroceni (16; 18,15;
20.30). IOLANTHA : Buzești 
(15.30; 17,45; 20); Floreasca (16; 
18,15: 20,30). ROCCO ȘI FRA
ȚII SĂI — ambele serii: Crîn- 
gași (16: 19,15); O ZI CA LEII: 
Bucegi (10; 12: 16; 18,15; 20,30); | 
Aurora (9: 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30). CEI DOI CARE i 
AU FURAT LUNA — cinema
scop: Unirea (16: 18,15; 20,30). 
VACANȚĂ LA MARE: Flacă
ra (16; Î8: 20); PISICA DE 
MARE: Vitan (15; 17; 19;
20,45). VI-L PREZINT PE 
BALUEV — cinemascop: Mio
rița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). '

T I I*
La Circul de Stat din. Capi

tală a avut loc sîmbătă seara 
premiera spectacolului „Pă
cală și Tîndală", feerie origi
nală de circ după un scena- 

. riu de Dem. Savu.
Alături de artiști ai circu

lui, care au interpretat acro
bații aeriene și la sol, dresuri 
de cai, numere comice muzi- 

diferite ro
luri actori ai teatrelor bucu- 
reștene. Regia artistică a spec
tacolului este semnată de Cos- 
tel Ionescu.

★

Sîmbătă, colectivul Teatru- , 
lui Maghiar de Stat din Cluj, 
a prezentat în premieră piesa 
„Vizita bătrînei doamne" de 
Durenmatt. Spectacolul a fost 
pus în scenă de regizorul Otto 
Rappaport.

(Agerpres)

Două noi victorii 
de prestigiu ale 

sportivilor romîni
• Jocul de 6Îmbătă de la Brati

slava a fost deosebit de pasio
nant, mai ales în ultimele 4. mi
nute, cînd spectatorii din Brati
slava și miile de telespectatori au 
asistat la un final dramatic in 
care echipa daneză a făcut totul 
pentru a egala scorul. După pri
mele 5 minute de joc, tabela de 
marcaj indica 2—o în favoarea 
echipei daneze care a înscris prin 
Ester Hansen. Echipa romînă s-a 
„încălzit" mai greu, ratând nu
meroase ocazii. In continuare, 
handbalistele noastre au dominat 
și prin pase precise au găsit la 
timp cele mai favorabile situații 
de a „șuta". In minutul io, echipa 
feroviară a conclus cu 3—2, apoi 
danezele au egalat ca ele să ce
deze în fața jocului impetuos al 
atacantelor noastre: 4—3; 5—3;
5— 4 scor cu care s-a încheiat 
prima repriză. La reluare, echipa 
daneză marchează chiar din primul 
minut prin Kramer. Apoi, scorul 
devine 6—5 în favoarea noastră:
6— 6; 7—6; 8—6; —6; —7; 
10—7: 11—7; 12—7: 13'—7 i 
14—8. Handbalistele noastre, exce- 
lînd în contraatacuri rapide, au 
surprins deseori apărarea danezelor, 
dominînd prin jocul remarcabil pre
stat de Ana Boțan, Constanța Du
mitrescu și Elena Hedeșiu. Condu- 
cînd cu un avans de 6 puncte, 
echipa romînă a încetinit alura, 
permițind formației daneze să 
„accelereze" ritmul. Handbalistele 
daneze au atacat în trombă reu
șind să înscrie consecutiv 3 pune-

| te dintre care două din lovituri 
i de la 7 m. Jocul a pasionat prin 
| evoluția scorului.

Echipa bucureșteană a știut însă 
la momentul potrivit să se im
pună și să termine victorioasă. 
Punctele echipei Rapid au fost 
realizate de Elena Hedeșiu (3), 
Ana Boțan (4), Rodica Floroianu 
(2), Iudith Naco (1), Constanța 
Dumitrescu (2). Din echipa daneză 
cele mai multe goluri au fost 
înscrise de Rasmussen (6) și Es
ter Hansen (3). Jocul a fost arbi
trat de cehoslovacul Pardubski.

• Cîștigînd „Cupa campio
nilor europeni", echipa Voin
ța a arătat o superioritate 
evidentă. O adevărată revela
ție a constituit-o tînăra Eleo
nora Mihalca, care a între
cut-o cu 21—10; 21—17 pe fosta 
campioană europeană Eva 
Foldi. Iată celelalte rezultate : 
Maria Alexandru — Gabriela 
Voros 21—9; 21—10; Ella Con- 
stantinescu — Ilona Kerekes 
21—15; 21—18; Maria Alexan
dru — Eva Foldi 21—14; 21— 
14; Ella Constantinescu — 
Gabriela Voros 21—15; 21—18.

In decursul acestei compe
tiții echipa Voința București a 
susținut trei partide cîștigîn- 
du-le pe toate cu 5—0. fără a 
pierde niciun set. Jucătoarele 
de la Voința au eliminat pe 
Spartak Sokolovo (R. S. Ceho
slovacă). Einheit Dresda (R. D. 
Germană) și în finală pe Vo- 
ros Meteor Budapesta, cam
pioana R. P. Ungare.

(Agerpres)



In urmă cu citeva zile, elevii la 
fcoala artei, a frumosului țl-au ve
rificat cunoștințele șl măiestria in
tr-o rodnică confruntare devenită 
tradițională — Festivalul republican.

A fost o impresionantă trecere in 
revistă a viitoarelor forțe arttstlce 
ale scenelor noastre muzicale șl 
teatrale, menită să facă viu grăi
toare atenfia și grija deosebită cu 
care sint înconjurate in patria 
noastră tinerele talente.

Sute dintre cel mal talentat! dis
cipoli din invătămintul artistic pre
zent! la cea de-a Vl-a ediție au pri

lejuit profesorilor și publicului spec
tator multe momente de certă bucu
rie, reievind sîrgulnța, pasiunea, 
talentul șl seriozitatea cu care se 
pregătesc ca viitori artiști.

Concluziile asupra muncii de pre
gătire a viitorilor artiști s-au formu
lați aproximativ 400 de elevi și stu- 
dențl au fost distinși cu diplome de 
onoare șl numeroase premii.

La Încheierea etapei linale a aces
tui Festival publicăm citeva dintre 

impresiile unor personalități artisti
ce care au iăcut parte din diferitele 
jurii.

r- Succintă statistică.___ _

FESTIVALUL

Pentru a da posibilitate 
unui număr cit mai mare 
de tineri cu aptitudini deo
sebite ca paralel cu pregă
tirea de cultură generală 
să-ți dezvolte talentul, în 
(ara noastră funcționează, 
în cele mal diferite orașe 
ale țării, o serie de școli 
elementare și medii de 
artă.

Astfel, în 1949, au luat 
ființă în marile orașe ale 
țării, primele 9 școli me
dii care au școlarizat 557 
elevi.

In anul școlar următor, 
numărul acestor instituții a 
crescut la 19, școlarizînd 
1527 elevi.

In scopul îmbunătățirii 
sistemului de organizare a 
invățămîntului mediu ar
tistic în anii 1956—1957 s-a

trecut la reprofilarea lor ca 
școli de cultură generală, 
cu pregătire specială artis
tică.

In anul școlar trecut au 
funcționat 49 școli de 8 ani 
și medii frecventate de 
19 284 de elevi. în anul 
școlar 1963—1964 funcțio
nează 34 școli de 8 ani de 
muzică și artă plastică, 15 
școli medii de muzică și 
artă plastică și 2 școli de 
coregrafie totalizînd un nu
măr de 19 700 elevi.

în prezent, rețeaua școli
lor elementare și medii ar
tistice a cuprins nu numai 
centrele regionale ale țării 
ci și multe alte orașe : Re
șița, Arad, Caransebeș, Bir- 
lad, Oțelul Roșu, Tr. Seve
rin, Tg. Jiu, Tîrgoviște, 
Rîmnicu-Vîlcea etc.

