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• Lucrărila ordinea zilei: întreținerea pășunilor
■ rimul popas din itinerariul 

nostru l-am făcluf în raionul 
Cimpina, regiunea Ploiești. In 
raion există o suprafață de 
peste 21 000 ha de pășuni și 
peste 13 000 ha finețe naturale 
și o experiență bună în folo

sirea lor rațională. Despre acestea ne-a 
vorbit pe larg președintele consiliului 
agricol raional, tov. inginer Ana Stoia :

— Anul acesta vom organiza 26 tabere 
de vară pentru animale. Deci cu 9 mai 
multe ca anul trecut. Aceasta presupune 
luarea unor măsuri practice eficiente 
pentru asigurarea unei cantități îndestulă
toare de masă verde. Vor fi curățate și 
îngrijite toate suprafețele de pășuni și 
finețe naturale. In perioada pășunatului se 
va repeta ciclul lucrărilor de întreținere 
de 3—4 ori. Pe 'unele suprafețe se vor 
executa supraînsămînțări. De asemenea 
vor fi confecționate Iun număr de încă 
2 500 de porți de tîrlire și se vor construi 
trei noi adăposturi pentru tineretul taurin 
în golurile alpine din Muntele Cumpătul 
care are un climat mai bun. Cele 3 adă
posturi vor avea o capacitate totală de

1 500 capete. în vederea asigurării apei 
necesare animalelor se vor capta noi iz
voare naturale și se vor construi două 
adăpători din beton. Anul trecut am în
ceput și vUm continua și anul acesta, sa 
executăm in zona de dealuri lucrări pen
tru refacerea unor terenuri erodate. Vom 
putea spori astfel suprafața pășunilor cu 
încă aproape 1 000 hectare.

în punctele Breaza, Comarnic, Filipeștii 
de Pădure, Talea, Teșila, Dițești și Măgu- 
reni, avem deschise asemenea șantiere 
unde se construiesc baraje, diguri, se fac 
plantații cu esențe forestiere, se execută 
supraînsămînțări și se administrează în
grășăminte chimice.

Dat fiind faptul că la lucrările de între
ținere și fertilizare a pășunilor tineretul 
își poate aduce o contribuția însemnată, 
l-am solicitat pe tov. Ion Blucur, prim 
secretar al Comitetului raional U.T.M. 
Cimpina, să ne spună ce acțiuni și-au pro
pus organizațiile U.T.M.

— în planul de măsuri privind mobili
zarea tineretului la acțiunile de muncă 
patriotică — ne-a spus tov. Bucur — între 
alte obiective stabilite este și acesta:

tinerii din raionul nostru vor curăța și 
întreține în tot timpul anului, dar îndeo
sebi in lunile de primăvară și vară, supra
fața de 20 540 ha de pășuni și finețe natu
rale și vor fertiliza- pășunile prin lucrări de 
grupare și însămînțări cu flori de fin, de 
pe o suprafață de 1 200 ha. Organizațiile 
U.T.M. din satele și comunele raionului 
vor mobiliza tinerii la procurarea materia
lelor pentru construcțiile ce urmează să se 
facă în taberele de vară și la executarea 
acestora. La înfăptuirea acestor angaja
mente am pornit încă din luna trecută. 
După întocmirea planului de măsuri, 
comitetul raional U.T.M. a făcut o instrui
re atentă a întregului activ al organizații
lor de bază U.T.M. din satele și comunele 
raionului. Cunoscînd din timp ce au de fă
cut, tinerii au participat, într-un număr 
mare, încă din primele zile la curățatul 
izlazurilor, al pășunilor alpine și al fînețe- 
lor. Numai săptămâna aceasta au fost pre
zenți la aceste acțiuni peste 3 200 de țineri. 
Intr-o singură zi, duminică 5 aprilie, aiu 
fost curățate circa 500 ha de pășuni. Pînă 
în prezent au fost curățate în întregul ra
ion peste 3 000 ha de pășuni și finețe. In

Vă relatăm o experiență valoroasă 

în raionul Cimpina
următoarele zile, dar mai ales duminicile, 
organizațiile U.T.M. vor mobiliza între 
6 000—8 000 tineri numai la această acțiu
ne. In felul acesta credem că pînă la 25 
aprilie, așa cum ne-am angajat, vom ter
mina curățatul celor peste 20 000 ha de pă
șuni și finețe naturale.

G.A.C. Dițești.
Aici președintele gospodăriei, Ion Cioba

nii, ne-a povestit lucruri frumoase despre 
mlunca tinerilor colectiviști pentru între
ținerea pășunilor. Anul trecut, bunăoară, 
întreaga suprafață de pășune de 180 ha 
ca și cele 60 de ha de finețe naturale au 
fost curățate și îngrijite de tineri în tot 
timpul anului. Ei au aplicat pe unele 
suprafețe amendamente _ calcaroase și în
grășăminte chimice. Buna întreținere a 
acestora a făcut să sporească producția de 
masă verde cu 1 500 kg la ha, iar producția

de fin uscat recoltată de pe finețele natu
rale să ajungă la 2 500 kg la ha.

Asum; la ordinea zilei în zootehnie sînt 
pregătirile pentru organizarea în condiții 
optime a taberelor de vară. Numărul ani
malelor a sporit și va spori în continuare 
astfel îneît gospodăria va avea la sfîrșitul 
anului peste 3()0 de bovine și peste 1 200 
de oi. Gospodăriei i-a fost repartizată o 
suprafață de încă 170 ha pășune alpină. 
Organizația U.T.M. s-a angajat să curețe 
și să întrețină pe tot timpul anului întrea
ga suprafață de pășune și finețe. Această 
acțiune a început de mai multe zile. De 
fiecare dată sînt prezenți la lucru toți cei

VASILE CĂBULEA 
ION MARCOVICI

(Continuare în pag. a III-a)

• PLANTAREA POMILOR Iii raionul Botoșani
întîrzierile pot fi recuperate

n raionul Botoșani 
există suprafețe în
tinse cu dealuri ero
date, degradate. Pe 
astfel de dealuri slab 
productive s-au plan
tat în ultimii ani

de către colectiviști aproape 
îooo Ina livezi de meri, peri, pruni 
etc. In acest an, în raionul 
Botoșani se vor planta încă 847 
ha, din care aproape 400 ha 
trebuie sâ se planteze în pri
măvara aceasta. Suprafețele mai 
mari propuse să se planteze în 
această primăvară au impus lua
rea unor măsuri concrete din par
tea consiliului agricol raional.

Consiliul agricol raional s-a in
teresat din vreme de procurarea 
puiețilbr, care au fost repartizați

pe gospodării colective în funcție 
de suprafața și soiurile ce urmau 
a fi plantate. Astfel, peste 80 000 
de pomi necesari se află stratifi
cați în gospodăriile colective. Pro
blema cea mai importantă care 
se pune este mobilizarea colecti
viștilor tineri și vîrstnici să exe
cute lucrările de plantare a pomi
lor într-un timp scurt. Acolo unde 
au fost mobilizați colectiviștii 
tineri și în vîrstă s-au obținut re
zultate bune.

Comitetul raional U.T.M. Boto
șani și-a stabilit să mobilizeze ti
neretul pentru a săpa 35 000 de 
gropi și a planta 50 la sută 
din suprafața planificată de gos
podării. In acest scop la o „zi a 
secretarului", care a avut loc în 
luna martie, s-a vorbit despre a-

ceasta acțiune importantă, stabi- 
lindu-se suprafețele pe fiecare or
ganizație. In urma angajamentului 
luat, multe organizații U.T.M. 
din gospodăriile colective au în
treprins acțiuni concrete de mobi
lizare a tinerilor colectiviști la 
săpatul gropilor, transportarea în
grășămintelor naturale necesare și 
plantarea pomilor. De pildă, or
ganizațiile U.T.M. pe brigăzi de la 
gospodăria colectivă Hlipiceni, au 
mobilizat un număr mai mare de 
colectiviști tineri care, împreună 
cu vîrstnicii, în numai 3 zile au 
terminat de plantat 14 ha livadă, 
cu 3 ha mai mult față de plan. 
La gospodăria colectivă Ringhilești 
s-au planificat 30 ha din cele 40,

Acțiuni concrete a întreprins 
și organizația U.T.M. de la gos

podăria colectivă Bertrișești. 
In această gospodărie se execută 

~6 lucrare specială. Se creează o 
livadă intensivă, pe o suprafață de 
20 ha și se plantează 21 ha cu 
vie. Terenul dealului Pietrăriei, un 
deal abrupt, erodat, plin de tran
șee și pietroaie mari a fost des
fundat astă toamnă, iar pentru 
primăvară, a rămas un volum 
mare de lucru : amenajarea tera
selor, nivelări, pichetări. Deoarece 
la aceste lucrări se recomandă sa 
lucreze oameni pricepuți, organi
zația U.T.M. a luat inițiativa de a 
recomanda 80 de tineri dintre cei 
120 care lucrează la livadă. In 
numai o săptămînă, participînd zi 
de zi la lucru, tinerii și-au adus 
contribuția la terminarea lucrări
lor. Toți tinerii, sub îndrumarea

inginerului Pintilie Movanu, exe
cuta în prezent plantatul.

Datorită muncii intense, bine 
organizate, la care participă un 
număr mare de colectiviști, pîiiă 
la data de 9 aprilie, în laionul 
Botoșani s-au plantat, 121 ha, te
renul fiind pregătit pentru plan
tat pe o suprafață'de peste 3OCbKa.

Dar există și gospodării colec
tive rămase mult în urmă la a- 
ceste lucrări și în care ritmul mun
cii este slab. De pildă, la gospo
dăria colectivă Vlădeni trebuie să 
se planteze în această primăvară 
24 ha cu pomi. Pînă acum însă, 
de abia s-au săpat gropi pe o su
prafață de 9 ha și s-a transportat 
puțin gunoi de grajd. Pomi există 
dar stau stratificați și în ritmul 
în care se lucrează există pers;

pectiva să mai stea mult . timp. In 
ziua de!9.aprilie,'pe^dealul Groapa 
Ursului erau prezenți doar 20 de 
colectiviști, majoritatea vîrstnici. 
Cîțiva tineri numai, printre care 
Afldarei Mihai, Macovei Dumi
tru, Adochiței loan și-au adus 
contribuția mai mult la aceste lu
crări.

Rămase în urmă sînt și alte 
gospodării colective atît* la «săpatul 
gropilor cît și la plantat.tDe pildă, 
la Bălușeni au fost săpate gropi 
doar pc cîteva ha din cele 30 ce 
trebuie plantate în primăvară, la 
Bobulești, de abia a început săpa- 
rea gropilor.pe cele i2țha. Aceeași 
situație există și la Răușeni. 
Ținîrid seama de condițiile na
turale create în ultimul timp, 
de'. perioada optimă a plan

tării livezilor în nordul țării, Con
siliul agricol raional Botoșani a 
stabilit ca plantarea livezilor să 
se termine pînă la 20 aprilie. Acest 
lucru este pe deplin posibil. Este 
însă necesar - să fie ajutate toate 
gospodăriile colective în organiza
rea muncii. Comitetul raional 
UTM să nu uite că un angajament 
luat obligă. Ceea ce ar fi necesar 
este ca în aceste zile să-și îndrep
te mai mult atenția în spre gos
podăriile colective rămase în urmă, 
ajutînd organizațiile U.T.M. în 
mobilizarea tineretului în acțiunile 
de plantare a pomilor.

AURELIA CĂRUNTU 
corespondentul „Scînteii tine

retului" pentru regiunea 
Suceava

însămînțărilor 
de primăvară
în zilele favorabile de, lucru 

în cîmp din această săptămînă 
au continuat intens în întrea
ga țară însămînțările și cele
lalte munci agricole de primă
vară.

Potrivit datelor centralizate 
la Consiliul Superior al Agri
culturii, pînă la 9 aprilie au 
fost însămînțate 1250 000 ha 
cu diferite culturi. Mazărea a 
fost semănată pe 82 la sută 
din suprafața prevăzută, floa- 
rea-soarelui pe 70 la sută și 
sfecla de zahăr pe 60 la sută, 
în sudul țării, semănatul aces
tor culturi s-a terminat și a 
început însămînțarea porum
bului. Cu porumb au fost în
sămînțate pînă acum aproape 
300 000 ha.

Au fost plantate și însămîn- 
țate 41 000 ha cu cartofi și le
gume timpurii. Cu plante de 
nutreț au fost cultivate a- 
proape 300 000 ha, extinzîndu- 
se în acest an în toate regiu
nile terenurile cultivate cu lu- 
cernă.

Plantările de viță de vie și 
pomi s-au desfășurat mai in
tens în ultima săptămînă. Au 
fost plantate 12 200 ha cu 
pomi, ceea ce reprezintă 55 la 
sută din prevederi, iar cu viță 
de vie 2 700 ha, adică 15 la 
sută din terenurile planifica
te. în regiunile Banat, Iași și 
Hunedoara a fost îndeplinit 
planul la plantările de pomi, 
iar în regiunile Argeș, Do- 
brogea, Galați și Oltenia au 
fost plantate cele mai mari 
suprafețe cu vie.

Pînă în prezent, grăpatul o- 
goarelor de toamnă a fost exe
cutat pe 2 400 000 ha, această 
lucrare terminîndu-se în re
giunile București, Galați, Ba
cău, Oltenia și Ploiești.

Comparativ cu primăvara a- 
nului trecut, pînă acum a 
fost însămînțată o suprafață 
cu 550 000 ha mai mare, iar 
lucrările se execută la un ni
vel agrotehnic superior.

Condițiile bune existente a- 
cum impun folosirea întregii 
capacități a tractoarelor și ma
șinilor pentru executarea lu
crărilor în perioade cit mai 
scurte. Consiliul Superior al 
Agriculturii recomandă ca, în 
săptămînă viitoare, unitățile 
agricole socialiste să asigure 
toate măsurile pentru termi
narea însămînțării sfeclei de 
zahăr, florii-soarelui, a plan
telor de nutreț și intensifica
rea semănatului și plantării 
legumelor, cartofilor, precum 
și lucrările în pomicultură și 
viticultură. Se recomandă, de 
asemenea, specialiștilor și con
ducerilor unităților agricole 
socialiste, să urmărească zilnic 
evoluția temperaturii în sol și, 
îndată ce condițiile devin 
prielnice, să înceapă semă
natul porumbului.

