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e Constructorii navali din Turnu Severin au în
ceput să producă în serie un tip nou de cargo de 
1 600 tone. In prezent se execută probele pe loc ale 
instalațiilor primei nave. A doua navă se află lan
sată la apă, iar alte două vor fi lansate în cursul 
acestui an.

Noul cargo este destinat transporturilor de 
mărfuri ambalate și vărsate; el va putea naviga 
cu o viteză de 12 noduri (22,2 km pe oră). Gurile 
de magazii sînt acoperite cu capace metalice care 
se manevrează mecanizat și permit reducerea 
timpului de staționare a navei în timpul lucrărilor 
de încărcare-descărcare a mărfurilor.

Cargoul este înzestrat cu instalații de încărcare, 
aparatură și mecanisme de cea mai modernă con
strucție. De asemenea, amenajările interioare sînt

la nivelul tehnicii actuale, asigurînd echipajului 
condiții de viață la bord dintre cele mai bune.

• In regiunea Banat se desfășoară lucrări de 
amplificare a unor centrale electrice în scopul asi
gurării creșterii producției de energie termică și e- 
lectrica. La centrala electrică din Arad a intrat în 
funcțiune al 11-lea agregat de termoficare. Tot aici 
se află în curs de montaj un nou turbogenerator, 
care va permite mărirea capacității acestei unități 
de 1,5 ori. Alte agregate se montează la două cen
trale din Reșița, a căror capacitate se dublează. Ele 
vor folosi drept combustibil gazul de furnal și vor 
asigura încălzirea blocurilor de locuințe care se ri
dică în noul cartier din Lunca Bîrzavei.

(Agerpres)

Proletari din toate țările, uniți-vă!

IScinteia
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■
 e dăduse „startul" la 

însămînțatul porum
bului, tractoriștii din 
brigada a 11-a de la 
S.M.T. Pecica, raio
nul Arad, au părăsit 
sediul gospodăriei 

colective „Steagul roșu'' și au ie
șit la discuit-cultivat iar alții la 
semănatul porumbului. Contrar 
obiceiului însă, tînărul Gheorghe 
Barad părăsise curtea puțin mai 
tîrziu. Cei care l-au văzut cu un 
cocean drept unitate de măsură 
și-au dat seama că Barad are ceva 
în cap. Ideea încolțise de pe cînd. 
făcea întreținerea culturilor de 
toamnă și cînd folosea concomi
tent 2 grape. Il interesase și mai 
mult faptul că văzuse o semănă
toare 2 SPC-2 rămînînd la brigadă 
din cauze „obiective". Oricare ar 
fi însă motivul, perioada de însă- 
mînfat este scurtă și ea trebuie 
respectată și chiar scurtată.

-— Ce ar fi să încercăm cu 2 se
mănători după un singur tractor ?

Ceru părerea inginerului agro
nom al gospodăriei care era prin 
apropiere. Și au ieșit împreună la 
cîmp. In acest timp, camionul gos
podăriei a făcut mai multe dru
muri pînă la sediu aducînd la 
cîmp cadrul de la cultivatorul 
CPU să mai facă cîte o sudură 
ori să prelungească marcatorul: 
Era a doua zi de cînd începuse 
însămînțatul porumbului și tractor 
ristul Gheorghe Barad semăna cit 
alți 2 tractoriști la un loc. încer
carea îi reușise. Adaptarea făcută 
era desigur foarte simplă. Două 
cîrlige sudate simetric pe cadrul 
cultivatorului CPU pentru trac
tarea "semănătorilor, prelungirea 
brațului marcatorului pentru a se 
putea executa și în aceste condiții 
rînduri drepte. Deci, la un singur 
tractor am întîlnit 2 semănători 
2 SPC 2 cu acționare mecanică la 
un singur loc de lucru. Metodă ce 
se recomandă singură pentru a fi 
generalizată.

Un fapt demn de laudă de ase
menea se întîlnește și la vecinii 
lor, la gospodăria „Avîntul", din 
Pecica unde s-a introdus distribu
itorul automat pentru semănatul fi 
dovlecilor la fiecare mașină 
2 SPC 2 scutind pe colectivistul

ILIE BRINDESCU 
corespondentul „Scînteii tine
retului" pentru regiunea Banat

(Continuarea în pag. a IlI-a)

ritm intens!
In regiunea Suceava cultu

ra porumbului ocupă suprafe
țe întinse (peste 30 la sută 
din terenul arabil) și alături 
de grîu și cartof constituie 
planta de bază în agricultura 
regiunii.

Deși condițiile pedoclima
tice nu sînt în toată regiunea 
deopotrivă de favorabile cul
turii porumbului, totuși, prin 
aplicarea unei agrotehnici co
respunzătoare și folosind să- 
mînță din soiuri ameliorate și 
mai cu seamă din hibrizi du
bli de porumb, se pot obține 
producții ridicate an do an.

în regiunea Suceava se dis
ting, în linii mari, trei zone 
naturale de cultura porumbu
lui.

In primele două zone, ce co
respund cu raioanele Săveni, 
Botoșani, Dorohoi și estul ra
ionului Fălticeni, hibrizii 
dubli s-au dovedit foarte va
loroși asigurînd producții mari 
și constante.

A treia zonă de cultură a 
porumbului din regiunea Su
ceava, ce corespunde cu po
dișul Sucevei, cuprinde raioa
nele Fălticeni, Rădăuți, Su
ceava și Gura Humorului. 
Aici, solurile predominante 
sînt podzolul și cenușiul de 
pădure. Regimul pluviometric 
este în jurul a 600 mm, iar 
temperatura medie anuală de 
7,6°.