TINERELOR TALENTE
IRINEL L1CIU5

artistă emerită.
Cei mai buni elevi ai școli

lor de coregrafie din București 
și Cluj au prezentat un recital 
de balet. Am avut, astfel, pri
lejul de a-i vedea, desfăcîn- 
du-se ca mugurii de primă
vară, pe viitorii dansatori ai 
scenelor noastre lirice, viitoa
rele personalități — poate.

Din programul Școlii de co
regrafie din București, am re
marcat, în primul rînd, bale

președintă a juriului de coregrafie1
tul intr-un act „Silfidele" 
(muzica : Chopin ; coregrafia : 
Fokin). Alături de meritul de 
a fi prezentat acum, pentru 
prima dată la noi, acest balet 
ne-a dat posibilitatea să con
statăm și să apreciem nivelul 
general de pregătire al școlii, 
grija pentru stil, pentru latu
ra artistică a unui spectacol, 
în cadrul lui, s-au evidential 
tinerii elevi: Mariana Sachs

(multă sensibilitate, grație, ex
presivitate) și Marin Ștefă- 
nescu (puternică trăire lirică, 
eleganță deosebită a mișcării), 
în Don Quijote (muzica : Min- 
cus) s-a impus Rose Marie 
Bot. prin siguranța ei tehni
că. Din celelalte numere de 
recital, am apreciat îndeosebi 
preocuparea lăudabilă a core
grafilor noștri de a compune 
dansuri pe muzica lui Enescu.

Școala de coregrafie din 
Cluj, s-a făcut remarcată prin- 
tr-o serie de numere de re
cital frumos prezentate. De a- 
semenea, ne-au atras atenția.

în fragmentul de balet clasic 
din Flăcările Parisului (muzi
ca : Asafiev), tinerii Silvia Hu- 
măilă și loan Logrea : prima, 
prin perfecta siguranță teh
nică și prin strălucitoarele ei 
fente-uri; al doilea, prin si
guranță și acuratețe tehnică. 
De o atenție aparte s-a bucu
rat Suita de dansuri de pe 
Someș (muzică populară ; co
regrafie : Octavian Stroia), 
frumos alcătuită, plină de vi
talitate.

Poate că într-o asemenea 
manifestare, accentul trebuia

să cadă și mai mult pe acele 
numere de recital care permit 
să fie apreciate, atît nivelul 
general de pregătire tehnică 
și artistică al școlii respecti
ve, dar și mai ales — calita
tea și înclinațiile fiecărui elev.

Nu pot încheia aceste citeva 
rînduri, fără să urez tuturor 
tinerelor talente, care se află 
încă pe băncile școlilor, multe 
succese în munca lor de pre
gătire, multă forță pentru a 
stăpîni pe deplin o profesiu
ne atît de frumoasă și grea.

Prof. univ. Ov. DRIMBA,
președintele juriului pentru școlile elementare 

și medii de muzică
— Care vi se pare trăsătura 

caracteristică, nota dominantă 
a acestei competiții artistice ?

— De a fi conturat dimen
siunile valorice ale unui tine, 
ret artistic în plină formare. 
Prin țața noastră, a juriului 
școlilor elementare și medii 
de muzică, a profesorilor și 
publicului s-au perindat în a- 
ceste zile 420 elevi — repre
zentanți ai școlilor muzicale 
din întreaga țară. Am avut 
astfel imaginea concretă a 
uriașei rețele de talente afir
mate pe întreg cuprinsul țării.

— Ce demonstrează o para
lelă cu Festivalurile ante
rioare ?

— O creștere substanțială 
sub raport CALITATIV, pe 
linia cultivării atente, Îngriji

te, a unor tineri muzicieni de 
înaltă formație.

— Care vi s-au părut mai 
conturați ?

— într-o succintă trecere in 
revistă trebuie să remarcăm 
desigur în primul rînd bogata 
„recoltă*1 de violoniști pe care 
ne-a adus-o Festivalul. înainte 
de toate să semnalăm un fru
mos talent..

— Sîrbu Magda din clasa a 
II-a a școlii din lași.

— Exact. A cîntat un frag
ment d'intr-un concert de 
Beriot cu siguranță și cu o 
remarcabilă înțelegere a idei
lor muzicale. Aș aminti, după 
aceea, numele violonistei Ro- 
dica Doroftei din clasa a VI_a 
și al sorei ei mai mici — vio
loncelista Carmen Doroftei

care ne-a incintat cu ..Lebăda* 
lui Saint-Saer.s, numele elevei 
Oprișar. Silvia din București, 
talentul violoniștilor timișo
reni Vașile Cornelia și Gavri- 
lă Angela, iar dintre elevii 
mai mari Andrei Agoston și 
Mircea Tifu.

O impresie cu totul deosebi-

INTERVIUL NOSTRU

tâ a pcodus-o tinârul violonce
list Valentin Hirsu, prin inter
pretarea unei sonate de 
Schubert.

— Și „recolta* pianiștilor ?
— N-a fost nici ea mai mică. 

Alături de VI. Conta din clasa 
a IV-a a Școlii nr. 2, merită 
a fi menționat printre, multe 
alte, numele Irincăi Dumi
trescu din clasa a V-a a Școlii 
nr. 1 din București.

— Ce concluzii se impun pe 
marginea repertoriului obor, 
dat in concurs ?

— Față de edițiile trecute 
ale Festivalului a fost eviden
tă atenția cu care a fost abor
dat de astă dată un repertoriu 
mai adecvai vîrstei și înclina
țiilor elevilor. Cu toate aces
tea. am fost uneori. în zilele 
Festivalului, martorii unor 
exagerări în această direcție, 
care nu pot avea decit con
secințe negative asupra vii
toarei dezvoltări a elevilor. 
Un copil din clasa a I-a ele
mentară (Ardeleanu Victor de 
la Arad) a fost pus să inter
preteze o lucrare dificilă, 
concertul în la minor de Vi
valdi. Copilul este talentat. 
Dap problemele de stil, de în
țelegere, de expresie muzicală 
și chiar de tehnică pe care le 
ridică această piesă l-au de
pășit.

In unele cazuri (în special 
la vioară) a fost abordat un

repertoriu de o calitate artis
tică cu totul îndoielnică. Elevii 
din Cîmpulung Muscel sau Tg. 
Jiu au fost puși să interprete
ze un Capriciu de Ries sau o 
fantezie de Keller cu totul 
depășite sub raport muzical. 
O fata de real talent de la 
Școala medie din Pitești a fost, 
din păcate, literalmente depă
șită de tehnica briantă pe care 
o solicită Rondoul Capriciosso 
al lui F. Mendelssohn-Bart- 
holdy.

— Ce concluzie se impune 
din acest punct de vedere, 
pentru profesori ?

— Aceea de a alcătui școla
rilor un repertoriu perfect 
adecvat vîrstei, pregătirii și în 
special înclinațiilor muzicale 
ale fiecărui elev, de a alege 
un repertoriu care să le cul
tive muzicalitatea, ÎNȚELE
GEREA SENSURILOR A- 
DlNCI ALE ARTEI SUNETE
LOR.

IOSIF SAVA

Moment coregrafic

Foto: EM. CtiJOCAkU

OPINIILE FOTBALISTULUI
TiRCOVNICU DESPRE FOTBAL

COMOARA
Trei copii, Cristian Cocina, 

Costin Popovici și Cristian Ma
rin, elevi în clasa a III-a a unei 
școli din București, se jucau în 
ziua de 2 aprilie în Parcul He
răstrău. Erau în vacanță și, a- 
flîndu-se aproape de ei un bo
lovan nu prea ușor, au hotărît 
o întrecere: cine aruncă bolo
vanul mai sus ?