(Agerpres)

a zgurei

Mi
lon 

Pre-

Telegrame

in fotografie: Vedere a Combinatului de îngrășăminte cu azot de la Piatra Neamț

Președintele Consiliului de 
niștri al R. P. Romîne, 
Gheorghe Maurer, a trimis 
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al Greciei, G. Papandreu, urmă
toarea telegramă :

Primiți felicitările mele cordiale 
cu ocazia investirii dv. în funcția 
de prim-ministru al Greciei. Expri- 
mîndu-mi speranța ca activitatea 
dv. va duce la dezvoltarea relații
lor tradiționale de prietenie între 
popoarele romîn și grec și va 
servi idealurilor nobile ale înțele
gerii și păcii în Balcani și în lume, 
vă doresc succes în exercitarea 
funcției de mare răspundere care 
vi s-a încredințat.

*

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Greciei a trimis președin
telui Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, următoarea telegramă de 
răspuns :

Mulțumindu-vă foarte mult 
pentru urările ce a-ți avut amabi
litatea să mi le adresați prin tele
grama dv., țin să vă asigur ca 
guvernul elen este animat de do
rința profundă de a vedea dezvol- 
tindu-se relațiile tradiționale de 
prietenie cu Romînia, in interesul 
prosperității șt fericirii celor două 
popoare ale noastre și al păcii în

• STUDENȚII -PRACTICANȚI
acuitatea de mecanică a Insti
tutului politehnic din Brașov... In 
In urmă cu aproape trei ani, stu
denții din anul V au cerut înfi
ințarea în cadrul facultății a 
unui birou studențesc de proiec
tări, care să lucreze pentru pro

ducție. Conducerea facultății și organizația 
U.T.M. le-au acordat tot sprijinul. S-a stabilit 
legătura cu Uzinele de tractoare, iar tov. lector 
univ. Constantin Iliescu a fost numit condu
cător tehnic și... la 10 octombrie 1961 biroul 
studențesc de proiectări și-a început activita
tea.

în toamna anului 1961, conducerea Facultă
ții de mecanică a stabilit cu Uzinele de trac
toare ca biroul studențesc de proiectări să 
preia o parte din sarcinile de proiectare ale 
serviciului tehnolog-șef. Dovedind încredere în 
posibilitățile și cunoștințele studenților din 
ultimul an. uzina le-a încredințat proiectarea 
S.D.V.-urilor. A început o perioadă de rodnică 
colaborare între studenți și specialiștii din

serviciul tchnolog-șcf. Aceștia îi vizitau dese
ori pe studenți la sediul lor, le dădeau îndru
mări, sugestii. De asemenea, cadrele didactice 
erau în permanență în mijlocul studenților- 
proiectanți. Studenții, la rîndul lor, depuneau 
eforturi serioase : se deplasau în uzină unde 
studiau mașinile pentru care proiectau stanțele 
și dispozitivele, discutau cu inginerii și mun
citorii, sliidiau reviste de specialitate, cursurile 
și notițele erau răsfoite cu interes și pasiune. 
Rezultatul ? Cînd în secția sculerie au sosit 
primele proiecte executate de studenți, munci
torii au exclamat : „Bravo, băieți!“ Și pe 
bună dreptate. Soluțiile propuse erau îndrăz
nețe și pline de fantezie.

La 1 ianuarie 1962 convenția cu Uzinele de 
tractoare a fost reînnoită, prevăzîndu-se sarcini 
mai dificile pentru studenți. Uzina avea acum 
mai multă încredere în posibilitățile lor, iar 
aceștia căpătaseră experiență. Mai mult chiar, 
s-au încheiat convenții și cu alte întreprin
deri : Uzinele de autocamioane „Steagul roșu", 
Uzinele „Electroprecizia" Săcele. în acest an

studenții au executat pentru Uzina „Electro- 
precizia" din Săcele dispozitive complexe de 
găurire, o mașină-unealtă agregat cu două ca
pete de forță și alte proiecte. Lucrînd pentru 
producție, studenții simțeau răspunderea ce le 
revine. De aceea se pregăteau temeinic. Tot
odată, proiectele executate constituiau o verifi
care — înainte de examene — a cunoștințe
lor însușite la materiile de specialitate. Și ve
rificarea a fost trecută cu succes. La facultate 
au sosit numeroase scrisori de mulțumire, lata 
una dintre ele, trimisă de conducerea Uzinelor 
de tractoare : „Mulțumim conducerii Institu
tului politehnic din Brașov, cadrelor didactice 
și studenților din biroul de proiectări pentru 
proiectele de calitate superioară executate în 
baza convenției încheiate cu uzina noastră. 
Ne exprimăm convingerea că în anul universi
tar 1963—1964. colaborarea dintre uzină și 
biroul studențesc de proiectări va fi și mai 
rodnică".

...în anul universitar 1963—1964. însă, ac
tivitatea biroului studențesc de proiectări nu
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ApTUA LI TAȚII
IA C. S. HUNEDOARA A INTRAT IN FUNCȚIUNE

O instalație de expandare
lichide de furnal

Faza orășenească 
a concursului cultural 

artistic al eleviior 
și pionierilor

La Combinatul side
rurgic Hunedoara a 
intrat recent în funcție 
o instalație de expan
dare a zgurei lichide 
de furnal, în scopul 
utilizării ei la prepara
rea betoanelor ușoare 
și la izolații' termice. 
In centrul siderurgic 
Hunedoara funcționea
ză și alte unități de

acest fel care asigură 
valorificarea reziduuri
lor din procesul de e- 
laborare a fontei. A- 
nul trecut a fost dată 
în exploatare o stație 
de mare capacitate 
pentru granularea zgu
rei siderurgice. Stația 
are un înalt nivel de 
mecanizare și automa
tizare.

Prin intermediul a- 
cestor instalații se pre
lucrează și se transfor
mă în materie primă 
pentru industria ci
mentului, cantități tot 
mai mari de reziduuri 
care 
veau 
tare.

în trecut nu a- 
nici o intrebuin-

(Agerpres)

tehnico ^științifică

Azi 12 aprilie se desfășoară în 
Capitală faza orășenească a con
cursului cultural-artistic al elevilor 
și pionierilor din școlile medii, 
tehnice și profesionale, precum și 
din școlile de opt ani. La con
cursul devenit tradițional, peste 
600 formații de cor, de dansuri, 
orchestre, brigăzi artistice de agita
ție se întîlnesc pe scenele caselor 
raionale de cultură, în cluburi 
muncitorești și săli de teatru, pen
tru a-și disputa întîietatea.

La faza pe Capitală a concursu
lui cultural-artistic al elevilor și 
pionierilor iau parte formațiile ar
tistice care au ocupat la faza ra
ională locurile fruntașe.

Ieri, la Uzina „Grivița roșie" din 
Capitals, a avut loc o sesiune 
tehnico-științifică organizată de co
misia inginerilor și tehnicienilor 
pe tema „Procedee noi în con
strucția și execuția utilajului teh
nologic pentru industria chimică 
și rafinării".

Referatele prezentate de prof, 
ing. M. Renert de la Institutul Po
litehnic din București cit- și de spe-

cialiști din uzină (inginerii Maria 
Ciutoiu, Iosif Lorincz, Alexandru 
Mirea, Ion David și alții) au tre
zit un viu interes în rîndul partici- 
panților. La discuțiile asupra re
feratelor au luat cuvîntul ingineri 
și tehnicieni din uzină, specialiști 
din alte întreprinderi constructoare 
de utilaj chimic, cadre didactice, 
cercetători și proiectanți.

Ing. ARTHUR IOAN

NOU DICȚIONAR 
AL LIMBII ROMÎNE

• LA FACULTATEA DE MECANICA A INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN BRA
SOV • DOI ANI DE MUNCĂ INTENSA • PAUZA NEJUSTIFICATA • O PRO

MISIUNE s „ACTIVITATEA BIROULUI VA FI IMEDIAT RELUATA*

a mai fost reluată, și nici nu s-au mai înche
iat convenții cu întreprinderile brașovene. Să 
nu fi fost oare folositoare pentru studenți ac
tivitatea în cadrul biroului ? Ne-am adresat u- 
nor cadre didactice de la Facultatea de meca
nică pentru a afla motivul încetării acestei 
activități, și care sînt perspectivele pentru vii
tor. Iată ce au declarat :

același interes, aceeași pasiune în îndrumarea 
tehnică a studenților-proiectanti.

în cursul acestui an vor ieși 
de sub tipar primele fascicule 
ale Dicționarului limbii romî
ne, la care lucrează în prezent 
specialiști ai Institutelor de 
lingvistică din București și 
Clfuj și ai Centrului de lingvis
tică, istorie literară și fol
clor din cadrul filialei Aca
demiei R. P. Romîne din Iași.

în redactarea acestei lucrări, 
colectivul de lingviști folosește 
aproape 2 500 000 de fișe.

(Agerpres)

• Lector univ. STELIAN NASTĂSESCU -- 
secretarul biroului organizației de bază P.M.R. 
din facultate :

— S-a lucrat, e drept, în condiții mai difi
cile, dar rezultatele au fost frumoase iar sa
tisfacția studenților deosebit de mare. De a- 
ceea s-a hotărît ca activitatea biroului să fie 
imediat reluată. Noi vom îndruma organizația 
U.T.M. să atragă în conducerea tehnică a a- 
cestei activități mai mulți asistenți tineri. 
Cu un an sau doi în urmă, cînd erau studenți, 
aceștia au lucrat cu pasiune — în cadrul bi
roului — la realizarea celor mai dificile pro
iecte. Sîntem siguri că și acum vor depune

• Lector univ. CONSTANTIN ILIESCU — 
catedra T.C.M. :

— In oraș sînt piuite uzine constructoare 
de mașini, care au multiple sarcini de pro
iectare. Conducerile acestor uzine sînt gata 
oricînd să încheie cu noi convenții pentru 
executarea unor proiecte, și nu numai 
S.D.V.-uri. Avem acum posibilități să execu
tăm o gamă mai variată de proiecte : tehno
logia fabricației auto, calcularea și proiecta
rea sculelor așchietoare, modernizări de ma- 
șini-unelte etc. Ținînd seamă de faptul că lu
crul la proiecte cu teme luate din producție 
sporește răspunderea studenților, îi determină 
să se pregătească cu mai mult interes, cu pa-

V. ALEXIANU

(Continuare- tg pag, a lll-a)
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I i te r at ura si arta
____________________________________________

— FETELE PRIMĂVERII
Ritmul vîrstei
Uneltele miros a măguri, 
Izvoarele miros a munte ;
Spre lut se duc tăioase pluguri,
Spre cer îmi sui înalta frunte.

Apar și oștile de iarbă
în lungă zbatere de seve ;
Natura trece încă oarbă 
Dar pipăind un drum aicve.

Ritm exaltat, de primăvară 
Depun ceasornicele, iată, 
Acestui salt care separă 
Trei anotimpuri dintr-o dată,

Căci va veni pe urmă, dulce, 
Mișcarea coacerilor zvelte. 
Și pentru aer se va zmulge 
Miros de pîine din unelte.

Ci tu, adolescent în fugă, 
Dă aripilor tale drumul, 
Să-ți ardă fruntea ca o rugă, 
In care pletele sînt fumul!

ROMANȚA
Copiii frumoși rup nuiele de sălcii
Și-n mîini le-nfloresc muguri fragezi de sălcii.

Firesc se adaugă mîinile pure 
Coroane de rîuri și de pădure.

Și-aleargă copiii prin lume pe cînd 
Nuielele-n mîini le-nfloresc tremurînd,

înalte la vîrfuri, depline la muguri, 
Și mugurii sînt ale cerului pluguri.

Și trec înflorind prin secundele păcii, 
Nuiele de sălcii, copiii cu sălcii.

Un punct de vedere...

Primăvara uzinei
Uzlnele-și leagănă aerul larg, 
Catarg de albastru, ciocnind de catarg.
Pe cîmp, împrejur, fumul stele ascute
Și schele frunzele toamnei trecute
Și fum de la coșul uzinei mai văd 
Sămînță de foc lămurind îndărăt.
Acum, primăvara, uzinele-și lasă
Metalica voce în cîmpuri să iasă
Vedea-vom curind cum mari muguri străbat 
Cînd o să-nflorească metalul bogat.

In ferestrele intime
Primăvara mea de două zile, 
Tragic mor zăpezile în munți! 
Mi-amintesc, sub munții iernii frinți 
Sta, precum călcîiul lui Abile.
Soarele peste aceste frunți!
Stăruia sub ceruri de argile ;r. 
Mohorîtă, scundă strălucire. 
Și eram și noi atît de scunziI
Iar acum, cînd rid, adeseori;
Turn cu ceas e rîsul meu pe creste
Parcă-n simțuri am aviatori.
Iarba — pasăre de seve este.
Frunza e uzină de culori.
Parcă sînt zidit cu mari ferestre.

ADRIAN PĂUNESCU

EXIGENȚA
CRONICARULUI

„IOANA"

portret din Expoziția pictorului 
BRĂDUȚ COVALIU

Culmi
și depresiuni...

După opinia lui Radu Po
pescu („Magazin"-nr.331) „O- 
restia" prilejuiește interpreți- 
lor un „rezultat (artistic-n.n.) 
cu deosebire remarcabil". A- 
celași spectacol are, însă, „la 
o analiză mai strînsă“ și „nu
meroase inegalități", „nu are 
un nivel constant ci are culmi 
și depresiuni — nu are uni
tate" .In același spirit, „strîns", 
cronicarul face observații 
nuanțate ca, de pildă, aces
tea : „Stilul lui Agamemnon 
nu seamănă cu stilul Choe- 
forelor, mai alături de drum 
fiind acestea din urmă;...; în 
Eumenidele, partea cea mai 
bună a spectacolului, se con
trazic, uneori, realismul cel 
mai modern cu viziunea feeri
că $i chiar de ba&m". 
Spectacolul nu e chiar lipsit 
de unitate pentru că, notează 
Radu Popescu, „trebuie spus, 
spre lauda regizorului Vlad 
Mugur, că, totuși, această e- 
normă navă cu trei punți are 
undeva un centru de greutate 
care o face să înainteze me
reu". Urmează, evident, corec
tările : „spectacolului îi lip

sește o anumită doză de gran
doare, fără de care tragedia 
greacă... își pierde o mare 
parte din... grandoarea sa", „o 
anume lipsă de forță care însă 
nu este imputabilă regizoru
lui, ci... regizorilor, întrucît 
denotă lipsa de exercițiu cla
sic a actorilor". Despre aceș
tia cronicarul are auvinte de 
laudă, ei fiind „cu deosebire 
remarcabili", dar Ileana Pre- 
descu are „o accentuată ten
dință spre sentimentalism", 
Beate Fredanov „inspirată, de
sigur, dar fără a comunica su
ficient forța unei multiple pa
siuni clocotitoare", Lazăr Vra
bie „a demarat destul de 
greu", Și, despre toți interpre
ta: „Există o șovăială gene
rală în rostirea prozodică" 
Concluzia ?