Căzînd pe o piatră, bolova
nul, care era din ciment, s-a 
spart lăsînd să se reverse din 
el multe monezi galbene, luci
toare.

„Bani vechi!" au exclamat 
copiii și, adueîndu-și aminte că 
la școală fuseseră sfătuiți să 
contribuie la formarea unui 
mic muzeu, au luat 6 monezi 
și s-au dus acasă la unul din
tre ei, să le... lustruiască.

Văzîndu-i, tovarășul Constan
tin Cocina, muncitor la o bază 
a Ministerului Sănătății și Pre
vederilor Sociale, tatăl unuia 
dintre copii, s-a uitat și el la 
„banii" găsiți. „Acesta este 
aur 1“ și-a zis. S-a dus cu co
piii la locul unde se jucaseră și 
a adunat un număr de 139 mo
nezi de aur. A luat apoi bolo
vanul spart, copiii și aurul și 
s-a dus cu ei la miliție, pre- 
dînd statului comoara găsită.

Nu mică i-a fost mirarea cînd, 
lucrătorii Miliției l-au felicitat, 
pe el și pe copii, nu numai 
pentru valoarea aurului, dar 
mai ales pentru valoarea pe 
care o reprezintă fapta lor.

E. F.

Săptămîna 
viitoare

pe ecrane
„Politică cu...

delicatese"

Prof. univ. G. D. LOGHIN,
prorector al Institutului de artă teatrală ,,I. L. Ca- 

ragiale" — București
A fost o trecere în revistă a 

forțelor de care va dispune 
mîine teatrul romînesc utilă 
pentru a ne aprecia munca 
noastră, cu tot ce există pozi
tiv în ea, și pentru a ne re
considera acele aspecte care 
solicită încă eforturile pentru 
perfecționarea învățămîntului 
nostru de teatru.

Spectacole au fost con
cepute în spiritul artei ansam

blului, artă menită să convin
gă și să cucerească publicul 
prin autenticitatea imaginii și 
prin bogăția ideilor pentru 
care militează. Spiritul de e- 
chipă ce a caracterizat colec
tivele de teatru participante la 
festival reprezintă o dovadă a 
educației etice primită în școa
la noastră de teatru. Prin 
munca echipei s-au valorificat 
nenumărați studenți care au

izbutit o interesantă și justă 
portretizare a eroilor inter
pretați. Dintre aceștia aș a- 
minti realizările studenților 
Săndulescu Dan, Cojocaru Spi
ridon, Constantin Costel, Co- 
jar Mariana, Vendel Corneliu, 
Seciu Valeria, Mihuț Mariana 
de la Institutul de teatru din 
București, precum și a colegi
lor lor de la Institutul de tea
tru din Tg. Mureș — Hejja 
Săndor. Mihâly Pâl, Nagy 
Dezsd, Szeles Anna, Tozso Ilo
na și alții. Exemplele n-au 
valoare restrictivă, ci una ilus
trativă.

Apreciind dezvoltarea peda-

gogiei în domeniul artei dra
matice ca pozitivă de la festi
valul trecut și pînă la actuala 
ediție, credem că o viitoare 
întîlnire . va trebui să ne de
monstreze progresele pe care 
studenții institutelor de teatru 
le fac în domeniul artei vorbi
rii scenice. Claritatea dicțiunii, 
emisiunea glasului, timbrul 
vocii, perfecționarea aparatu
lui fono respirator, trebuie să 
preocupe mai îndeaproape pe 
studenții institutelor noastre. 
Principalul mijloc de influen
țare în arta actorului este cu- 
vîntal. Marii actori au fost și 
propagatorii frumuseții limbii

noastre literare. Nottara a fă
cut educație în acest sens u- 
nor generații contemporane 
lui. Este o răspundere a acto
rului contemporan să realizeze 
personajele în spiritul unei 
concepții înaintate și să-și per
fecționeze neîncetat mijloacele 
de expresie printre care și cel 
ce se referă la plasticitatea 
imaginii verbale. Pentru îm
plinirea acestui deziderat este 
fără îndoială necesar talentul. 
Dar el nu izbutește să se dez
volte, să înflorească, să bucu
re decît numai prin muncă 
perseverentă și devotată.

CALEIDOSCOP
Animalele și cutremurele 

de pâmint
Păsările și animalele de 

la grădina zoologica din 
Takoma (statul Washing
ton) au semnalat cutre
murul catastrofal de pă- 
mînt care s-a produs în 
Alaska, la o distanță de 
2414 km. cu o zarvă a- 
surzitoare. „Ne aflam la 
poartă și priveam spre 
grădină — a declarat di
rectorul acesteia, J. H. 
Mcemanmin — cînd, din-

rr-odată pnntre animale 
a început o agitație ne
obișnuită. Mai întîi au 
început să facă gălăgie 
rațele și giștele, apoi leii, 
tigrii și, la sfirșit toate 
animalele. Era un zgomot 
asurzitor. Puțin mai tîr- 
ziu am aflat că exact în 
acel moment se produ
sese cutremurul din A- 
laska.

înconjurul lumii
in 42 de

Finlandezul Hyrkke Va- 
eaenaenen in virstă de 35 
de ani, conducătorul fili
alei din Norvegia a com
paniei aeriene „Finair' a 
stabilit un nou record 
mondial făcînd ocolul lu
mii, în calitate de călător, 
în timp de 41 ore și 50 
minute. El a întrecut ast
fel cu 49 de minute re
cordul' precedent deținut 
de ziaristul danez Mo- 
gens Hansen căruia pen
tru aceasta i-au trebuit 
42 ore și 39 minute.

Vaeaenaenen și-a înce
put tentativa de record pe 
aeroportul din Frankfurt

ore
pe Main unde s-a urcat 
pe bordul unui avion al 
societății „Air India" cu 
care a zburat pină la 
Bombay. In continuare a 
plecat spre Tokio cu un 
avion al societății „Swiss 
Air' de unde, fără să 
piardă nici o clipă, a 
urcat într-un avion al 
companiei „Air France" 
cu care a zburat deasupra 
Polului Nord pînă la 
Hamburg. In goană, fin
landezul a sărit într-un 
avion al societății „Luft
hansa" și a coborît din 
nou pe aeroportul din 
Frankfurt.

175 de șoareci in căutarea 
unei... locuințe

D-na Dorothy Crich
ton, locuitoare a stațiu
nii balneare din sudul 
Angliei, Hove, caută cu 
disperare o nouă locuință 
pentru cei 175 de șoareci 
ai ei. Deocamdată aceste 
. animale de casă" atît de 
iubite de d-na Crichton 
au fost luate în grija so
cietății locale pentru pro-, 
tecția animalelor, după ce 
stăpina lor a fost data a- 
£arâ din locuința ei.

Dar cu aceasta nu au 
luat sfirșit supărările a- 
~atcarti de... șoareci. Ea

a fost data în judecată 
sub acuzația de compor
tare inumană față de a- 
nimale. Intr-adevăr, în 
acțiunea introdusă la tri
bunal de societatea pentru 
protecția animalelor se a- 
rată că d-na Crichton ți
nea șoarecii... într-o ca
meră neîncălzită și îi 
lă9a pradă foametei. Pro
cesul a fost deocamdată 
amînat. între timp însă 
d-na Crichton care nu 
vrea de fel să renunțe la 
șoarecii ei le caută o gaz
dă.

Microscopice „guri vulcanice'? Nicidecum. Doar gropile făcute de mașina automată pentru plantat pomi pe ți
nui din șantierele din apropierea Capitalei. Foto: N. STELORIAN

Miercuri, în pauza meciului 
Selecționata divizionară — Sa
rajevo, jucătorul Țîrcovnicu de 
la Dinamo București, fost de 
mai multe ori component al re
prezentativei naționale, m-a 
căutat în tribună să facem cu
noștință. Obișnuiții stadioanelor 
(printre care mă număr) precum 
și telespectatorii leagă de acest 
nume figura unui băiat blond, 
de talie 'mijlocie, solid, jucător 
de temperament și eficace (e 
autorul unui spectaculos gol în 
poarta lui Motor Jena, în poar
ta lui Mîndru, a lui Voinescu 
etc).

Sa oprit înaintea mea, îm- 
pieptoșat (avea la spate unul, 
doi sau trei aghiotanți, așa 
cum îi stă bine unui senior al 
balonului rotund) și de la înăl
țimea faimei sale mi-a adresat 
următoarele, în prezența a încă 
cinci ziariști și a colegului său 
de echipă, Juliu Uțu:

— Eu sint Țîrcovnicu (eu a 
fost rostit larg și plin și tună
tor, ca pluralul de majestate). 
Am vrut să te văd și să-ți spun 
că sînt supărat pe dumneata. 
(Iritare crescîndă). Cronica des
pre meciul Dinamo—Progresul 
pe care ai iscălit-o e scanda
loasă, eu o consider de-a drep
tul jignitoare. Dumneata nu joci 
fotbal, habar n-ai, pe cînd eu... 
eu... eu... (și, din nou, ca să mă 
cutremur). Eu sint Țîrcovnicu. 
Și ieri m-au oprit oameni pe 
stradă (sper, spre binele aces
tora, că s-au apropiat de ma
rele jucător în genunchi, n.a.). 
Recunoști c-ai scris c-am jucat 
slab, confuz?

Eu (de unde mi-oi fi luat 
curajul ăsta?): Am scris, dar 
cred că n-am exagerat cu ni
mic (interul Țîrcovnicu, com
ponent al echipei campioane, 
fost internațional și, poate, vii
tor golgeter e de-a dreptul uimit 
de îndrăzneala mea; dar eu, 
fiindcă am început, continui). 
Altădată, cînd ați jucat bine 
am scris cu destule laude. 
Chiar despre dumneata.

Țîrcovnicu: N»-am citit. Eu 
am altele de făcut (înclinare a 
capului aprobatoare și respec
tuoasă din partea aghiotanților). 
Eu am citit numai ce ai scris 
marți. Dumneata știi ce-ai scris 
acolo ?

Eu (luat din scurt, apelez la 
memorie și citez din cronică) 
„Dinamo-București, este, incon
testabil cea mai bună garnitură 
a țării. Dar oferă prea puțin 
publicului... Avînd acum un 
avans de patru puncte asupra 
urmăritoarei sale imediate, cu 
greu mai poate fi ajunsă. In a- 
ceastă situație, adică nepîndită 
de nici o primejdie, echipa tre
buie să practice un fotbal de 
calitate".

Țîrcovnicu (enervat și rîză- 
tor): Asta nu ne folosește.
Dumneata știi care-i scopul 
echipei mele ?

Eu (așteptare întrebătoare).
Țîrcovnicu : Scopul nostru îl 

constituie întîi punctele și pe 
urmă fotbalul. Noi trebuie să 
ieșim iar campioni, fotbalul pe 
planul celălalt. (Și acum argu
mentul zdrobitor și definitiv). 
Asta ți-o spun eu, Țîrcovnicu.

Atît. Apoi aghiotanții au în
tins cu plecăciuni covoarele și 
— noi, jucătorul Țîrcovnicu, 
înfășurindu-ne bustul în hlami
da faimei și cu nasul pe sus, 
cam la înălțimea a două porți 
de fotbal puse una peste alta, 
am părăsit pe ziaristul care 
(culmea ignoranței I) pune pe 
primul plan spectacolul și abia 
apoi adiționarea de puncte.

Declar aici (și mi-am luat trei 
zile de gîndire) că rămîn la 
aceeași convingere. Dar parcă 
tot am o umbră de îndoială 
pentru că eu nu sînt jucător de 
fotbal, pe cînd el... el... el (se 
poate, ba chiar e obligatoriu a 
se citi în loc de el: „noi Țîr- 
covnicu") e component de bază 
în echipa din fruntea clasamen
tului, fost și poate viitor inter
național etc. etc.

FĂNUȘ NEAGU

Studioul „București" 
prezintă săptămîna vii
toare în premieră scurt- 
metrajul „Politică cu... 
delicatese", după o schi
ță de I. L. Caragiale.

Ecranizarea este sem
nată de Mircea Ștefă- 
nescu, iar regia de Ha- 
ralambie Boroș.

Din distribuție fac
parte : Dem Radulescu,

Rodica Tapalagă, Marius 
Pepino, Toma Caragiu, 
Horia 5erbănescu, Nae 
Roman și 'alții.

„Rude de singe"
Studioul „Lenfilm" pre

zintă o nouă producție, 
„Rude de sînge" realizată 
pe ba2a scenariului lui 
Fedor Knorie, în regia 
lui Mihail Erșov.

Regizorul Mihail ' Er
șov este cunoscut ca 
semnatarul regiei filme
lor „In zgomotul roților" 
și „Te iubesc viață".
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Din distribuție remar
căm pe Evgheni Matveev 
cunoscut din numeroase 
iilme dintre care amin
tim : „Casa în care lo
cuiesc, „Anul 1918“, „În
vierea", și pe Anatoli 
Papanov din filmele : 
„Veniți mîine" și „Pri
mul reportaj". Împreună 
cu filmul „Rude de sin
ge" va rula și producția 
studioului Alex. Sahia 
„Urcușul".

Frig, cu ajutorul... Soarelui
tudiul sistematic 
al unui asemenea 
fenomen meteoro
logic banal cum 
este bruma, a ser
vit ca punct de 
plecare pentru

descoperirea unei noi și sur
prinzătoare posibilități de uti
lizare a imensei surse de ener
gie solară.

Este cunoscut faptul că, di
mineața, suprafața cîmpului 
este uneori acoperită cu bru
mă. Sînt cunoscute cauzele a- 
cestui fenomen.

Poate fi oare „fabricat" fri
gul pornindu-se de la conclu
ziile trase din obșervarea a- 
cestui fenomen ?

Acest lucru este posibil — au 
răspuns cercetătorii. Și iată — 
în continuare — fundamentul 
teoretic al acestei afirmații.

Pămîntul — ca orice corp 
cald în raport cu mediul în
conjurător — iradiază energie. 
Radiația sa este infraroșie. 
Acest fenomen se petrece în 
mod continuu. însă, în timpul 
zilei, pierderea de căldură este 
mascată de încălzirea masivă 
datorită razelor soarelui.

Deci, globul terestru pri
mește și împrăștie în perma
nență căldura. în timp ce ziua 
„acapararea" de căldură sola
ră predominînd, bilanțul ar fi

pozitiv, noaptea, aportul de e- 
nergie calorică din partea soa
relui lipsind, contul energetic 
pamîntean devine deficitar.

în ceea ce privește aerul din 
vecinătatea solului, acesta este 
mai puțin cald, ziua, decît su
prafața pămîntului. Noaptea, 
lucrurile se inversează.

Care este însă condiția e- 
sențială pentru ca energia a- 
mintită să poată fi captată și 
folosită ?

Ea este legată de existența 
— în zone foarte localizate — 
a unei diferențe de „potențial" 
energetic. în cazul nostru, este 
vorba de deosebirea de tempe
ratură existentă între sol și 
aer.