„Există, deci, toate acestea, 
dar există o valoare pe dea
supra, izvorîtă dintr-o mie de 
elemente imposibil de memo
rat, care fac ca această reali
zare a Teatrului „Lucia Sturd- 
za Bulandra" să ne apară ca 
o realizare memorabilă, ce va 
sta la baza unui durabil și 
substanțial succes".

n region
Citim în revista „Teatrul* 

(nr. 4/ aprilie 1964) o suită de 
17 portrete ale unor tineri re
gizori, lista rămînînd deschisă 
în continuare. O astfel de ini
țiativă este cu atît mai va
loroasă cu cît aceste schițe- 
portret evită prezentarea oma
gială și încearcă să distingă 
profiluri particulare, expunînd 
cu claritate aptitudini specifi
ce. Criticii care semnează 
portretele au în vedere mai 
ales relevarea acelor succese 
caracteristice stilului fiecărui 
regizor discutat, analiza ope- 

qu asemenea date con
crete.

Primit cu căldură de pu-, 
blicul spectator, filmul „Up 
surîs în plină vară“ s-a 
bucurat, de asemenea, de 
justificate și pozitive apre
cieri din partea criticii de spe
cialitate. îndeosebi a fost su
bliniată realizarea literară șî 
cinematografică a personaju
lui Făniță, un adevărat erou 
de film. Iată însă, că recent, 
în ultimul număr al revistei 
„Cineima" Savel Stiopul, în
tr-o succintă trecere în revis
tă a unora dintre producțiile 
din ultima vreme ale cinema
tografiei noastre, găsește fil_ 

6mului „Un . surîs , în plină 
varăâ numeroase defecte: 
Situații g Neverosimile ", Fă

niță e ,un „prostănac care

nu are în boroboațele lui 
d'eloc harul lui Păcală"', 
unul din gesturile sale 
este al „unui alienat mintal", 
replicile .eroului sînt reduse 
la „icnituri, rudimente de 
propoziții niciodată termina
te", gesticulația la „impulsuri 
dezordonate" îneît. zice Savel 
Stiopul, eroul „nu reușește de
cît să indigneze spectatorul 
care cel puțin a citit pe 
Creangă sau Ispirescu în co
pilărie".

Este cu totul îndoielnic, 
dacă .astfel de formulări, nu 
numai neargumentate, dar și 
jignitoare, pot susține un, 
punct de vedere, oricare ar 
fi el.

Sală din Muzeul Fr. Ștorck din Capitală
Foto: AGERPRES

Accentuata dispoziție pentru a- 
nalize la obie»ct, stricta argumen
tare a aprecierilor, în sfîrșit, spo
rita exigență vădită în numeroase 
împrejurări a& impus atenției 
„cronica literara" susținută cu o 
periodicitate demnă de laudă în re
vista „Tribuna". Am releva, astfel, 
în ultima vreme, cronicile judi
cioase semnate de fon Oarcășu, 
la volumul „Jocul de-a: stelele* de 
Aurel Rău și „Aventuri lirice" de 
Geo Dumitrescu, sau de Al. Că- 
prariu la „8 povestiri"1 de Nicolae 
Velea, Ion Lungu la „Expres 65" 
de Romulus Rusan.

Din păcate, însă, criteriile amin
tite au fost surprinzător abando
nate de cronicarii revistei clujene, 
cu prilejul analizelor întreprinse 
la volumele „O sută de pași* de 
Teofil Bușecan șl „Orizonturi" de 
Al. Căprariu.

Ceea ce subliniază lectura cro
nicilor pe margiriea volumelor ci- 
tdte eifle un anurn» spirit indul- ■ 
gent, mai mult decît binevoitori 
cn unele foarte evidente- agente 
de supralicitare a laudei, și de ce 
să nu recunoaștem, apologetism. 
Ion Oarcășu, de pildă, epuizează 
epitetele laudative fără drept de 
apel privind poezia lui AI. Că
prariu. Poetul e, astfel, „un volup
tos echilibrat care-și cenzurează 
mereu sentimentele", „un liric in
teriorizai?, are „Înclinație către 
versul clasic, tăiat parcă în metal 
de o mină sigură" etc., etc. după 
care urmează analiza bucăților 
ce compun volumul pe un ton ca 
acesta: „Tabloul cucerește prin 
suplețea remarcabilă a vibrațiilor 
de peisaj, dar și prin marcarea 
fină a stărilor sufletești, care în
soțesc mereu, ca un comentar sub- 
textual, descrierile de natură. Poe
tul îșf dezvăluie sentimentele 
plnă la capăt, într-o frază poetică 
densă și sugestivii, scriind adevă
rate feeri marine", sau „Pastelu
rile sînt. bineînțeles, plastic vizua
le, scrise dintr-o răsuflare, dar cu 
multă grijă pentru precizia atnd- 
nuntului peisagistic, devenind, 
printr-un efort de concentrare vi
zibil, adevărate meditații".

Rezervele, aproape greu de gă
sit în cronică, sînt de o asemenea 
timiditate și astiel exprimate că, 
pînă la urmă, se transformă șl ele 
în calități ale poeziei; adică „gri
ja acordată expresiei se transfor
mă în frînă, reține curgerea fireas
că a emoției" și „Evident, s-ar 
putea aduce și alte obiecții", dar 
criticul socotește că nu mai e ca
zul să le formuleze urmărind, după 
cum mărturisește, „tendința gene
rală, linia ce se poate stabili între 
poeziile reușite".

I s-a făcut, oare un real serviciu 
poetului, cu atît mai mult cu cît a- 
cesta desfășoară și o harnică activi
tate de critic ? Apoi, singurul lucru 
de conținut care ar putea să fie dis
cutat, sub raportul analizei, ar fi 
doar decalajul dintre frumusețea 
imaginii din ciclul erotic și unele 
locuri comune din poezia pe teme 
cetățenești ? Cronica n-a reușit să 
ne convingă, și nu numai pen
tru că I. Oarcășu nu este singurul 
cititor al volumului, dar și fiindcă 
uneori chiar citatele alese îl dez
mint. Nu contestăm calitățile rea
le aljs volumului, bbservăm numai 
că fpunula adoptată de cronicar 
ignora funcția stimulativă a unei 
analize diferențiate și exigente.

O asemănătoare modalitate ana
litică adoptă șl Ion Lungu, scriind 
despre culegerea de povestiri „O 
sută de pași" de Teofil Bușecan. 
Mai circumspect decît colegul său, 
Ion Lungu ne surprinde și el prin- 
tr-o exagerată grijă de a nu sp- 

’ p&ra; Croiiicti ilustrează efortul 
criticului de a se menține la un 
nivel de plutire în generalități, de 
a tvita o confruntare limpede a 
volumului cu exigențele ce se im
pun în analiza unei lucrări lite
rare contemporane. Ni se descriu 
subiectele diverselor povestiri, în- 
ir-o manieră cam sociologică, apoi 
criticul observi nd și el situația, 
conchide. „Am stăruit, poate, cam 
prea mult asupra tematicii volumu
lui". Apoi se scuză, prin intenția 
de a demonstra ancorarea solidă a 
autorului în actualitate — ca si 
cînd aceasta s-ar demonstra prin 
simpla descriere a ariei tematice, 
iar atunci cînd întreprinde, în 
spațiul rămas, o analiză mal la
obiect se străduiește să ră-
mînă în pragul afirmațiilor gene
rale, de tipul: „practica de dra
maturg se resimte pozitiv în împli
nirea epică a povestirii", „autorul 
stăpînește acum mult mai temeinic 
tehnica diferențiată a realizării ar
tistice", bucățile din volum se dis
ting printr-o „anumită trepidație ac
celerată^-, prozatorul scrie „mai ner
vos și mai condensat decît în pri
mele Juorări". Formula „posibili- 
tățiltf zale de creație cer mai mult* 
este, țn condițiile unei astfel de 
„flnalijfiiî" la obiect, ambiguă.

Acest mod de ocolire a proble
melor nu-1 reprezintă pe autorul 
judicios, exigent care este, îndeob
ște, Ion Lungu, după cum nici lau
da fără acoperire practicată, cu 
ușurință, aici, de Ion Oarcășu na 
am lntîlnit-o în scrisul acestuia. 
Așa Incit, ni se pare că cronicile 
semnalate nu se înscriu ținutei ju
dicioase prețuită de cititorii . Tri
bunei".

I. ANDREI

„Ștafeta nevăzută" e un simbol 
nobil, al unei nobile trăsături și 
definitorii a realității spirituale 
socialiste din țara noastră. Dra
maturgul, cunoscut pentru accen
tuata sa aplecare spre o tematică 
cu implicații de ordin etic în pri
mul rînd, a fost inspirat atunci 
cînd a abordat o astfel de proble
matică și desfășurarea acțiunii 
imaginată de el argumentează 
convingător ideea de la care a 
pornit. Intriga e condusă cu un 
ascuțit simț dramatic și realizată 
prin intermediul unor mijloace de 
o frumoasă ținută literară. Dar, 
în mod deosebit se cuvine releva
tă apariția în peisajul literaturii 
noastre dramatice, o dată cu aceas
tă piesă, a unui remarcabil erou, 
profund contemporan, purtător de 
cuvînt curajos și înflăcărat al 
mesajului de înalt umanism spe
cific lumii noastre morale. Ingine
rul Anghel Dobrian devine, ast
fel, o prezență vie, concludentă 
pentru transformările adînci ope
rate în planul conștiinței în anii 
noștri, sub influența hotărîtoare a 
ideilor socialismului. Numit direc
tor al unei fabrici aflată în plin 
proces de construcție și verificare 
a potențialului ei de un superior 
nivel, el are de înfruntat nenu
mărate situații dificile, atît de or
din tehnic cît și mai ales de or
din etic. Aici, în acest ultim do
meniu, îndeosebi, Anghel Dobrian 
are prilejul să-și verifice și să-și 
definească propriile sale trăsături 
de caracter și conștiință, și, ieșind 
învingător el se impune spectato
rului care aplaudă cu satisfacție și

căldură în protagonist și biruința 
lui, biruința unei poziții înainta
te și nobile, a unei demnități su
perioare, a unui punct de vedere 
contemporan. Numirea lui Dobrian 
în funcția de director se petrece 
în condițiile înlăturării ca inca
pabil. și mai ales vinovat de gra
ve abateri, a unui alt inginer, 
Velcescu, victima unor acuzații

tă, simte ca pe un imperativ de 
neînlăturat nevoia de a afirma a- 
devărul în legătură cu un tovarăș 
al său pe care, deși nu-1 cunoaș
te, îl consideră apropiat lui mai 
mult decît orice pe lume în a- 
ceastă împrejurare. Și datoria de 
a lupta pentru restabilirea adevă
rului i se impune ca o chestiune 
de onoare personală, și nu numai 
atît. Cu demnitate și tărie de ca
racter el revine asupra acelor mă
suri la care-1 împinsese atmosfera 
nejustă în care-și preluase postul, 
recunoscîndu-le deschis ca greșite

mă convingător pasiunea, dragos
tea, dăruirea lor pe frontul luptei 
pentru socialism.

Există în această împrejurare un 
monolog-pledoarie al inginerului 
Dobrian, în care acesta vorbește 
despre necesitatea luptei pentru a- 
devăr și frumusețe morală, pen
tru demnitate și cinste, pentru 
îpaltul titlu de comunist, care ar 
merita, dacă spațiul ne-ar per
mite-o, să fie în întregime citat.

Ceea ce surprinde însă, în a- 
ceasta a doua parte a acțiunii, 
este modul cum autorul, dovedind

gol, iar cei mai mulți dintre cei 
preocupați, direct de această pro
blemă apar complet depășiți de 
ea, prin amintita soluție finală.

In sfîrșit, se cuvine sa subliniem 
construcția dramatică a acestei 
piese, care, chiar dacă ne apare 
prea fragmentată în scene, cu u- 
nele influențe care se revendică 
de la formula secvenței cinema
tografice, are meritul de a evita 
cu succes, experiențele cel mai 
adesea nefericite, ale unui teatru 
încărcat de simboluri și convenții, 
conducînd acțiunea pe un teren

mai inspirată, ba, dimpotrivă, 
afectînd acțiunea în desfășurarea 
ei prin caracterul monoton ai 
decorului, trebuie spus că regia 
lwi Moni Ghelerter, a pus în va
loare realist și nuanțat bogatul 
conținut de idei al lucrării, și în 
special dezbaterea animată de 
protagonist.

Regizorul are apoi meritul de a 
nu se afirma zgomotos în specta
col ci de a se fi străduit cu echi
librate și sobre mijloace să 
sublinieze prezența inginerului 
Anghel Dobrian, în care se con

„ȘTAFETA NEVĂZUTĂ^ de Paul Everac
grave și neîntemeiate venite din 
partea iresponsabilității și a rdei 
credințe dovedite de elemente co
rupte, oportuniste și carieriste. 
Vremelnic influențat de această 
atmosferă, inginerul Dobrian ia și 
el, la rîndul lui, anume măsuri 
nedrepte, înlăturînd cîțiva dintre 
așa-zișii „oameni ai lui Velcescu". 
în scurt timp apoi, fabrica și uti
lajul ei aflat în verificare, dau 
rezultatele scontate și elogiile îl 
copleșesc pe Dobrian dar în ace
lași timp acesta descoperă adevă
rul cu privire la munca plină de 
abnegație și dăruire desfășurată de 
predecesorul lui, de „oamenii a- 
cestuia", muncă ignorată și, mai 
mult, denaturată, și înțelege că 
succesul de care se bucură el a- 
cum, revine în cea mai mare mă
sură, omului pe care îl înlocuise. 
Este punctul culminant al acțiu
nii, momentul dnd protagonistul, 
o conștiință lucidă și adînc ones

pe scena Teatrului Național „I. L. Caragiale"

în ciuda multora din jur, și a so
ției, care nu pot înțelege cum ci
neva poate refuza onorurile și lau
dele, în bună măsură altfel înte
meiate.

Tenacitatea, spiritul viu și ener
gic cu care Dobrian se bate pen
tru tovarășii săi nedreptățiți, a- 
cordă piesei un dramatism adînc, 
de conținut, o tensiune bărbăteas
că, și o încordare plină de sem
nificații etice care cuceresc admi
rația spectatorului. Evident, Do
brian nu este singur în acțiunea 
sa, alături de el apar caracterele 
dîrze ale tutor activiști de partid, 
luminați de flacăra unui înalt pa
triotism, a unui incandescent spi
rit tovărășesc, și toți, uniți, afir

o slabă cunoaștere a unor reali
tăți privind munca de partid, 
conduce acțiunea spre rezolvarea 
conflictului. Inginerul Dobrian a- 
pare, astfel, în final, în postura 
unui om care se bate de unul 
singur, și însăși discuțiile pe 
care acesta le poartă pînă la ni
velul regiunii de partid, nobile în 
intenție, și justificate, nu-și află 
dezlegarea aici, pentru că rezolva
rea „cazului" Velcescu, se petrece 
în afara, nu numai a acțiunii 
propriu-zise, dar și în afara preo
cupării factorilor vădit interesați 
în «oluționarea lui. îneît această 
luptă sa dă la un moment dat în

realist concret, și foarte limpede. 
Nu putem să nu observăm însă și 
faptul că, preocupat de realizarea 
personajului Dobrian, autorul n-a 
investigat prea mult psihologia 
altor personaje, cele mai multe 
rămînînd încă în faza unor schițe, 
foarte bine și sigur desenate, dar 
totuși lipsite de profunzimea unui 
caracter, cu excepția, poate, a 
chimistei Elena Tatu, a cărei dra
mă, fin descrisă psiohologic și 
bine motivată, îi acordă un plus 
de viabilitate.

★

Deși, soluția scenografică a lui 
.Mibai Tofan nu mi s-a părut cea

centrează și pledoaria dramatur
gului. Din acest punct de vedere, 
spectacolul, cu unele foarte mici 
excepții, asigură piesei lui Everac, 
ținuta corespunzătoare, favorizîn- 
du-i intențiile. Din distribuția 
bogată, bine condusă, și alcătuită 
din actori cu o bine cunoscută ex
periență scenică — toți jucînd 
convins și pasionat — se distinge 
Emanoil Petruț, nu numai pentru 
că deține și rolul protagonistului 
dar pentru că interpretarea sa a 
cuprins în întregime partitura. 
Energia, vitalitatea, caracterul 
dîrz, bărbătesc, frămîntările de 
conștiință, entuziasmul, înflăcăra
rea eroului ,sînt traduse de actor 
pe scenă într-un joc nuanțat și 
sigur. Este unul din rolurile care 
evidențiază maturizare* «cestui

actor înzestrat pe care ne face plă
cere să-l felicităm.

Remarcabilă a fost, apoi. Marce
la Rusu, întruchipiad cu sensibi
litate deosebită drama chimistei 
Elena Țatu, rezultat al întîmplăn- 
lor nefericite care au făcut ca vii
torul ei soț să fie obligat să pă
răsească uzina ca ,.om al lui Vel
cescu", dar și dîrzenia și cinstea 
unei femei pentru care izbind a 
construcției socialiste, în slujba 
căruia și-a pus toată energia, stă* 
mai presus de orice. O prezență 
de dteva minute, dar de zile mari, 
a avut artistul poporului Costache 
Antonio, interpret al unui bătrîn 
maistru, plin de omenie, înțelep
ciune, îndrăgostit de meserie și de 
fabrica lui.

Bun a fost Marcel Anghelescu, 
în rolul secretarului de partid Să- 
voiu cu firescul și umanitatea 
specifică stilului său, poate prea 
înclinat însă spre îndulcirea par
titurii personajului.

In alte roluri, episodice, dar cu 
toată grija și atenția privite, au 
evoluat, la nivelul primei noastre 
scene : Toma Dimitriu, Chirii 
Economu, Florin Piersic, Simona 
Bondoc, Catița Ispas, N. Gr, Bălă- 
nescu.

Prin problematica ei contem
porană, prin realizarea ei literară 
pe care am subliniat-o deosebită, 
lucrarea lui Pavel Everac se înscrie 
ca o certă realizare a dramaturgiei 
noastre realiste.

DINU SÂRARU

• Premiere 
teatrale

în următoarele săptămîni, 
pe scenele TEATRULUI 
MUNICIPAL, „LUCIA 
STURDZA BULANDRA", va 
vedea lumina rampei spec
tacolul coup6, alcătuit din 
piesele „Biedermann și in
cendiatorii" de Max Frisch 
și „Inima mea e pe înăl
țimi* de William Saroyan, 
ambele în regia lui Lucian 
Pintilie. Decorurile și costu
mele piesei lui Max Frisch, 
sînt semnate de artistul Ju
les Perahim. în distribuție : 
V. Ronea, artist eme
rit, Octavian Cotescu, Mir
cea Albulescu, Beatrice Bie- 
ga, D. Onofrei, Ana Ne- 
greanu. în spectacolul cu 
piesa „Inima mea e pe Înăl
țimi" vor evolua artiștii 
Fory Etterle, Mihai Mereu- 
ță, Dumitru Onofrei, Ana 
Negreanu și alții. Decorul 
aparține lui Paul Bortnov- 
ski.

Alte două premiere aflate 
în pregătire la Teatrul Mu
nicipal : piesa „Dragă
mincinosule" de Jerome 
Kilty, are la bază cores
pondența lui Bernard Shaw 
cu actrița Stela Patrick 
Compbell. Rolurile princi
pale vor fi interpretate de 
artiștii emeriți Fory Etter
le si Beate Fredanov. Di
recția de scenă aparține lui 
Moni Ghelerter. Scenogra
fia : I. Oroveanu.

în direcția de scenă a lui 
Liviu Ciulei, se pregătește 
„Opera de trei parale", de 
Bertold BrechL Din distri
buție fac parte, printre al
ții : Clody Berthola și G. 
Măruță, artiști emeriți, To
ma Caragiu și Margareta 
Pîslaru (la primul ei rol în 
teatru).

• Prima scenă a țării 
TEATRUL NAȚIONAL „I. 
L. CARAGIALE", va aduce 
în curind în fața spectato
rilor piesele unor scriitori 
îndrăgiți de iubitorii de tea
tru. „Moartea unui artist", 
de Horia Lovinescu va ve
dea lumina rampei în săp- 
tămîna viitoare. în regia 
lui Horea Popescu, piesa se
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bucură de o distribuția re
marcabilă : Eugeaie Po- 
ppvici, Elvira Godeanu, 
-Țsmți Cocea. Tema Diml- 
friu — artiști emeriți, Flo
rin Piersic. Gh. Pcpovici — 
Poenaru, Matei Gheorghiu, 
Marcel Enescu și alții. De
coruri : L Oroveanu ; cos
tume : Gabriela Nazar ie.

în curind. o altă premie
ră, cu piesa lui Mircea Ște- 
fănescu. „EMINESCU". Re
gia : artistul poporului Sică 

t t decorul:
Mihax Tofan ; costumele ; 
AL Brătiseanu. Alături de 
foarte tinerii artiști Ion 
Carametru și Valeria Seciu 
P**—T**t* *i rolurilor prin
cipale, Mihail Emines cu și 
Verer.ca Mide), vom avea 
prilejul sâ-i vedem pe artiștii 
poporului Ion Fmteșteanu, 
Costache Antoniu, Alexan
dra Giucara și artiștii eme
rit: Marcel Anghelescu,
N:cn DunitritL Ion Mânu.

Regizorul Horea Popescu, 
împreună cu actorii Șt. 
Cinbotârașu, artist al po
ps rAu.. Marcela Rusu, ar- 

e~-2:.A, 2 latei Ale
xandru, Constantin Rauțki, 
Florin Piersic și alții, pre- 
gătește premiera „Patima 
de sub ulmi", de Eugene 
ONylle.

Piesa „lnșir-te mărgări
te" ce Victor Ettimiu e 
pusă in scenă de Miron 
Kiculescu : scenografia: Ju
les Perahim.

• Noua comedie a lui 
Nicuță Tanase „N-avem 
centru Înainta?1, pe scena 
TEATRULUI MUNCITO
RESC C.F.R., în regia lui 
N. AL Toscani, reunește în 
distribuție pe : Șt. Mihăi- 
lescu-Brăila, artist emerit, 
Tamara Buciuceanu-Botez, 
Ștefan Bănică, Dumitru Fur- 
dui, Ileana Codarcea, Gh. 
Dumbrăveanu.’

Din dramaturgia contem
porană, Teatrul 4in Giulești 
pregătește, de asemenea, 
premiera piesei „Ninge la 
Ecuator", do Dorel Dorian 
în care îi vom revedea pe 
Șt. Mihăilescu-Brăila, artist 
emerit, Dana Comnea, Cor
nel Vulpe, Maria Georges
cu Pătrașcu și alții. Regia : 
Ion Cojar ; decoruri : Th. 
Constantinescu ; costume : 
Eugenia Bossa-Crîșmaru.

La același teatru, regizo
rul Horea Popescu pune în 
scenă piesa lui Robert 
Sherwood „Pădurea împie
trită".

• La Editura 
pentru 
literatură

Sub tipar la Editura pen
tru literatură, se află nume
roase lucrări — proză și 
versuri — ale scriitorilor 
noștri . Dintre cele care 
vor apare în librării în ur
mătoarele zile, relevăm 
volumele de versuri : Gh. 
Tomozei — „Noapte de 
Echinox" ,• Magda Isanos
— „Versuri" ; Dim. Rachici
— „între mare și cer" 
Emil Giurgiuca — „Poeme
le vremii' ; Ana Blandiana
— „Persoana întîia plural"; 
Ștefan August Doinaș — 
„Cartea mărilor". Dintre 
lucrările în proză : Nagy 
Istvan — „La cea mai 
înaltă tensiune* ; George 
Bălăiță — „Călătoria" ; 
Alexandru Vergu — „Vîrs- 
ta majoratului" ; Al. Piru
— „Literatura romînă pre
modernă".



Era marilor
cutezanțe

borul cosmic, milenii 
la rînd utopic, c de
venit o realițate pal
pabilă a zilelor noas
tre. în trecut, des
pre el acriau fie vi
zionari ai progresu

lui tehniQ ca Țiolkovski și God
dard, fie romancieri care s-au 
consacrat genului științifico-fan- 
tastic.

Nici unii, nici alții nu prea •- 
rau luați în serios. Astăzi rache
tele cosmice înscriu orbitele noi
lor corpuri cerești făurite de mîna 
omului, demonstrînd viabilitatea 
cosmonauticii, ca știință și tehni
că a contemporaneității.

O străveche năzuință umană a 
fost astfel înfăptuită.

Momentul esențial în asaltul 
Cosmosului, în lupta pentru ieși
rea omenirii din leagănul ei, a 
fost ziua de 12 aprilie 1961. A- 
tunci, pentru prima dată, un om 
a pășit în spațiul interplanetar și 
a zburat în jurul Pămîntului, o- 
colindu-l în mai puțin de două 
ore. Pagina glorioasă deschisă 
astfel în explorarea Universului de 
cosmonautul sovietic Iuri Gagarin, 
a fost urmată în acești ultimi 
trei ani, de o serie de alți teme
rari care au urcat, unul după al
tul, cu succes deplin, treptele erei 
cosmice. După Gagarin, au înfrun
tat Cosmosul, Gherman Titov, care 
a efectuat 17 ocoluri ale Pămîn
tului ; John Glenn, Scott Carpen
ter, Adrian Nicolaev, Pavel Po- 
povici, Gordon Cooper, Valeri Bî- 
Kovski și eroina sovietică Valen
tina Tereșkova — prima femeie 
din lume care a călătorit pe căile 
cosmice.

Ce ne așteaptă acum ?
în numai dțiva ani, primii cos- 

monauți au înscris în istoria știin
ței palmaresul parcurgerii, în 436 
de ore, a unei distanțe de 12 mi
lioane de km, iar dovada capa
cității omului de a pătrunde în 
spațiul cosmic poate fi considera
tă definitiv făcută. Prin eforturile 
a numeroase detașamente de sa- 
vanți și tehnicieni, cosmonautica 
a înscris una din cele mai remar
cabile pagini din istoria științei. 
Ceea ce mi se pare esențial este 
faptul că dezvoltarea cosmonauti
cii a dus astronomia la poarta 
marilor enigme ale sistemului 
nostru solar. Generația noastră va 
descoperi, în sfirșit, ceea ce seco
le de strădanii ale astronomilor 
legați de Pămînt n-au putut afla, 
oridt de mult s-au perfecționat în 
acest timp instrumentele optice de 
observație.

Ca autor de cărți științifico-fan- 
tastice, am încercat de multe ori 
să-mi imaginez peisajele lunare,

venusiene, marțiene, spectacolul 
măreț al lui Saturn privit de pe 
un satelit al său, lumea arșiței și 
gerului care este caracteristică 
pentru Mercur, aspectul accidentat 
al asteroizilor — aceste stînci u- 
riașe care circulă prin apațiul in
terplanetar — sau șuvoaiele de 
gaze și pulberi rarefiate ale dia
fanelor comete. Și iată că acum, 
în dțiva ani sau în cîteva dece
nii, putem fi siguri că tainele a- 
cestor corpuri cerești vor fi dezle
gate. Cosmonauții de mîine vor a- 
fla misterul solului lunar, ne vor 
spune din ce sînt alcătuiți și ce 
se află dincolo de norii venusieni, 
vor coborî pe solul marțian și 
vor tăia nodul gordian al contro-
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versei ce dăinuie de atîtea dece
nii în legătură cu faimoasele ca
nale de pe Marte, comuhictndu-ne 
totodată dacă există viața pe a- 
ceastă planetă, vor cerceta de a- 
proape pe Jupiter și pe Saturn și 
astfel vom afla care este alcătui
rea norilor, petelor și mai ales a 
corpului solid (dacă există cu to
tul în această stare) al acestor 
planate, vor rezolva problema nu
cleului cometar și vor păși la su
prafața asteroizilor. Cosmonauții 
vor aduce pe Pămînt probe de 
roci lunare și marțiene, poate 
chiar vietăți de pe alte corpuri 
cerești ale sistemului planetar.