Pentru a exemplifica, să 
luăm cazul unei țări calde, 
unde cea mai mare parte din 
timp, cerul este senin. în timp 
ce solul ar fi încălzit de ra
zele soarelui și adus la o tem
peratură, să zicem, de 50—60 
grade, aerul s-ar găsi la nu
mai 40 de grade. Iată, deci, o 
diferență de 10 pînă la 20 de 
grade în favoarea solului. 
Noaptea însă, suprafața pă
mîntului va pierde mai repe
de căldura decît aerul. In a- 
cest caz, deosebirea de tempe
ratură va fi de numai 6 pînă 
la 7 grade în beneficiul ae
rului. Este necesar să arătăm

că pierderile de energie 
se petrec pe o anumită 
porțiune a solului și că, tran
spuse în unități de măsu
ră. ele s-ar ridica la aprecia
bila cifră medie de 100 W pe 
metru pătrat. Iată o respecta
bilă cantitate de energie, pusă 
la dispoziție omului în mod 
gratuit, și care nu așteaptă 
decît să fie folosită într-un 
mod corespunzător.

Pe baza studiilor amintite, 
oamenii de știință și-au pus 
problema captării acestei e- 
nergii. Trecînd la cercetările 
legate de latura practică a 
problemei, ei au conceput și 
realizat o serie de dispozitive, 
extrem de simple, care au în
sușirea de a favoriza răcirea 
unei suprafețe, iradiind căldu
ra în atmosferă.

De la început, ei și-au pus 
problema găsirii unei suprafe
țe care să aibă însușirea de a 
iradia maximum de energie 
calorică în infraroșu, așa cum 
se întîmplă și în cazul solului. 
Această suprafață — trebuia 
— în același timp — să 
„emită" cea mai mare parte 
a radiațiilor pe o anumită 
lungime de undă și. anume, 
pe cea pentru care atmos- 
sfera. este perfect permea
bilă. Căci numai astfel energia 
calorică iradiată ar fi putut ca,

străbătînd aerul sa se piardă 
în spațiu. Și lungimea de undă 
pentru care atmosfera este 
„transparentă" a fost găsită : 
ea se situează între 8 și 13,5 
microni.

Mai mult decît atît: mate
rialului din care ar putea fi 
construită o asemenea supra
față i se cerea și o altă pro
prietate însemnată. Pentru a 
putea fi folosit cu maximum 
de randament, el trebuia să 
aibă capacitatea de a împrăștia 
în spațiu radiațiile terestre 
și, în același timp, de a re
flecta razele soarelui. Numai 
în aceste condiții răcirea pro
vocată ar fi putut fi maximă.

în cele din urmă, materialul 
capabil să îndeplinească con
dițiile amintite a fost găsit. El 
este reprezentat de o simplă 
foaie de aluminiu acoperită, 
pe o anumită grosime, de o 
pătură oxidată.

„Dispozitivul" constă dintr-o 
simplă groapă săpată în pă
mânt, ai cărei pereți sînt căp
tușiți cu o foaie de aluminiu 
polisată — care are proprieta
tea de a reflecta în chip optim 
radiațiile infraroșii. Pe fundul 
ei este plasată foaia de alumi
niu amintită.

Dacă pereților de aluminiu li 
se dă un unghi favorabil, ra
diația infraroșie este „îndru

mată" spre suprafața cavității 
în contact cu aerul și împrăș
tiată în spațiu.

„Aparatul" trebuie protejat 
însă și împotriva oricărei reîn- 
călziri. De aceea, întreg dispo
zitivul amintit este izolat în
tr-un înveliș de spumă de po- 
listiren, iar suprafața în con
tact cu aerul este izolată 
printr-o foaie de polietilenă, 
perfect transparentă pentru 
infraroșii.

Care este însă eficiența a- 
cestui ingenios și simplu a- 
parat ?

Ea este apreciabilă dacă ne 
gîndim ia faptul că, în interio
rul cutiei, temperatura este cu 
20—25 grade mai scăzută de
cît cea a mediului ambiant. 
Prin perfecționarea sa, s-a 
putut ajunge la o diferență de 
temperatură de 35 de grade.

Folosirea în scopul răcirii a 
uriașelor resurse energetice so
lare este de-abia la început, 
în afara utilizării ei în scopuri 
frigorifice sau în vederea con
diționării termice a locuințe
lor, noul sistem — prin sim
plitatea și accesibilitatea sa — 
își va găsi, fără îndoială, cu- 
rînd noi aplicații.

AD. TANASESCU

„Germanie, 
steluțele tale"

După scenariul lui 
Hellmut Andics $1 Edwin 
Zbonek care semnează și 
regia, studiourile din 
R.F.G. au realizat filmul 
„Germanie, steluțele ta
le1.

Cu excepția lui Paul 
Dohlke cunoscut din „Cu
lisele varieteului", cei
lalți actori nu au mai 
apărut pînă acum pe e- 
cranelc noastre. Este 
vorba de actrițele de 
teatru Eva Kerbler și 
Renate Berg, și de bale
rinele Marlene Rahn și 
Alwy Beker.

„Frații corsicani"
Gerard Barray, eroul 

principal din filmele „Ca
valerul Pardaillan" $i 
„Seherazada" reapare pe 
ecranele noastre în fil
mul „Frații corsicani" 
coproducție italo-fran- 
ceză.

Alături de el îl vom 
revedea pe cunoscutul 
actor Amedeo Nazzari de 
numele căruia se leagă 
amintirea filmelor „Anna 
Zacheo", „Nopțile Cabi
nei" și „Carmen de la 
Ronda".
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EvenimentelePrezențe romînești
Ședința

cinematografic Comitetului

fermelor

AUSTRIA. Vedete de pe aeroportul din V lena.
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(Ager- 
interi-

BUENOS AIRES. — Ion Po- 
pescu-Gopo a fost cooptat in 
juriul celui de-al 6-lea festival 
internațional ‘ “
Buenos Aires.

La 2 aprilie, Mihnea Gheor
ghiu și Flavia Buref au vorbit 
la posturile de radio despre fil
mele romînești prezentate la 
festival șl despre dezvoltarea 
cinematografiei în țara noastră.

lizarea rafinăriilor de petrol și 
aplicarea reformei agrare, a 
declara; că ..asemenea planuri 
au fost prezentate președinte
lui dar că nu au fost încă stu
diatei

Intr.un comunicat dat pu- 
blicității de Federația Asocia- 
tnl-cr comerciale din Brazilia 
se spune că „Brazilia este as
fixiată de probleme economice 
<. sociale, care necesită soluții 
mediate". Totodată comunica

tul. deși sprijină lovitura de 
militară, declară că „evo

luția socială este un fencmen 
reversibil" și că „reforme de 

bază vor trebui să fie realiza- 
:e în spirit democratic".

în țară continuă arestările. 
Pctrivit agenției U.P.I., în 
cursul zilei de 3 aprilie au fost 
arestate sute de persoane. 
Jandarmeria a primit ordin 
să-l aresteze pe deputatul 
Uonel Brizzola, conducătorul 
aripei de stingă a partidului 
laburist. Deputatul laburist 
Eloy Dutra, viceguvernator al 
starului Guanabara. a cerut 
axn la ambasada Uruguay ului.

La Montevideo, Hector Gross 
EspielL subsecretar la Minis
terul Uruguayan al Afacerilor 
Externe, a anunțat că în cursul 
nopții de simbătă spre dumi
nică președintele demis al 
Braziliei, Joao Goulart va sosi 
la Montevideo. Soția lui Gou- 
lart, Maria Teresa Fon tela, 
intr-un interviu reprodus de 
majoritatea ziarelor din capi
tala -jruguayana, a declarat că 
soțul ei 
armată 
sale*.
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In Consiliul

A fost lansat 99

Ca apQ»eu/

„a renunțat la lupta 
dar nu la principiile

LUCERNA. — Sesiunea de 
primăvară a Uniunii interparla
mentare își continuă lucrările

general

Noi incidente
in

automatăRezultatele alegeri’or

COREEA DE SUD. .Aspect 
de la una din demonstrațiile 
studenților din Seul împo
triva tratativelor japono-sud 

coreene.