Fără să vrei, astfel de perspec
tive îți dau fiorul marilor salturi 
ale cunoașterii. Toate aceste cu
ceriri nu înseamnă numai noi cu-* 
noștințe, ci un nori orizont pen
tru întreaga știință, îmbogățită în 
viziunea ei de faptele acumulate. 
Și 6Înt convins că diversitatea 
formelor pe care le ia materia, ne
însuflețită și însuflețită, se va a- 
răta, în urma explorării Cosmo
sului, cu mult mai mare decît ar 
fi 'putut fi vreodată presupusă de 
pe Pămînt.

Dar pentru ca aceste țeluri să 
poată fi atinse, cosmonautica 
mai are de făcut pași importanți 
și este sigur că îi va face în ace
lași ritm impresionant cu care 
ne-a obișnuit și pînă acum. Pu
tem prevedea, în primul rînd, rea
lizarea de zboruri de tot mai lun-

gă durată în jurul Pămîntuhii 
(10—15 z’le) și înfăptuirea întîl
nirii orbitale și cuplajului cosmic 
•1 mai multor nave cosmice aflate 
pe orbite relativ puțin distanțate. 
Prin experiența astfel acumulată, 
se va putea trece la alcătuirea, prin 
asamblare, a unor stații spațiale 
permanente, adevărate centre știin
țifice zburătoare, putînd servi atît 
pentru observații cosmice, cît și ca 
escale ale astronavelor ; aceasta va 
însemna, în treacăt fie spus, o tra
ducere în fapt a unei idei fan
tastice — științifice adesea enun
țate.

Și apoi ? Mai departe ? Să nu 
uitam navele cosmice automate, 
fără pilot. Ele au deschis un drum 
care va fi desigur continuat. Este 
posibil, chiar probabil, că primii 
exploratori apropiați ai Lunii, ca 
și ai planetelor Venus și Marte, ai 
asteroizilor, vor fi rachete auto
mate, înzestrate cu puternici trans- 
mițători de televiziune.

Astfel, omul va putea fi orien
tat asupra viitoarelor sale itinera- 
rii cosmice. Pînă la urmă, numai 
el va izbuti însă să facă pasul ho- 
tărîtor, numai el va descoperi tot 
adevărul despre corpurile cosmice 
„vecine". Zborul unei nave cu e- 
chipaj spre Lună, pe o orbită a- 
lungita, va constitui probabil pri
ma „sondare în adîncime" a spa
țiului interplanetar. Și treptat, iti- 
nerariul Pămînt—’Lună va deveni 
curent.

Ce va iurma ? Poate zborul spre 
Venus și Marte, poate folosirea as
teroizilor ca „vehicul cosmic"..'.

Pentru ca toate acestea să se 
realizeze, știința și tehnica vor 
trebui să mai rezolve nenumărate 
probleme : lansarea navelor cos
mice va trebui să devină tot mai 
precisă, tot mai sigură, dirijarea 
rachetei în zbor de $e Pămînt și 
de la bordul navei va trebui să 
progreseze mult, problema asigură
rii echipajului cu alimente solide, 
apă și aer, pe o perioadă mai în
delungată va trebui să fie soluțio
nată, ca și aceea a aterizării pe 
diferitele corpuri cerești și a deco
lării de la suprafața lor.

Omul va înfăptui toate acestea, 
căci progresul tehnico-științific se 
desfășoară tot mai accelerat, 
un climat de pace, 
internațională poate 
prielnic înfăptuirii 
pate visuri.

Era noastră, care „ _
mului cea mai mare resursă ener
getică — forța nucleului atomic — 
este și era care l-a urcat pe cele 
mai înalte piscuri ale cutezanței în 
lupta pentru cunoașterea și supu
nerea naturii.

iar 
de înțelegere 
crea un teren 
acestor înari-

i-a dăruiț °"

I. M. ȘTEFAN

Cinematografe TELEVIZIUNE
Duminică 12 aprilie 1964

FRAȚII CORSICANI : Re
publica (8- 10; 12,15; 14,30; 
16/45; 19,15: 21,30). TOTUL
DESPRE EVA: București 
(9,30 ;■ 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30); 
Excelsior (9,30; 12; 15;
17.45 ; 20,30) ; Feroviar (9,30 ; 

-12,45 ; 18 ; 21); Melodia (9,45 ;
12,15 ; 15,30 ; 18,15 ; 20,45).
GERMANIE, STELUȚELE TA
LE : Carpațî (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 
18,15; 20,30) ; Grivița (10;
12.15 ; 16 ; 18,15 ; 20,30); Festi
val (9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 
18,45; 21); Modern (9,30;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 • 20,45). 
RUDE DE SÎNGE: Capi
tol (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30) ; Flacăra (16 ; 18 ; 20). 
ÎNDRĂGOSTITUL: Victoria 
(10 : 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21) : Bucegi (10 ; 12 ; 14 ; 16 ;
13.15 ; 20,30) ; Drumul Sării 
(15; 17; 19; 21). LOVITURA 
DE PEDEAPSĂ : Central (9,45; 
12; 14,15 ; 16,30 ; 18,45; 21); 
Luceafărul (15 ; 17 ; 19 ; 21). 
DEZRĂDACINAȚII: Union 
(14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15); Vol
ga (10 ; 12 ; 16 ; 18,15 ; 20,30); 
Lira (15 ; 17 ; 19 ; 20,45). IO- 
LANTHA: Doina (11,30 ; 13,45; 
16 ; 18,15 ; 20,30). AVENTURA 
DE LA MIEZUL NOPȚII;

Orele 8,50 — Gimnastica de în
viorare la domiciliu. 9,00 — Emi
siune pentru copii și tineretul șco
lar. 10,40 — Rețeta gospodinei. 
11,10 — Emisiune pentru sate. în 
jurai orei 15,30 — transmisiune 
de la stadionul „23 August’ din 
Capitală — repriza a Il-a a întîlni
rii de fotbal dintre echipele : 
Steaua —< Siderurgistul Galați, și 
întîlnirea de fotbal (în Întregime) 
dintre echipele : Dinamo București

— Dinamo Pitești. 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Concertul 
orchestrelor de muzică populară și 
de estradă ale Radioteleviziunii — 
Transmisiune din Studioul de’ con
certe al Radioteleviziunii. în pauză 
—■ Filmul ,;O6hii orașului meu". în 
jurul orei 21,15 — filmul „Comoa
ra". 21,35 — Maeștrii genului
scurt : Costache Negruzzi. în în
cheiere —: Buletin de știri, 
și buletin meteorologic.

Pittermann a părăsit Capitala

ÎNSEMNARE

i

Scriitorul Eugen Barbu a 
dat ieri după-amiază auto
grafe pe noul său roman „Fa
cerea lumii" apărut de curînd, 
numeroșilor și pasionaților săi 
cititori din orașul Brașov. 
Unii aduseseră în servietă și 
cărțile apărute mai de mult: 
„Groapa", „Prînzul de dumi
nică", „Șoseaua Nordului" și 
altele. „Sînt profesoară de 
limba și literatura romînă și 
vorbesc mereu elevilor despre

Costea Valerin și Mânu Petre, din clasa a Xl-a E de la Școa
la Medie nr. 28 din Capitală, șint doi dintre elevii fruntași ai 
clasei. De pe acum, ei discută despre problemele maturității.

Foto : N. STELOR1AN

Premieră pentru
PITEȘTI (de la corespon

dentul nostru). — Zilele aces
tea. colectivul Teatrului de 
păpuși din Pitești a prezentat 
micilor săi spectatori cea de a 
treia premieră a actualei sta
giuni cu piesa „N-a fost nici

micii spectatori
r . fi
un zmeu de vină" de Viorica 
Huber. Regia artistică a nou
lui spectacol’ a fost încredin
țată tinerilor artiști ’mînuitorl 
Adrian Goruneșcu și Nicolae 
Bănică.

/

Campionatul categoriei A

de fotbal
• Campionatul categoriei A’ de fotbal programează astăzi o «tapă 

completă. în Capitală, pe stadionul „23 August* au loc jocurile: 
Steaua — Siderurgistul Galați (ora 14,30) și binamo București —- 
Dinamo Pitești (ora 16,15). Meciurile din țară : C.SMȘ. Iași — 
Crișul Oradea ; Știința Cluj — Progresul București; Știința Timi
șoara — Farul Constanța ; U. T. Arad —■ Steagul Roșu Brașov ț 
Petrolul Ploiești — Rapid București.

începînd din jurul orei 17,10 stațiile noastre de radio vor trans
mite alternativ aspecte din repriza a doua a meciurilor de la Bucu
rești (Dinamo București — Dinamo Pitești), Ploiești (Petrolul — 
Rapid) și Iași (C.S.M.S. — Crișul).

(Agerpres)

Cupa „Steaua“ la motociclism
pateri s-au organizat ' plfobe 
pînă-la 350 cm. e.

întrecerea se va desfășura 
pe un teren variat, care cu
prinde porțiuni de motocros, 
gropi de nisip, patru trambu
line și o cocoașe înaltă de - trei 
metri. ?’

La concurs participă clubu
rile „Dinamo", „Metalul*, 
„T.U.G."' și „Steaua".

Astăzi, începînd de la ora 
9,30, la baza sportivă „Steaua* 
din B-dul Ghencea, are loc 
primul concurs de motociclism 
cu obstacole al anului 1964.

Concursul este dotat cu cupa 
„Steaua" și cuprinde probe la' 
125, 175, 250 și 350 cm c ; în 
afara concursului se va alerga 
și la 500 cm c. Pentru înce-

opera dv.“ a spus o tînără. 
Unul dintre cititori cunoscîn- 
du-1 pe scriitor și ca pe un re
putat și competent cronicar 
sportiv, i-a cerut să-i'scrie pe 
carte „pentru a le arăta el și 
altora", că fotbalistul Pîrcălab 
de La Dinamo este mai bun 
decît Năsturescu de la Rapid. 
Scriitorul m-a ezitat și a scris : 
„Pîrcălab este mai bun decît 
Năsturescu cînd vrea". A mai 
adăugat: „Năsturescu e mai 
bun decît Pîrcălab cînd vrea 
Și el".

Revenind la motrrîentul festiv 
și la importanța lui, trebuie a- 
rătat că scriitorul s-a întreți
nut cu cititorii săi și a răspuns 
la o serie de întrebări puse de 
aceștia, privind creația sa și 
probleme de viitor.

Sîmbătă dimineață a părăsit 
Biucureștiul vicecancelarul Au
striei, cir. Bruno Pittermann, 
care, la, invitația guvernului 
Republicii Populare Romine, a 
făcut o. vizită în țara noastră.

Oaspetele a fost însoțit de 
dr. Robert Fischer, consilierul 
vicecancelarului pentru proble
mele industriei etatizate, dr. 
Herbert Koller, director gene- 

, ral la 
muth 
Franz 
ciului 
Voest, 
rector

. pine Montangesellschaft, ing. 
dipl. Franz Gumbsch, director 
la Alpine Montangesellschaft, 
dr. Josef Fitzinger, director 
general adjunct la uzinele 

! Schbller-Bleckmann, dr. Al
fred Mikesch, director la Uzi
nele Bohler, ing. dipl. Otto 
Rieger, director general la u- 
zinele Siemmering Graz-Pau- 
ker, Kurt Meszaros, director 
la O.M.W.

Pe aeroportul pavoazat cu 
drapelele de stat ale R. P. Ro
mine și Austriei se aflau 
Gheorghe Apostol, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 

. Miniștri, Gheorghe Gaston Ma-

uzinele Voest, dr. Hel- 
Vțeitzer, consilier, dr. 

Krammer, șeful servi- 
de presă de la uzinele 

ing. Franz Walch, di- 
general adjunct la Al-

rin, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Ion Marinescu,, minis
trul industriei metalurgice, Ion 
Cozma, președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului Popu
lar al Capitalei, Pompiliu Ma- 
covei, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Mihail Pe
tri, adjunct al ministrului co
merțului exterior, Gheorghe 
Cioară, secretarul Comisiei 
guvernamentale de colaborare 
economică și tehnico-științifi- 
că, Mircea Ocheană, ambasa
dorul R. P. Romîne în Austria, 
precum și alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față dr; Paul 
Wetzler, ambasadorul Austriei 
în R. P. Romînă, și membrii 
ambasadei.

Prim-vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Gheorghe 
Apostol, a urat oaspetelui 
drum bun. Vicecancelarul 
Austriei, dr. Bruno Pittermann, 
a mulțumit călduros pentru 
ospitalitatea acordată și a a- 
dresat cele mai bune urări 
poporului și guvernului romîn.

Un grup de pionieri a oferit 
oaspeților buchete de flori.

(Agerpres)

15 ani de la apariția
„Gazetei învățămîntiilui“

VASILE CĂBULEA

• Sîmbătă în prima 
el a concursului de 
primăvară al atleților 
juniori care se desfă
șoară în Capitală, ele
vul Gheorghe Costa- 
che, a corectat din 
nou recordul mondial 
de juniori Ia arunca
rea ciocanului (6 kg) 
realizînd o performan
tă de €6,42 m. Este 
pentru a - doua bară în 
decurs de 7 zile, cînd 
Gh. Costache reușește 
șă depășească recor
dul mondial oficial 
(63,46 m), aparținînd 
lui Woltherig (R.F.G.). 
Gh. Costache este 
primul dintre atleții 
juniori care își înscrie 
numele pe tabloul re
cordmanilor mondiali.

• Cea de a treia e- 
• ’tapă a circuitului ci- 
v clist ' internațional 

■ „Provencal" disputată
pe distanța Digne— 
Dragtiignan (256 km) 
a revenit francezului 
Andre Darrigade cro
nometrat în 7 h 33'. 
15 >

• Federația france
ză de volei face in-

„Gazeta învățămîntului*.' e- 
ditată de Ministerul ’ învăță- 
mîntuluî și Comitetul Uniunii 
Sindicatelor din învățămînt și

tense pregătiri în ve- dial al cat. semigrea 
derea întîlnirii inter- ’ dispunînd prin K. O. 
naționale pe care re
prezentativa, Franței o 
vă susține la 17 apri
lie la Paris, în sala 
Coubertin, cu echipa 
R. P. Romîne, campi
oana Europei. După a- 
cgst meci/ voleibaliștii

tehnic de șalangerul 
său argentinianul Gre
gorio Peralta. în repri
za a 6-a Peralta a fost 
rănit la arcada stingă, 
arbitrul oprind me
dul.

romîni vor evolua Ia 
Lille (18 aprilie), 
Strasbourg; (i$l aprilie) 
și Lyon ’’ (21 aprilie). 
O seriț, 
susține : îit Aceeași 
rioâăă -$i echipa se- 
cundă^de volei a R. P. 
Romîhe, care ya juca 
la Bagnols sue Cez« 
(17 aprilie), Limoux 
(18 aprilie), Montpel- 
lier (19 aprilie) 
Marsilia (ăi aprilie).

• Pugîlisttil Willie 
Pastrano și-a păstrat 
titlul de campion mon-

• Echipa selecțio
nată olimpică da ho
chei pe iarbă a Italici 
va susține' în cursul a- 
cestei luni două în- 
tîlniri internaționale. 
„Olimpicii* italieni 
vor întîlni la 23 a- 
prilie la Praga echipa 
R. S. Cehoslovace și la 
26 aprilie la Varșovia 
reprezentativa k. P. 
Polona.

■'
• în piscina de la 

„Derby Baths® di» 
Blackpool a început 
dubla întîlnire inter
națională de natație 
dintre echipele An
gliei 81 U.R.S.S. După 
prima zi, «corul gene
ral esta de 60—47 
puncte în favoarea 
înotătorilor sovietici.

cultură, a împlinit 15 ani da 
apariție.

Tribună a experienței valo
roase a școlii noastre, a cadre* 
lor didactice, „Gazeta învăță- 
mîntului" și-a adus contribu
ția la îmbunătățirea continuă 
a procesului de învățămînt, la 

• dezvoltarea activității educa
tive a școlii și a organizațiilor 
U.T.M. și de pionieri pentru 
formarea tinerilor ca oameni 
înaintați, bine pregătiți, pă
trunși de devotament față de 
patrie și partid.

Cu prilejul aniversării a 13 
ani de apariție, colectivul re
dacțional al „Scînteii tinere
tului* transmite colectivului 
„Gazetei învățămîntului“ un 
salut tovărășesc, urîndu-i noi 
succese în promovarea și ex
tinderea a tot ce este valoros 
în întreaga activitate Instruc- 
tiv-educativă ce se desfășoară 
în școlile patriei.

Complex modern 
de instalații

în cadrul lucrărilor pentru 
dezvoltarea și sistematizarea 
Exploatării ■ miniere Filipești 
de Pădure, a fost pus în func
țiune un complex modern de 
instalații compus din stații de 
triaj, de sortare și livrare a 
cărbunelui, menit să ușureze 
operațiile de la suprafață. 
Pentru înlesnirea transportu
lui și a aprovizionării cu ma
teriale, în incinta minei a fost 
construită o cale ferată nor
mală. Totodată a fost asfaltat 
drumul care leagă exploatarea 
cu localitatea minieră din a- 
propiere.

Funeraliile scriitorului Mihu Dragomir

URECHILA ; PE CUVlNTUL 
MEU DE PISOI; CELE 
DOUĂSPREZECE LUNI; CUM 
A ÎNCERCAT IEPURAȘUL 
SA PATINEZE : Doina (dimi- 
neața program pentru copii 
ora 10). DOMNIȘOARA... BAR
BĂ ALBASTRĂ : Giulești (10; 
12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,15). Uni
rea (11 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).
CELE TREI LUMI ALE LUI 
GULLIVER: înfrățirea între 
popoare (13,30; 15,45; 18;
20,15) ; Floreasca (10; 16 :
18,15; 20,30). LOCOTENENT 
CRISTINA : Cultural (15 ; 17 ; 
19; 21). A DISPĂRUT O 
NAVĂ : Dacia (9,30 ; 11; 13 ; 
15; 17; 19; 21). UN SURÎS 
ÎN PLINĂ VARĂ: Buzești 
(14; 16 ; 18 ; 20) ; Tomis (10 ;

, 18,30; 20,30);
(10 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 
21); Lumina (9,45; 
13,45 ; 15,45 ; 18,15 ;
TRAGEDIA OPTI-

„Douăsprezece scaune"

yx’j; , , XO 5 .
12; 14; 16,30 
Miorița
18.45 ;
11.45 ;
20,30). 
MISTĂ : Cringași (16 ; 18,15 ; 
20,30). NU-I LOC PENTRU 
AL TREILEA : Vitan (15 ; 17 ; 
19 ; 20,45). PAȘI SPRE LUNĂ: 
Munca (16; 18,15; 20,30). A 
TREIA REPRIZĂ: Popular 
(16 ; 18,15 ; 20,30). ERA NOAP
TE LA ROMA — ambele se
rii: Arta (15,30: 19). O ZI CA 
LEII: Moșilor (15,30; 18;
20,30). TOTUL RĂMINE OA
MENILOR : Aurora (10,15; 
12,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Co- 
troceni (16 ; 18,15 ; 20,30). CĂ
LĂTORIE ÎN APRILIE : Cos
mos (16; 18 • 20). VALEA 
VULTURILOR : Viitorul (15 ; 
17 ; 19 ; 21). TĂUNUL : Colen- 
tina (16 ; 18; 20). FOTO HA
BER : Progresul (15,30 ; 18 ;
20,15). VI-L PREZINT PE 
BALUEV : Flamura (10 ; 12 ; 
16 ; 18 ; 20).

Comitetul de or- nii cineaștilor din 
ganizar® al Uniu- U.R.S.S. a acordat o

diplomă producției 
cubaneze „DOUĂ
SPREZECE SCA
UNE".

Scenariul este 
realizat după cunos
cutul roman a lui 
I. Ilf și E. Petrov, 
de către Ugo Ulive 
și Tomas Gutierrez 
care semnează și 
regia. în rolurile 
principale : Enrique 
Santistebar și Rei- 
naldo Miravallas.

Sîmbatâ s-au încheiat lu
crările Reuniunii internaționa
le a oamenilor de teatru des
fășurate în Capitală între 7— 
Jl aprilie. In ultima zi au con
tinuat discuțiile generale și 
observațiile asupra exercițiilor 
de improvizație prezentate de 
studenții italieni.

Rosamond Gilder, președin
tele I.T.I., a mulțumit, în nu
mele participanților, pentru 
ospitalitatea 
înconjurați 
orarilor.

cu care au fost 
în tot timpul lu-

★
între 8—11 aprilie a avut loc 

la București cea de-a Vl-a se-

INFORMAȚII
siune a Comisiei Mixte pentru 
aplicarea Convenției privind 
pescuitul în apele Dunării. La 
lucrările Sesiunii au parti
cipat delegațiile țărilor sem
natare ale Convenției: R. P. 
Bulgaria, R. S. F. Iugoslavia, 
R. P. Romînă, R. P. Ungară și 
U.R.S.S.

Sesiunea a analizat activi
tatea desfășurată de părțile 
contractante în perioada 1963- 
1964 cu privire la pescuitul în 
apele Dunării, metode privind 
creșterea producției de pește

în aceste ape, noile rezultate 
obținute în piscicultura ca ur
mare a cercetărilor științifice.

Comisia Mixtă a hotărît ca 
următoarea sesiune să aibă loc 
în anul 1965 în U.R.S.S,

★
In cadrul programului de 

schimburi cultural-științifice 
între R. P. Romînă și Statele 
Unite ale Americii, sîmbătă 
dimineață a plecat spre S.U.A. 
un grup de specialiști erierge- 
ticieni romîni condus de Nico- 
lae Gheorghiu, adjunct al mi
nistrului minelor și energiei 
electrice.

Sîmbătă la amiază, numeroși 
cetățeni din Capitală au con
dus pe ultimul său drum pe 
poetul Mihu Dragomir, repre
zentant de frunte al literatu
rii noastre noi.

La mitingul de doliu, care 
a avut loc la Casa Scriitorilor, 
au fost prezenți academiceni, 
scriitori, oameni de cultură și 
artăj studenți. Au luat: cuvin- 
tul scriitorii Ion Brad, Radu 
Boureanu și Dan Deșliu. Vor
bitorii au. evocat viața și ope
ra lui Mihu Dragomir subli
niind rădăcinile populare ale 
creației sale, patosul ei mili
tant întruchipat într-o remar
cabilă forță artistică, prezența 
scriitorului în poezie, proză, 
eseistică, istorie literară, pre- , 
cum și în domeniul traduceri
lor. Ei au relevat, de aseme
nea, bogata 6a activitate pe 
tărîm cultural și obștesc, în 
conducerea diferitelor publi
cații literare, faptul că ea se

remarcă nu numai prin lucră
rile valoroase pe care ni le-a 
lăsat poetul, ci și prin spriji
nul acordat creșterii unei în
tregi pleiade de scriitori tineri.

Poetul Victor Tulbure a ci
tit o poezie închinată celui 
dispărut, iar poetul Nicolae 
Stoian a recitat poezia „Om" 
de Mihu Dragomir.

La alîrșltul mitingului de 
doliu, în acordurile marșului 
funebru, sicriul cu corpul ne
însuflețit al lui Mihu Drago- 
mir, purtat pe brațe, a fost a- 
șezat pe carul mortuar. Corte
giul funebru s-a îndreptat a- 
poi spre crematoriul Cenușa.

Aici, dirijorul D. D. Botez, 
președintele Comitetului de 
cultură, și artă al regiunii 
București, și criticul I. D. Bă
lan au adus un ultim omagiu 
scriitorului Mihu Dragomir.

(Agerpres)

(Agerpres)
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„ Cum stăm, tinere ?“
Studenții-practicanți

Studioul „Hunia" 
din R. P. Ungară 
prezintă, în regia 
lui Revesz Gyogy, 
filmul „Cum stăm, 
tinere ?"

Regizorul Revesz 
este cunoscut pu
blicului nostru prin 
filmele „Patru în 
potop" și „Pămân
tul îngerilor".

Distribuția re
unește actori apre- 
ciați de spectatori 
ca: Tolnay Klari 
(pe care am văzut-o 
ultima oară în fil-

mul „E permis să văzut de aurind în 
calci pe iarbă") și „Domnișoara... Bar- 
Kally Ferenc (r«- bă-Albastră'k

siune, fă gîndeâscă măi mult, să 
caute in permanență soluții noi — 
ceea ce este în folosul pregătirii 
lor de specialitate — nu există 
motiv ca activitatea biroului să 
nu se reia...

rele institutului s-au instalat tu
buri cu lumină fluorescentă, s-au 
procurat materiale. Vom încheia 
și convenții cu foștii noștri bene
ficiari... In curînd ștudenții-proiec- 
tanți vor lucra din nou pentru 
producție.

întreținerea pășunilor

cîștigată ne

• Prof. univ. ION STÂNESCU
— decanul facultății :

— ...Mai ales că numai peste 
cîteva zile vom avea și condiții 
dintre cele mai bțtne. In cadrul 
noului complex social studențesc 
dat de curînd în folosință s-au 
amenajat două săli destinate bi
roului studențesc de proiectări. Au 
fost instalate acolo 40 de planșe 
tip LS.l.S. confecționate în atelia

80 de utemiști din gospodărie 
plus un mare număr de tineri 
din comună. Pînă acum ei au 
reușit să curețe de bolovani, 
de mărăcini și mușuroaie su
prafața de 124 ha. De aseme
nea, tinerii participă la pro
curarea materialelor pentru 
construcția unui pătul cu o ca
pacitate de 100 capete bovine 
c« ce va construi în tabăra din 
punctul Seaca,

** Experiența
obligă, spune secretarul orga
nizației U.T.M. pe gospodărie, 
Viorica Teleanu. Anul trecut, 
în taberele de vară ale gospo
dăriei au fost construite 2 
grajduri pentt\u viței și un pă
tul pentru bovinele mari. A- 
ceste construcții n-au costat 
nici un ban gospodăria colec
tivă. Tinerii au procurat și 
transportat prin muncă patrio
tică toate materialele necesa
re ; pentru materialul lemnos 
au defrișat 2 ha de pădure. 
Adăposturile au fost învelite 
apoi cu snopi de paie, de se
cara și papură. Pentru cons
trucțiile din anul acesta tine
rii colectiviști au procurat deja 
din resurse locale 12 m.c. de 
material lemnos și mai multe 
tone de paie și papură.

In ziuh de 11 aprilie 1964 a-a 
stins din viață academicianul pro
fesor Alexandru Ghika.

Născut la 22 iunie 1902, în 
București, academicianul Alexan
dru Ghika și-a făcut studiile la 
Facultatea de științe din Paris, 
treeîndu-și doctoratul în științe 
matematice la Sorbona. In învă- 
țămîntul superior a ocupat pe rînd 
funcțiile de asistent, conferențiar 
și profesor la Universitatea din 
București. De asemenea el a fost 
șeful Secției de analiză funcțio
nală la Institutul de matematică 
al Academiei R. P. Romîne.

■Muncind cu deosebită pricepere 
și talent, acad. prof. Alexandru 
Ghika a realizat o operă științifică 
valoroasă, oglindită fn peste 130 
de lucrări de specialitate apreciate 
în țară și străinătate.

El a transmis ca dragoste nu
meroaselor promoții de matema
ticieni cunoștințele sale și pasi
unea pentru cercetarea științifică.

Academicianul Alexandru Ghi- 
ka a avut o atitudine democratică. 
In timpul războiului antisovietic, 
el s-a pronunțat pentru ieșirea 
Romîniei din acest război.

Pentru bogata și multilaterala 
sa activitate științifică, prof. Al. 
Ghica a fost ales în 1948 mem
bru . corespondent, iar în 1963, 
membru titular al Academiei R. P. 
Romîne. De asemenea a fost dis
tins cu ordine ale R.P.R.

Prin încetarea din viață a emi
nentului om de știință și distins 
profesor Alexandru Ghika, știința 
matematică romînească și învăță- 
mîntul nostru superior au suferit 
o grea pierdere.

PREZIDIUL ACADEMIEI
R.P.R.

MINISTERUL 
învățAmîntului

★ ★ ★

Corpul defunctului se află depus 
la sediul-Institutului de istorie al 
Academiei R.P.R.; din Bd. Avia
torilor nr. 1. Accesul publicului 
este permis în ziua de duminică, 
12 aprilie, între orele 11—20 și 
luni, 13 aprilie, între orele $—13.

Mitingul de doliu va avea loc 
luni 13 aprilie ora 14 la sediul 
Institutului de istorie.

înhumarea se va face la bise- 
rica Ghika Tei.