Cosmos-28“

BUENOS AIRES. — In edi
tura argentiniană Sei Jasy Go_ 
yanarte a apărut' romanul 
„Baltagul" al lui Mihail Sado- 
veanu, în traducerea scriitoa
rei Maria Teresa Leon.

In aceeași editura sînt în 
curs de apariție romanele 
„Bordeenii" și „Venea o moară 
pe Șiret".

de Securitate
NEW YORK 4 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate a con

tinuat vineri examinarea plîn- 
gerii Yemeniilui împotriva 
bombardării de către aviația 
britanică a orașului yemenit 
Harib. La ședință, în afară de 
membrii consiliului, au luat 
parte și reprezentanții Yeme
nului, R.A.U., Irakului și Siriei. 
Luînd cuvîntul, reprezentantul 
Marii Britanii, Patrick Dean, a 
încercat din nou sa prezinte 
bombardarea teritoriului yeme
nit ca o acțiune „de represa
lii" împotriva unor pretinse 
raiduri efectuate de trupele ye
menite în Federația Arabiei de 
sud. El a cerut secretarului ge
neral al O.N.U. să facă uz de 
bunele sale oficii pentru a ob
ține stabilirea unei zone demi
litarizate între Yemen și Fede-

rația Arabiei de 
tiimiterea 
servafori ai O_V.

Delegații Iraja 
au condamnat a boi£rl 
tul agresiv al trupele: b 
ce și s-au ridicai tapMnw 
menținerii bazelor rz...tare bri
tanice în Ader, sxblizd^d. tot
odată, necesitctec acordării 
dreptului la z^:oce:er^.zzre 
popoarelor incluse iără voia lor 
In Federația Arabiei de sod

Pină in prezent au a rost 
prezentat rda un proiect de re
zolute. Următoarea ședință va 
avea loc luni-

Cu prilejul aniversării eliberării Ungariei

Cipru
4 (Agerpres). — 
avut loc noi inci-

NICOSIA 
Simbătă au 
dente în Cipru. Citind decla
rațiile unui purtător de cu~ 
vint al forțelor O.N.U., agen
ția France Presse anunță ca 
în localitatea Kokkina, situată 
în nord-vestul insulei, a iz
bucnit un schimb de focuri 
între ciprioții turci și greci. Se 
relatează că patru ciprioți 
greci au fost răniți. Un deta
șament al forței O.N.U. a so
sit la fața locului încercind să 
impună o încetare a focului. 
După cum transmite A.F.P., 
încercarea de conciliere făcu
tă de detașamentul OJf.U. a 
eșuat, iar schimburile de 
focuri au reînceput.

De asemenea, schimburi de 
focuri au avut loc și în loca
litățile Ktima, Timi și Omor- 
phita.

Ședința festivă de la Budapesta

Frankfurt: Procesul 
criminalilor 

de la Auschwitz
FRANKFURT. — După o 

săptămână de întrerupere, pro
cesul criminalilor de la Ausch
witz a fost reluat în fața Curții 
cu jurați din Frankfurt. La în
ceputul ședinței, președintele 
tribunalului a cerut arestarea 
lui Bruno Schlage, unul din 
cei 26 de acuzați. El este acu
zat de a fi participat la asasi
narea prin înfometare a deți- 
nuților.

Tribunalul a ascultat depozi
țiile martorului Maximilian 
Sternoli fost deținut în lagărul 
de la Auschwitz, împotriva lui 
Roger, unul din acuzații prin
cipali ai procesului. Boger își 
crease o faimă sinistră prin a- 
plicarea unui instrument de 
tortură denumit „balansoarul 
lui Boger". De asemenea, mar
torul a vorbit despre purtarea 
criminală a acuzaților Hof
mann și Beretzki.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 4 aprilie 
în Uniunea Sovietică a fost 
-ansa; un nou satelit artificial 
al Pâmintului — „Cosmos-28". 
Pe bordul saxelitului este in- 

aparatajul științific 
continuării cercetării 

cosmic. în cadrul 
procrumului anunțat de agen
da TASS la 16 martie 1962.

Satelirui a fost plasat pe 
crtxză eu următorii para-

a orbitei față de planul Ecua- 
torului — 5 grade.

In afara apararurii științifi
ce pe satelit sînt instalate: — 
un radio emițător care lucrea
ză pe frecvența 19,996 Mhz; 
— un sistem radiotehnic pen
tru măsurarea precisă a ele
mentelor orbitei; — Un sistem 
radiotelemetric pentru trans
miterea pe Pămînt a datelor 
despre funcționarea dispoziti
velor și aparatajului științific.

Aparatajul instalat pe bor
ului funcționează

Legături radio cu stația
„Sonda-1 u

din Somaiia

Semnarea acordului între S.U.A,
și Panama

4 (Ager- 
intervenit

WASHINGTON 
preș). — Acordul 
între S.U.A. și Panama anun
țat de președintele Consiliului 
Organizației Statelor America
ne, Juan Batista de Lavalle 
(Peru), a fost semnat de re
prezentanții în O.S.A., Els- 
worth Bunker (S.U.A.) și Mi
guel Moreno (Panama) în pre
zența tuturor membrilor Con
siliului O.S.A.

La o oră după semnarea a- 
cordului, la Casa Albă a avut 
loc o reuniune a 19 reprezen
tanți ai țărilor membre ale 
O.S.A. și în prezența membri
lor Consiliului național al se
curității din S.U.A.

La reuniune, președintele 
Lyndon Johnson a anunțat că 
a comunicat președintelui pa
namez, Roberto Chiari, numi
rea lui Robert Anderson, fost 
ministru al finanțelor, ca am
basador special însărcinat să 
studieze împreună cu guver
nul panamez diferendul care 
opune cele două țări. Johnson 
a adăugat că Jack Vaughan,

noul ambasador al S.U.A. în 
Panama, va face parte din de
legația condusă de Anderson.

Acordul intervenit între 
S.U.A. $i Panama prevede re
stabilirea relațiilor diplomati
ce, desemnarea neîntîrziată a 
ambasadorilor speciali și ple
nipotențiari însărcinați să 
procedeze la lichidarea cauze
lor conflictului între cele două 
țări „fără îngrădiri sau condi
ții prealabile". Acordul preci
zează că ambasadorii speciali 
„vor deschide de îndată pro
cedurile necesare în scopul de 
a realiza un acord care să fie 
supus procedurii constituțio
nale din fiecare țară".

Formula acordului a fost 
elaborată în cursul ultimelor 
două săptămîni de Ellsworth 
Bunker și Miguel Moreno.

Referindu-se la acordul 
cheiat, ziarul „New York 
mes“ scrie că acest acord 
trebui să croiască calea spre o 
revizuire rezonabilă a tratatu
lui din 1903 cu privire la Ca
nalul Panama".
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MOSCOVA 4 (Agerpresi. — 
La 3 aprZie cs fost stabilite 
âteva '.egă^r-, radio cu stația 
azhtomaă sovieâd ^Sonda-1". 
Potrivit datelor măsurătorilor, 
eparaiura stației ^Sonda-1* 
funcționează wormol.

Cu prilejul legăturilor radio 
au fost verificate capacitatea 
și modul de funcționare a sis
temelor de bord. Asupra func
ționării lor au fost obținute 
date care prezintă un deose
bit interes. Totodată au fost 
recepționate rezultatele măsu
rătorilor realizate de aparatele 
științifice.