După vizita in Rominia

Sosirea vicecancelarului
Austriei

VIENA 11 — Corespondentul 
Agerpres Șt. Deju, transmite:

Sîmbătă dimineața vicecance
larul Austriei, dr. Bruno Pitter- 
mann a sosit la Viena după vi
zita pe care a întreprins-o în 
Romînia,

Pe aeroport el a făcut în fața 
reprezentanților presei o decla
rație, în care a spus printre 
altele :

„Atît vizita, cît și programul 
au avut un conținut bogat. Am 
făcut valoroase constatări în 
ceea ce privește structura și 
economia Romîniei. Directorii 
întreprinderilor etatizate au pu
tut lua legătură cu forurile o- 
ficiale și personalități, să dis
cute lucrările în curs, cît și 
proiectele viitoare. Și cu acest 
prilej am constatat că în Ro
mînia, ca și în alte țări răsări-

tene, avem de întîmpinat o pu
ternică concurență a țărilor 
vest-europene și chiar a State
lor Unite. Va trebui să depu
nem mari străduințe să putem 
face față acestora".

în continuare, vicecancelarul 
a arătat ca primirea de către 
gazde a fost deosebit de ospita
lieră și că în Rominia există 
dorința de a colabora cu Aus
tria. El a subliniat totodată că 
„Romînia și-a ridicat mult po
tențialul industrial și poate 
produce multe bunuri de inves
tiție sigură. Există însă posibi
lități de a livra fie instalații 
întregi pentru întreprinderi, 
sau mașini speciale, care încă 
nzu se produc sau nu sînt pre
văzute a fi produse în Romî
nia”.

Problema cipriotă

Vizita președintelui
Makarios în Grecia

B

victona
laburiștilor în alegerile municipale

LONDRA 11 (Agerpres). — 
„Partidul laburist a repurtat o 
mare victorie în alegerile muni
cipale pentru Marea Londră, unde 
el a obținut, după scrutinul de 
joi, 64 de locuri din. cele 100, 
față de 36 obținute de conserva
tori", transmite într-un comenta
riu corespondentul la Londra al 
agenției FRANCE PRESSE. Potrivit 
agenției, majoritatea laburistă de 
28 de voturi în consiliul munci- 
pal depășește previziunile celor 
mai mulți observatori.

Majoritatea observatorilor de la 
Londra sînt de acord că rezulta
tele votului pentru Consiliul Marii 
Londre sînt deosebit de semnifi
cative în legătură cu orientarea 
corpului electoral britanic într-o 
perioadă deosebit de importantă 
pentru viața politică a Angliei — 
aceea a pregătirii alegerilor gene
rale care vor avea loc la toamnă. 
De altfel, succesul laburiștilor în 
alegerile municipale de la Londra,

este însoțit de progrese sensibile 
în alegerile cantonale, alegeri care 
continuă începînd de luni în An
glia și Țara Galilor. „Rezultatele 
actuale în 34 de cantoane, scrie 
France Presse, arată că laburiștii 
au obținut un cîștig net de 86 de 
locuri, în timp ce conservatorii 
au suferit o pierdere de 57 de 
locuri". Cele mai semnificative 
victorii le-au obținut laburiștii în 
consiliile municipale din Lancas
hire, Staffordshire și Nottingham
shire.

Traduse pc plan legislativ, re
zultatele complete ale consultării 
electorale de la Londra fac să se 
creadă, potrivit agenției France 
Presse, „că o confruntare gene
rală în această primăvară ar fi 
adus la putere un guvern prezidat 
de Harold Wilson, șeful laburiști
lor, dispunînd de o majoritate de 
80 pînă Ia 100 de voturi în Ca
mera Comunelor". I

O sărbătoare
a tineretului
din Guineea

trans-

făcută

ATENA 11 — Corespondentul 
Agerpres Al. Gheorghiu 
mite :

Președintele Republicii 
Makarios, a sosit sîmbătă 
pitala Greciei.

Intr-o scurtă declarație
la sosire, președintele Ciprului a 
subliniat că întrevederile pe care 
le va avea cu reprezentanții gu
vernului grec, vor fi axate în spe
cial pe stabilirea unei poziții co
mune asupra problemei cipriote. 
Referindu-se la problema retrage
rii contingentului turc în cazărmi, 
președintele Ciprului a relevat că 
nu este exclusă posibilitatea să a- 
dreseze un nou apel O.N.U., în 
legătiură cu această problemă.

In aceeași zi, au început pri
mele convorbiri dintre președin
tele Makarios și premierul grec 
Papandreu. Din partea Greciei mai 
participă la aceste convorbiri, mi
nistrul afacerilor externe, Costo- 
poulos, și ministrul apărării na
ționale, Garufalias, iar din partea 
Ciprului, ambasadorul Ciprului la 
Atena, Nikos Kranidiotis.

In ce privește situația din Ci
pru, ea se menține relativ calmă. 
Intr-o declarație dată publicității 
la Nicosia, vicepreședintele Ku- 
ciuk și-a afirmat hotărîrca de a 
respecta Constituția și legile Ci
prului.

Referindu-se la această decla
rație, observatorii politici din 
capitala Ciprului, subliniază că 
s-ar putea ca ea să însemne un 
prim pas spre reîntoarcerea gu
vernului cipriot la o activitate 
normală, cu participarea miniș
trilor ciprioți — de origină turcă.

sub președinția primului mi- ; 
nistru, Ismet Inonu, o întru-. 
nire a Consiliului de Miniștri 7 
turc care a discutat din nou ! 
situația din Cipru.

La , sfârșitul întrunirii, mi
nistrul de externe al Turciei, 
Kemal Erkin, a declarat că 
Turcia dorește ca ..în colabora
re cu guvernul grec să asigure 
securitatea ciprioților turci în 
așa fel îneît sarcina lui Sakari j 
Tuomioja, mediatorul O.N.U., 
să se desfășoare ’într-o atmos
feră de calm și securitate, în 
conformitate cu acordurile in
ternaționale. Cu toate acestea, 
după cum anunță agenția 
Associated Press, Consiliul de 
Miniștri turc a ordonat ex
pulzarea a 30 de greci care 
locuiau în Turcia. Printre a- 
ceștia se numără un număr de 
oameni de afaceri. De aseme
nea, guvernul turc a supus 
dezbaterilor Adunării Națid-. 
nale un proiect de lege care, 
prevede extinderea apelor te- , 
ritoriale ale Turciei la 6 mile 
marine iar a 
pescuitului la

celor destinate
12 mile marine.
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In portul pescăresc Murmansk (Uniunea Sovietică)

CONAKRY 11 (A- 
gerpres). — La 10 a- 
prilie, în Republica 
Guineea s-a sărbăto
rit împlinirea a cinci 
ani de la înființarea 
organizației de tine
ret, Uniunea demo
crată a tineretului 
african.

Cu prilejul ani
versării, în capitala 
Republicii Guineea a 
avut loc o demon
strație la care au 
participat conducă
tori ai organizației de 
tineret și ai altor or
ganizații din țară, 
colective ale forma
țiilor artistice de a- 
matori.

La mitingul de ma
să cu care s-a înche
iat această demon
strație, a luat cuvîn- 
tul Leon Maka. se
cretar permanent al 
Partidului democrat 
din Guineea, care a 
felicitat pe tineri cu 
prilejul acestei săr
bători.

Luînd apoi cuvin-

tul, Moktar Diallo, 
înalt comisar pentru 
problemele tineretu
lui, a chemat pe par- 
ticipanții la miting sd 
depună toate efortu
rile pentru îndepli
nirea cu succes ă 
planului economic de 
dezvoltare a țării, 
care va fi adoptat de 
Consiliul Național al 
Revoluției din Gui
neea. Totodată el a 
anunțat măsurile ca-- 
re vor fi adoptate în 
cadrul campaniei na 
ționale de luptă îm
potriva analfabetis
mului.

In cadrul campa
niei de luptă împo
triva analfabetismu
lui, care se desfășoa
ră cu sprijinul orga
nizației de tineret 
din țară, au și fost 
create primele gru
puri de învățători 
care vor pleca în di
ferite regiuni ale 
țării.

ANKARA 11 (Agerpres). —
Vineri a avut loc la Ankara,

MOSCOVÂ. — Sîmbătă a sosit la Moscova, ve
nind din R. P. Ungară, delegația de partid și. guver
namentală sovietică condusă de N. S. Hrușciov.

NEW YORK. — Agenția U.P.I. anunță că poliția 
din Hattiesburg, statul Mississippi, a arestat 53 de 
persoane, printre care și șapte pastori albi, care de
monstrau în fața tribunalului în sprijinul campaniei 
pentru dreptul de vot al populației de culoare. Pe 
baza unei legi, votată de-abia cu două zile în urmă 
de congresul statului Mississippi, mănifestanții sînt 
pasibili de pedeapsa cu închisoare pînă la 60 de zile 
și amenzi.
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ALGER. — Președintele Ben Bella și mipistrul 
economiei naționale, 'Boumaza, au anunțat schimba
rea monedei algeriene. Parlamentul algerian a ho
tărît ca noua monedă — dinarul algerian — să în
locuiască francul care a circulat pînă acum. Dinarul 
algerian înfățișează pe o parte o imagine a portului 
Alger, iar pe cealaltă — efigia unuia din inițiatorii 
luptei de eliberare națională.

WASHINGTON. — După cum s-a anunțat, secre
tarul de stat Dean Rusk a plecat vineri în Extremul 
Orient pentru o perioadă de zece zile. Prima etapă 
a călătoriei sale va fi Manila, unde va lua parte la 
sesiunea consiliului ministerial al pactului S.E.A.T.O. 
La această sesiune, care va dura trei zile, vor fi 
luate în discuție probleme privind situația politică 
și economică din diferite țări alet Asiei de sud-est, 
relațiile Est-Vest și alte chestiuni.

în ajunul plecării sale, Dean Rusk a avut o între
vedere cu președintele Johnson, care 
adauge la itinerarul său și Saigonul.

BRASILIA ÎL (Agerpres).,— 
Generalul Castelo Branco a 
rămas singurul candidat la 
postul de președinte al Brazi
liei, întrucît generalul Amaury 
Kruel, comandantul regiunii 
militare Sao Paulo, a anunțat 
că și-a retras candidatura. De 
asemenea, mareșalul Enrico 
Gaspar Dutra a declarat că nu 
se va prezenta în fața Congre
sului. Alegerea generalului 
Branco pare astfel, în mod 
virtual, asigurată.

Biroul Camerei deputaților a

aprimit notificarea oficială 
decretului înaltului comanda
ment militar care privează 39 
de deputați și un senator de 
mandatele lor. Deputatul Al
fonso Celso, președintele Ca
merei, a hotărît convocarea 
imediat a supleanților parla
mentarilor al căror mandat a 
fost anulat și care constituiau 
aproape totalitatea „Frontului 
parlamentar naționalist", gru- 
pînd elementele de stingă din 
toate partidele.

PARIS 11 (Agerpres). — 
Prof. Tiberiu Morariu, mem
bru corespondent al Acade
miei R.P.R., împreună cu un 
grup de cercetători francezi și 
străini a participat la o cer
cetare complexă de teren în 
regiunea masivului central 
Montpellier Valance. El a pre
zentat la Sorbona pentru Aso
ciația geografilor francezi 
conferința „Metodele de cer
cetare geomorfologică in Car« 
patij din R.P.R.".

lata cum a aratat sala Con
ferinței O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare de la Geneva 
cînd reprezentantul Portuga
liei s-a urcat la tribună. 80 
de delegați ai țărilor Africii, 
Asiei, Americii Latine și ai 
țărilor socialiste au părăsit 

sala.

Un succes a! forțelor patriotice

din Guineea

NOTĂ A GUVERNULUI
R. 0. GERMANE

BERLIN 11 (Agerpres). — 
în note identice, adresate gu
vernelor S.U.A., Marii Britanii 
și Franței, guvernul R. D. 
Germane le cheamă să nu ri
dice obiecțiuni împotriva tra
tativelor guvernului vest-ger- 
man cu guvernul R. D. Ger
mane, cu privire la normaliza
rea relațiilor dintre cele două 
state germane.

CONACRY 11 (Agerpres). — 
„Cea mai mare infringer e a 
Portugaliei în războiul colo
nial pe care îl duce împotriva 
Africii", astfel califică comu
nicatul Partidului african al 
independenței din Guineea 
Portugheză și insulele Capiului 
Verde, publicat la Conakry, 
încercările nereușite ale tru
pelor coloniale de a ocupa 
insula Komo (partea de sud a 
Guineei Portugheze). Asedie
rea acestei instule a durat 70 
de zile. în ultimele zile, sufe
rind mari pierderi în oameni

portugheză

DJAKARTA. — In capitala Indoneziei s-a deschis 
reuniunea de pregătire a unei noi conferințe afro- 
asiatice, la care participă delegați ai 21 de state din 
Asia și Africa, unele fiind reprezentate de miniștri 
de externe.

BONN. — După cum transmite agenția France 
Presse, partidul liber-democrat din R. F. Germană, 
s-a declarat împotriva realegerii lui Heinrich Lubke 
în postul de președinte al Republicii Federale Ger
mane.

reprezentanți 
din Moscova, 
în domeniul 
vorbit acad.

BANGKOK 11 (Agerpres). — Primul ministru al 
guvernului național de coaliție din Laos, prințul Su- 
vanna Fumma, a sosit vineri seara la Bangkok. El 
va face o vizită oficială în Tailanda. ■

i-a cerut să

MOSCOVA. — Cu prilejul Zilei 
Cosmonauticii, a avut loc la Tea
trul Mare din Moscova, o adunare 
festivă, la care au participat con
ducători ai Partidului Comunist și 
guvernului sovietic, 
aj oamenilor muncii 
Despre realizările 
cosmonauticii au
Leonid Sedov, cosmonații Iuri Ga
garin și Valeri Bîkovski.

BELGRAD. — După cum transmite agenția Taniug, 
Comisia guvernamentală iugoslavă însărcinată cu 
evaluarea pagubelor pricinuite de cutremurul care a 
avut loc la 26 iulie, anul trecut în orașul Skoplje, a 
anunțat că pagubele materiale se ridică la 347 mi
liarde dinari. în raportul comisiei se arată că în ur
ma cutremurului un număr de 1 070 persoane și-au 
pierdut viața și 3 300 au fost rănite dintre care 33 au 
încetat din viață Ia spital.

Fantome sau cutremur ?

/ntr-o fermă izolată din 
Saurar, un mic sat situat 
pe coasta Islandei se pe

trec lucruri curioase de cîtva timp: 
scaunele fac salturi în aer, mesele 
din sufragerie și bucătărie dan
sează un fel de twist. Fenomenul a 
stîrnit cum era și firesc curiozi
tate. La fața locului au sosit mai 
mulți geologi precum și cîțiva 
„specialiști" ai „Asociației pentru 
cercetări psihice". Cercetările lor 
au făcut ca în prezent să se în
frunte partizanii a două teze : 
geologii susțin că acest fenomen 
se datorește unor mișcări seismice, 
destul de frecvente în Islanda 
„țara gheizerelor11, în timp ce 
specialiștii psihici afirmă că me
sele și scaunele dansează din cau
za... fantomelor. In orice caz 
ferma a devenit de pe acum un 
punct de atracție turistică.

leucemie aflați în tratamentul a- 
cestui profesor la Institutul englez 
pentru cercetarea cancerului.

După cum subliniază revista, 
Negroni a reușit să izoleze acest 
virus cu patru ani înainte și a- 
cum este pe cale să determine 
dacă el este cauza care produce 
cancerul sîngelui. Revista subli
niază că aceste cercetări ar putea 
să constituie un important pas

Virusul „ICRF-HL 1

Revista cercurilor medicale 
din Anglia, „British Medi
cal Journal”, anunță în nu

mărul său de. joi că profesorul dr. 
Gavino Negroni, originar din 
insula Sardinia, a descoperit un 
virus, care se pare a fi virusul 
leucemiei. Virusul, care a fost nu
mit „ICRF-HL-i", a fost găsit în 
măduva osoasă a zece bolnavi de

Declarația lui J. Goulart
MONTEVIDEO 11 (Ager

pres). — După cum transmite 
agenția Prensa Latina, pre
ședintele demis al Braziliei, 
Joao Goulart, care se află în 
prezent în Uruguay a adresat 
ziarelor și agențiilor de presă 
din Montevideo o declarație în 
care critică măsurile adoptate 
de noul regim instalat în Bra
zilia.

El a afirmat că evenimen-

tele recente din Brazilia au 
fost puse la cale de grupuri in
fluente care s-au opus refor
melor de bază necesare dez
voltării națiunii braziliene și a 
declarat că va continua să 
lupte pentru înfăptuirea cere
rilor poporului brazilian: rea
lizarea reformei agrare, lichi
darea șomajului și sărăciei, a 
bolilor și analfabetismului.

LONDRA 11 (Agerpres). — 
Delegația Sfatului Popular al 
orașului Galați, a fost primită 
de lordul primar al orașului 
Coventry, Aiderman E.A. Al
len, consilieri municipali și 
alte personalități.

La 10 aprilie lordul primar 
a oferit un 
delegației

dejun in cinstea 
romîne

11 (Agerpres). — 
a avut loo deschi-

TOKIO 
La Osaka, 
derea tradiționalului tîrg in
ternațional. La actuala ediție 
participă un număr de 33 de 
țări între care și R. P. Komi
na. Standul romînesc a fost 
vizitat în primele zile de la 
deschidere de numeroase per
soane oficiale, oameni de afa
ceri etc.

în ultima, vreme agențiile de presă au relatat despre in
tensificarea acțiunilor patrioților guatemalezi, despre înfrîn- 
gerile suferite de trupele guvernamentale în încercările lor 
de a împiedica lupta detașamentelor de partizani din Guate
mala împotriva regimului dictatorial al lui Azurdia Peralta. 
Articolul de mai jos este consacrat situației din această

și materiale, trupele aeropur
tate portugheze au fost ne
voite să părăsească pozițiile.

In comunicat se arată că în 
ultimele trei săptămîni forțele 
patriotice au lansat o serie de 
atacuri asupra coloanelor și 
garnizoanelor inamicului. In- 
tr-una din regiunile de luptă, 
detașamentele de partizani au 
atacat o coloană militară 
portugheză capturînd trei 
tancuri, două mașini blindate 
și scoțînd din luptă 27 de sol
dați portughezi.

pahare. A luat o sticlă de whisky 
și a umplut cu grijă fiecare pahar. 
Fără să respire a băut toate cele 
zece pahare cu whisky curat. Apoi, 
a străbătut de două ori sala de 
ședințe pentru a demonstra că 
merge drept și picioarele lui nu 
au nevoie de ajutor.

Nu este vorba de un pariu ci 
de un proces foarte serios. Avoca
tul Bedrosian apăra o văduvă care 
cerea îoo ooo dolari daune auto-

LONDRA. — După cum anunță agenția Reuter, li
derii a 11 partide social-democrate din țările vost- 
europene se vor întruni la 12 aprilie, la ■ Londra, în 
cadrul unei conferințe de două zile. Ei vor proceda 
la un schimb de vederi asupra unui cerc larg de 
probleme internaționale, inclusiv relațiile est-vest, 
problemele referitoare la G.A.T.T., precum și căile 
de slăbire a încordării internaționale.

Demonstrația practică sub ochii 
admirativi ai juraților și-a făcut 
efectul. Procesul a fost cîștigat de 
văduva accidentatului.

A împlinit 128 de ani

Jucător indezirabil

La ultimul meci de rugby 
disputat în orașul Wind
hoek (Africa de sud-vest) 

unul din jucători a încremenit 
locului tocmai cînd era pe punctul

D E
înainte în eforturile de a combate 
leucemia.

După cum se știe, savanții au 
emis pînă acum părerea că leu
cemia, ar putea fi cauzată de un 
virus, dar acum este pentru prima 
oară că o asociație medicală a dat 
un nume acestui virus.

Demonstrație practică

Sub privirile stupefiate a 12 
jurați din Los Angeles 
avocatul William Bedrosian 

așezat la rînd pe o masă zece

mobilistului ce-i ucisese soțul. 
Acuzatul se apăra susținînd că 
victima fusese în stare de ebrie
tate în momentul cînd s-a produs 
accidentul și se aruncase sub roți
le automobilului. O expertiză me
dicală stabilise într-adevăr pre
zența alcoolului în sîngele acci
dentatului. Bedrosian a demon
strat însă că puțin alcool nu 
schimbă cu nimic afacerea și nu 
era de natură să facă pe un om 
să se arunce sub roțile unui auto
mobil.

un

să primească mingea de la un 
partener.

Ce se întîmplase ? Pe teren își 
făcuse apariția un „jucător” su
plimentar care se încolăcise în 
jurul balonului oval. Era
„mamba" negru, șarpe veninos 
lung de peste un metru. După 
primul moment de‘surpriză jucă
torii. celor două, echipe — fără să 
mai respecte regulamentul — au 
pornit o acțiune comună împotriva 
intrusului pe care l-au ucis. Apoi 
meciul a continuat.

Cel mai..în vîrstă locuitor al 
Tadjikistamilui, pe nume 
Saidolid Saidmirzoiev, a 

împlinit 128 de ani. El trăiește în 
colhozul „Vatan" din Pamir — 
„Acoperișul lumii".

In. ciuda celor 128 de ani ai 
săi, Saidolid Saidmirzoiev. este 
încă un bărbat vioi și are o bună 
memorie. El are trei fii și patru 
fete. - Feciorul său cel mai mare 
are 76 de ani, întreaga familie a 
acestui bătrîn tadjik numără nu 
mai puțin de , 77 de persoane, din 
care 55 lucrează în colhoz.

Cea mai mare ciorbă 
de pește din lume

CLea mai' uriașă ciorbă de 
pește din lume „se găteș- 
•teu. în - lacul -Kivu (cu- o 

suprafață de 2 650 mp) din Africa 
ecuatorială. Cînd . erupe vulca
nul Kituro din apropierea lacului, 
lava se scurge în lac și apa a- 
cestuia începe să clocotească. 
„Ciorba de pește", fierbe, astfel cu 
săptămînile. Cînd vulcanul se. li
niștește, localnicii scot din lac 
peștele tocmai bun de consumat. 
Ultima dată s-a „gătit" o 
menea ciorbă în 1948.

ase-

upă cum se știe, în 1821, 
în urma înlăturării stă- 
pînirii spaniole, Guate

mala s-a proclamat stat inde
pendent. Starea de înapoiere a 
țării s-a conservat însă aproape 
intactă, mult timp după aceasta. 

Schimbări importante în 
structura social-economică a 
țării s-au conturat abia după 
1950 cînd în funcția de pre
ședinte al Guatemalei a fost a- 
les Jacob Arbenz. El a dus 
o politică de 
dependenței ță
rii. Sub preșe
dinția lui Ar
benz s-a în
ceput înfăptui
rea concretă a 
reformei agra
re. într-o primă 
etapă au fost , 
împroprietărite 

100 000 de fa
milii de țărani 
din pămîntul 
expropriat de la 
marii 
diari.
300 000 de familii urmau să fie 
împroprietărite ulterior.

Toate acestea și mai ales îm
proprietărirea țăranilor (pe 
seama exproprierii latifundiari
lor) au stîrnit serioase îngrijo
rări atît în rîndul moșierilor 
autohtoni, cît și, în lumea mo
nopolurilor, străine, deținătoare 
de mari întinderi de pămînt 
fertil în Guatemala. Aceste ele
mente au pus la cale răsturna
rea . guvernului președintelui 
Arbenz. Referindu-se la aceasta 
ziarul austriac „Arbeiter Zei- 
tung“ scria că președintele Ar
benz a încercat: să' transforme 
,Guatemala într-un stat demo
cratic. Els-a lovit însă de inte
resele moșierilor feudali. „Poa
te că Guatemala — scrie ziarul 
— ar fi fost prima țară latino- 
americană care sa fi realizat* 
acest lucru (adică să se trans
forme într-un stat democratic 
n.n.). Dar, beneficiind de un 
puternic sprijin din afară 
la 18 iunie 1954, colonelul 
Armas, în fruntea a 5 000 de 
exilați guatemalezi, a trecut 
granița țării venind din Hondu
ras și cu sprijinuT aviației l-a 
răsturnat pe Jacob Arbenz. 
Trei ani mai tîrziu Armas a 
plătit apărarea intereselor mo-

întărire a in-

șierești trăgîndu-și un glonț de 
revolver în tîmplă. Urmașul lui 
a fost Fuentes".

Lovitura de stat de la 18 iu
nie 1954, n-a izbutit nici pe de
parte să înăbușe dorința de li
bertate, aspirațiile pentru un 
trai omenesc ale guatemalezi
lor.

In pofida tuturor măsurilor 
represive, oamenii muncii din 
Guatemala au organizat nume
roase acțiuni antidictatoriale. 
In 1960 are loc o

Guatemala:
încercare de

latifun- 
Alte

Suferință
lovitură de stat, ___
eșuează. în 1962 are loc o 
demonstrație antiguvernamen
tală a studenților, în cursul că
reia 60 de studenți au fost 
uciși și cîteva sute răniți. For
țele patriotice acționează din ce 
în ■ ce mai organizat. Au loc 
greve,^demonstrații, mișcări ță
rănești pentru pămînt ș.a. Tot
odată se dezvoltă intens mișca
rea de partizani.

în fața acestor acțiuni, Fuen
tes recurge la tot felul de mă
suri pentru a se menține. Pune 
poliția în mișcare peste tot, si
lește parlamentul să-1 instaleze 
alegeri n-a mai obținut majori- 
ca președinte (în 1958 cînd la 
tatea), falsifică alegerile din 
1961. Este cît pe-aci să se pră
bușească în urma acțiunilor 
populare din 1962 dar este sal
vat de ministrul său de război, 
colonelul Azurdia Peralta, ca- 
re-i rămîne credincios.

Jocul acesta trebuia însă 
în cele din urmă să-1 ducă 
faliment. El devine din ce în 
mai nepopular. Compromis de
finitiv, el nu mai putea servi 
interesele latifundiarilor autoh
toni și capitalului străin. Și iată 
că în preajma alegerilor prezi
dențiale programate să se țină

care însă 
mare

ca 
la 
ce
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la insta- 
lui Pe-

în vara lui 1963 are loc o „lo
vitură de stat" în urma căreia 
Fuentes este înlăturat, iar la 
conducere se instalează o jun
ta militară în frunte cu fostul 
ministru de război, Azurdia 
Peralta, „prietenul și credincio
sul" lui Ydigoras Fuentes. Pe
ralta, bineînțeles, „amină" ale
gerile pe termen nedeiinit. Iată 
cum caracterizează ziarul „Ar
beiter Zeitung", evenimentul: 

„Puciul militar din Guatema
la seamănă cu una din revolu
țiile de operetă din America 
Latină care, încă în urmă cu 50 
de ani, au provocat ilariate în 
restul lumii. Un dictator, pre
ședintele Ydigoras Fuentes, este 
răsturnat. Următorul dictator, 
colonelul 'Azurdia Peralta, pre
ia conducerea. Primul, cu un 

grup de ofițeri 
și cu focuri de 
armă simbolice, 
pleacă în exil 
și se compară 
patetic cu Na
poleon la Sfîn- 
ta Elena. Po
porul este încă 
odată împiedi
cat să partici
pe la alegeri 
libere".

De 
larea
raita la putere 

a trecut un an. Nu mai e ne
voie să precizăm că politica sa 
nu s-a deosebit cu nimic de 
cea a lui Fuentes. Represiuni 
antidemocratice, teroare, aser
virea [țării intereselor marilor 
proprietari. Împotriva acestei 
politici antipopulare guatema
lezii s-au unit, și-au reorga
nizat rîndurile. A fost în
temeiat „Frontul civic națio
nal" (F.N.C.) în cadrul căruia 
au intrat: Partidul Muncii, sin
dicatele, organizațiile studenți
lor și alte partide revoluționare. 
F.N.C. și-a fixat drept obiectiv 
doborîrea juntei lui Azurdia, 
instaurarea unui guvern care 
să deschidă calea transformări
lor democratice. Acțiunile aces
tui front se fac din ce în ce mai 
mult simțite. Însuși Peralta a 
recunoscut- recent că trupele 
guvernamentale au dus lupte 
împotriva unor unități de par
tizani care operează în regiuni
le muntoase. Agențiile de presă 
au subliniat că operațiunile 
soldaților lui Peralta s-au sol
dat cu un eșec. Unitățile de par
tizani n-au putut fi împiedicate 
să se întărească. Aceste unități 
sînt deosebit de active în re
giunile Izabel și Zacapo, situa
te în nord-estul Guatemalei.
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