La 3 aprilie, ora 21,18 (ora 
Moscovei) sistemul de astro- 
orientare a plasat stația pe 
poziția stabilită față de aștrii 
cerești. După aceea a fost co
nectat un motor special de co-

mandă care a imprimat stației 
o viteză suplimenurt. în acest 
scop pe bordul stației au fost 
comunicate prin radio de pe 
Pdminr, cind aceasta se afla 
la o distanță de 560 mii kilo
metri, datele necesare prevă
zute in program privitoare la 
direcția axului de orientare a 
stației ^5onda-l" în spațiul 
cosmic și la durata de funcțio
nare a motorului de comandă.

La 4 aprilie, la ora 18 (orc 
Moscovei) stația automată 
.JSonda-l" s-a aflat la o dis
tanță de 837 mii kilometri de 
Pămiat. în acest timp, stația 
avea următoarele coordonate: 
ascensiunea dreaptă 5 ore 56 
minute; declinația minus 4 
grade 22 minute.

Experiențele cu stația ,^on- 
da-l* continuă.

BUDAPESTA 4 (Agerpres).
— După cum s-a mai anunțat, 
vineri seara la Budapesta a a- 
vut loc o ședință festivă cu 
prilejul celei de a XlX-a ani
versări a eliberării Ungariei.

în cuvîntarea rostită la a- 
ceastă ședință festivă, Jânos 
Kâdâr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., președintele Gu
vernului Revoluționar Munci
toresc Țărănesc Ungar, tre- 
cînd în revistă evenimentele 
care s.-au petrecut în cei 19 ani 
de la eliberare, a subliniat că 
în Ungaria, ca și în întreaga 
lume, au avut loc uriașe eve
nimente și prefaceri care au 
transformat întreaga omenire. 
S-a format sistemul mondial 
socialist, ocupînd a patra par
te din teritoriul globului, 
în condițiile unității lor și a 
luptei lor fructuoase, forțele 
păcii, independenței naționale 
și progresului social, pot lichi
da primejdia războiului mon
dial, care planează asupra o- 
menirii.

Referindu-se la succesele 
obținute de R. P. Ungară, vor
bitorul a arătat că „puterea 
populară este trainică, Repu
blica Populară Ungară este 
puternică, pentru că baza lor 
politică și economică este trai
nică și sănătoasă. Industria 
socialistă, în dezvoltare, dă în 
prezent o producție de cinci 
Ori mai mare decît înainte de 
eliberare, an de an crește pro
ducția tinerei agriculturi so
cialiste care, pe măsură ce 
trece timpul, scoate la iveală 
posibilități tot mai încuraja
toare- Poporul ungar se poa
te mindri cu succesele sale. 
Venitul național al țării este 
de trei ori mai mare decit era 
înainte de eliberare. Venitnl 
reil ai muncitorilor și funcțio
narilor a crescut cu peste 60 
la sută in comparație cu anul 
1MB.

Oamenii muncii din R. P. 
Ungară sint conștienți că rea
lizările lor sint strins legate de 
solidaritatea frățească cu ță
rile socialiste, de forța care 
rezultă din unitate. Deosebit 
de scumpă ne este prietenia 
frățească cu Uniunea Sovie
tică, a spus Jânos Kâdâr.

învățătura marxist-leninistă 
călăuzește politica partidului 
nostru și a poporului ungar, 
care urmează partidul nostru
— a spus în încheiere Jânos 
Kâdâr. Ea este aceea care ne 
unește cu forțele revoluționa
re, cu mișcarea comunistă 
mondială, cu popoarele care 
construiesc socialismul. Po
porul ungar pășește înainte cu 
pași siguri, pe. calea care și-a

ales-o singur, spre triumful 
lumii socialiste libere.

In cadrul ședinței festive 
care a avut loc la Budapesta, 
a luat cuvîntul N. S. Hrușciov, 
prim-secretâr al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
care a relevat realizările de 
seamă obținute de oame-, 
nii muncii din R. P. Ungară 
în opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste. N. S. Hruș
ciov, a arătat că ziua de 4 a- 
prilie este nu numai sărbătoa
rea poporului ungar, ci și săr
bătoarea popoarelor tuturor 
țărilor socialiste. Eliberarea 
țării de sub jugul fascist a 
deschis poporului ungar un 
drum larg spre o adevărată 
independență spre o viață 
nouă. In prezent Ungaria 
populară a pășit în etapa 
desăvîrșirii construirii socie
tății socialiste.

Succesele poporului ungar, 
a spus N. S. Hrușciov, îi 
bucură pe oamenii sovietici, 
pe oamenii muncii din toate 
țările socialiste. Acest lucru 
este de înțeles, deoarece Un
garia populară este o parte 
inalienabilă a marii comuni
tăți socialiste. Adevărata prie
tenie și colaborare, bazată pe 
egalitatea în drepturi între 
statele naționale suverane, 
este o caracteristică a socialis
mului.

Primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S. a vorbit apoi despre 
unele probleme ale situației 
internaționale, arătînd, prin
tre altele, că datorită luptei 
susținute a forțelor iubitoare 
de pace, s-a conturat o oare
care slăbire a încordării in
ternaționale. Uniunea Sovie
tică, 
blica Populară Ungară și 
cu celelalte țări socialiste, 
nu-și vor slăbi nici de acum 
înainte eforturile în vederea 
înlăturării surselor încordării 
internaționale, a spus vorbito
rul. Ne dăm seama că toate 
problemele privind întărirea 
păcii nu pot fi rezolvate din- 
trodată. Trebuie însă să înain
tăm cu fermitate pas cu pas, 
de la un acord la altul, pe ca
lea ce duce spre pace, să ob
ținem slăbirea continuă a în
cordării internaționale.

In încheierea cuvîntării sale, 
N. S. Hrușciov a dat citire me
sajului de salut adresat de Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
de Prezidiul Sovietului Su
prem și de Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S și a urat oa
menilor muncii din R. P. Un
gară noi victorii în construi
rea socialismului, în lupta 
pentru o pace trainică.

împreună cu Repu-

Conferința de presă a lui Dean Rusk

Parada militară

SOFIA. Dapă încheierea vizitei în R. S.
CehosJav ezaresclul Abdallah As-Sallal.
președintele Republicii Arabe Yemen, a sosii 
simbătă La So::a intr-o vizită oficială de prie- 
teaie; Ja Mrilfia Prezidiului Adunării Popu
lare și a Costsiliuhu ce Miniștri al R. P. Bulga
ria. La aeroportul d.n Soiia. oaspetele a iost 
iaOatpâat de Todor Jhrkov, președintele Con- 
tiljnhri de Miaiftri al R. P. Bulgaria, și de alte 
penonclztăți oridale.

ziua în care l-a ucis pe Lee Oswald, asasinul presu
pus al președintelui Kennedy.

ANCORAGE ALASKA. — La 3 aprilie In Alaska 
s-a înregistrat un nou cutremur. Acesta a fost cel 
mai puternic dintre mișcările seismice secundare ce 
au urmat cutremurului din 27 martie, care a devas
tat regiunea. Nu se semnalează victime.

Pe

WASHINGTON 4 (Ager- 
pres). — Vineri, la Washing
ton, secretarul de stat al 
S.U.A., Dean Rusk, a ținut o 
conferință de presă la care, 
răspunzînd ziariștilor, a făcut 
o serie de aprecieri asupra 
unor probleme ale situației 
internaționale.

Referindu-se la problema 
nediseminării armelor nucle
are, Dean Rusk a arătat că 
între S.U.A. și Uniunea Sovie
tică au avut loc în acest sens 
tratative la Geneva și Was
hington. El și-a exprimat spe
ranța că aceste tratative vor 
continua.

In ce privește relațiile Est- 
Vest, Dean Rusk a declarat 
că după părerea sa nu s-a a-

juns pînă în prezent la nici 
un progres evident în rezol
varea problemelor Est-Vest, 
însă se va continua să se caute 
puncte comune In vederea 
realizării unui acord.

Secretarul de stat s-a refe
rit de asemenea, la relațiile 
S.U.A. cu Panama.

El a mai trecut în revistă 
problemele pe care le ridică 
apropiata vizită a cancelarului 
vest-german, Erhard, tn S.U.A., 
fixată pentru luna iunie. Rusk 
a caracterizat întrevederea 
ambasadorului S.U.A. la Paris, 
Charles Bohlen, cu generalul 
de Gaulle, ca „un tur de ori
zont asupra situației Interna
tionale".
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LONDRA. — Antropologul britanic, dr. Louis 
leix? ■ > ce-?::;-!.-.-, wa KtBÎet de om
pdmatr fa dMot Afeicif, defind de peste 800 000 de 
ani. Se eprecezi ci atest schelet pe care l-a denu- 
■ft Homo Habflă, cr ngrezenta predecesorul omu
lui de istâz:. Părți dmtr-un schelet asemănător au 
fost găsite de dr Leakey si soția sa în Tanganica. 
Această descoperire, a declarat el la o conferință de 
presă organizată de Societatea națională de geo
grafie din Londra ,ai putea fi considerată într-o 
bună zi ca cea mai importantă descoperire în dome
niul cunoștințelor noastre despre evoluția omului".

ANKARA. — Corespondentul din Ankara al agen
ției France Presse relatează că guvernul Turciei a 
respins propunerea guvernului grec de a începe în 
luna mai tratative pentru încheierea unui nou tra
tat de comerț și navigație.

După cum s-a mai anunțat, guvernul turc a anu
lat în mod unilateral vechiul tratat de comerț și 
navigație dintre cele două țări, motivînd că el nu 
mai corespunde actualei situații.

s

LUSAKA. — Primul ministru al Rhodesiei de nord, 
Kenneth Knundn. care a tăcut timp de două zile o 
vizită la Uganda. Kenya ti Tanganica, s-a înapoia! 
slmbâtă la Lusaka.

In timpul vizitei sale, Kenneth Kcic.cc a avut în
trevederi cu conducătorii celor trei tari intr-o serie 
de probleme privind continentul airican si în deo
sebi situația din Rhodesia de sud.

MOGADISCIO. — In zoca de frontieră dintre So
malia și Etiopia anunță agenția NLE.N., continuă 
retragerea trapelor somaleze în conformitate cu 
acordul realizat la conferința de la Khartum.

Comisia mixtă care va fi formată în următoarele 
zile din reprezentanți ai guvernelor somalez și etio
pian, își va începe activitatea la 6 aprilie. Această 
comisie urmează să supravegheze și să asigure eva
cuarea completă a trupelor celor două țări din zona 
de frontieră stabilită prin acordul de la Khartum.

NEW YORK. — Ziarul „Dallas Times' anunță că 
Jack Ruby va face depoziții sub jurămînt în fața 
unui membru al Comisiei speciale instituită de pre
ședintele Johnson pentru cercetarea împrejurărilor 
asasinării lui J. Kennedy.

Potrivit ziarului. Ruby va fi interogat la închisoa
rea din Dallas, unde este deținut de la 24 noiembrie

CAIRO. — Ministrul Afacerilor Externe al Italiei, 
Giuseppe Saragat, a sosit vineri intr-o vizită oficială 
la Cairo. Cu prilejul vizitei sale în R.A.U., minis
trul de externe italian va avea întrevederi cu pre
ședintele Nasser și cu alte persoane oficiale.

După vizita în R.A.U., Giuseppe Saragat va face 
o vizită oficială în Iran.

SANAA. — La Sanaa au fost date publicității 
amănunte în legătură cu constituirea companiei pe
troliere yemenite. Această companie va avea drep 
tul să efectueze prospecțiuni, să exploateze și rafi
neze petrolul, precum și să importe, exporte și dis
tribuie în țară produsele petroliere. Ea va avea un 
capital de 475 000 de lire egiptene, dintre care 51 
la sută va fi acoperit de guvernul yemenit, iar res
tul de R.A.U.

SANAA. — Postul de radio Sanaa a transmis un 
comunicat al forțelor arabe mixte, compuse din 
trupe yemenite și egiptene, în care se spune că în 
cursul operațiunilor de curățire care au avut loc 
la 1 și 2 aprilie în sudul Yemenului, în apropiere 
de granița cu Federația Arabiei de sud, a fost cap
turată o mare cantitate de arme. Aceste arme au 
fost introduse în Yemen prin contrabandă. Ele sînt 
fabricate în țările N.A.T.O., arată comunicatul.

LONDRA. — In Bechuanaland vor avea loc în 
mai 1965 alegeri în vederea desemnării unui guvern 
autonom. Acest eveniment va marca cucerirea auto
nomiei interne de către protectoratul britanic din 
Africa de sud.
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La 4 aprilie, cu prilejul ce
lei de-a XlX-a aniversări a 
eliberării Ungariei de sub ju
gul fascist, Ia Budapesta a 
avut loc o paradă militară.

La tribuna centrală au luat 
loc Istvân Dobi, președintele 
Consiliului Prezidențial al R.P. 
Ungare, Jânos Kâdâr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Guvernului Re
voluționar Muncitoresc Țără
nesc Ungar, membri ai Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., 
reprezentanți ai vieții' publice.

în tribună s-au aflat, de ase
menea, membri ai delegației 
de partid 
sovietice 
Hrușciov.

și 
în

guvernamentale 
frunte cu N. S.

După trecerea în revistă a 
trupelor, general-cotonel Cine- 
ge Lajos. ministru apărării na
ționale al R. P. Ungare a ros
tit o cuvîntare. A urmat apoi 
parada militară.

*
Seara, In clădirea Parlamen

tului din Budapesta a avut loc 
o recepție la care au participat 
conducători de partid și de 
stat, reprezentanți ai vieții pu
blice, precum și șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la Budapesta.

La recepție a participat, de 
asemenea, delegația de partid 
și guvernamentală 
condusă de N. S.

sovietică, 
Hrușciov.

t

din Parlamentul grec
ATENA 4. — Coresponden

tul Agerpres, Al Gheorghiu, 
transmite: In cursul nopții de 
vineri spre simbătă, in Parla
mentul grec s-au încheiat 
dezbaterile asupra declarației- 
program a guvernului, prezen
tată luni de premierul Papan
dreu. înainte ca Parlamentul 
să treacă la votul de încrede
re, in noul guvern, primul 
ministru Papandreu a făcut o 
declarație în care a amintit 
din nou punctele principa
le ale programului guvernului 
său, tn această ordine de idei, 
el a accentuat asupra puncte
lor care te referă la restructu 
rarea serviciilor publice, sa
larii pe baza unui tabel unic 
pentru funcționari, abolirea 
măsurilor excepționale, limi
tarea certificatelor de opinie

sporirea venituluipolitică, 
național și repartizarea lui 
mai justă, reducerea impozi
telor și reducerea cheltuielilor 
de apărare.

Referindu-se la Cipru, Pa
pandreu a condamnat acordu
rile de la Londra și Zurich 
încheiate de E.R.E.

După încheierea dezbateri
lor, Parlamentul grec a acor
dat guvernului condus de pri
mul ministru Papandreu votul 
de încredere. In favoarea gu
vernului au votat 168 de depu- 
tați din cei 187 prezenți în 
sală. Cei 19 deputați ai parti
dului E.D.A, au depus în urnă 
buletine de vot albe. Deputății 
partidelor E.R.E, și progresist 
in număr de 110 au părăsit 
sala Parlamentului refuzînd să 
voteze.
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