Dacă în raioanele din stin
gă rîului Șiret introducerea 
hibrizilor dubli existenți a 
rezolvat în mare măsură pro
blema sporirii producției de 
porumb, în raioanele din 
dreapta rîului Șiret, ce co
incid cu zona a treia de cul
tură a porumbului, unde cli-

Cultura porumbului 

in zonele mai umede 
și răcoroase

matul este mai umed și ră
coros, această problemă rămă
sese nerezolvată. în această 
zonă, producția de porumb 
este determinată în special de 
regimul termic. Aici ultimele 
înghețuri dispar în majorita*»- 
tea anilor în jurul datei de 
10-15 mai, iar primele brume de 
toamnă se ivesc în jurul in
tervalului 10—20 septembrie, 
fapt ce limitează cultura so
iurilor și hibrizilor de po
rumb la o perioadă de vege
tație foarte scurtă, de 110 pînă 
la cel mult 130 zile.

în această zonă, pînă în a- 
nul 1960 s-a cultivat pe cea 
mai mare suprafață populații 
de porumb neuniforme și slab 
productive și soiul de porumb 
„Hîngănesc".

La indicația comitetului re
gional de partid, Stațiunea 
experimentală Suceava și-a fi
xat ca un obiectiv principal în 
activitatea de cercetare, pro
blema creării de noi soiuri de 
porumb, mai productive decît 
cele aflate în cultură, bîne a- 
daptate condițiilor naturale 
din această zonă și cu peri

oada de vegetație scurtă. De 
asemenea, să experimenteze 
noi hibrizi de porumb, pentru 
a promova în producție pe cei 
mai valoroși, care la venirea 
primelor brume de toamnă să 
fie ajunși la maturitate; Și- 
astfel, cu aceste sarcini s-a 
început încă din anul 1956 ac
tivitatea de ameliorare a po
rumbului la stațiunea Sucea
va. Ca material inițial în lu-

crările de ameliorare am fo
losit unele populații locale de 
porumb, care s-au dovedit 
mai uniforme, productive și 
precoce. Din numărul de 69 
populații de porumb studiate, 
s-a remarcat una singură, care 
a fost luată ca material inițial 
în lucrările de ameliorare, cu 
scopul de a crea un nou soi 
de porumb, care să înlocuias
că din cultură populațiile ne
uniforme și slab productive, 
în urma unei munci plină de 
migală, executată după un 
plan bine stabilit, am reușit să 
obținem noul soi de porumb 
Suceava 1, care în experien
țele de la stațiune și în punc
tele experimentale a depășit 
producția atît a soiului „Hîn- 
gănesc" cît și a populațiilor 
locale.

Iri tabelul de mai jos pre
zentăm producțiile obținute la 
stațiunea Suceava de la soiul 
Suceava I în comparație cu 
soiul „Hîngănesc" folosit ca 
martor.

♦
Calitatea lucrărilor executate de me
canizatorii de la G.A.S. Segarcea la 
semănatul porumbului este înscrisă 
pe... pămîntul reavăn : rînduri perfect 

drepte, ca trase cu rigla.
Foto : I. CUCU

Procedee moderne 
de extracție a cărbunelui

La exploatarea minieră Aninoasa s-a experi
mentat cu rezultate bune extragerea cărbunelui 
dintr-un abataj frontal prin armare cu stîlpi me
talici și grinzi în consolă. In timpul experimentării, 
toate armăturile s-au comportat bine, ele putînd 
fi refolosite. Aplicarea acestui procedeu a deter
minat creșterea randamentului pe post cu peste 
7 la sută și o economie de 15 mc lemn la mia de 
tone de cărbune extras.

osirea primăverii a readus, 
odată cu zilele însorite, o ima
gine familiară nouă : în toate 
orașele prin care am trecut în 
zilele din urmă, prin toate 
satele am întîlnit sute, mii de 
tineri porniți să ajute în cîteva

ceasuri din timpul lor liber la gospodărirea 
și înfrumusețarea locurilor în care trăiesc și
muncesc.

Un raid pe șantierele de muncă patriotică, 
în Oltenia. La Craiova, la Balș, la Jianu, la 
Morunglavi... De-a lungul șoselei Craiova- 
București, la intrarea în oraș pe o porțiune 
de 1500 m pe unde erau, pînă mai acum 
cîteva zile, ripe și pîrloge mustind de apă și 
cline țepoase, se lucrează acum la amenaja
rea uneia dintre cele mai frumoase grădini 
craiovene.

37 000 m c de pămînt, săpați și transpor
tați, au făcut să dispară rîpele. Taluzările 
încep să prefigureze, de pe acum, aleile cu 
arbuști, aleile de trandafiri. Au fost făcute 
4300 de gropi care așteaptă lămîițele, lilia
cul, hibiscusul, trandafirii.

Și iată, într-o singură zi, au ieșit pe șan
tier 100 de tineri de la „Electroputere, 100 
de studenți de la Institutul pedagogic Cra
iova, alții de la Atelierul de zonă C.F.R., de 
la Baza a $-a petrol-chimie...

Studenții Vasile Lupulescu, anul II filolo
gie, Gheorghe Angbițoiu, anul II istorie sau 
Elena Ceapraz — sînt numai cîțiva dintre 
tinerii craioveni care muncesc astăzi aici.

Soiul Anul Producția kg'ha. Diferența Producția în %
0 1960 3550 __
cu C 0 1961 3348 . 100,0

ti&0Ă 1962 3829 — 100,0
C — 

►Zi 1963 3890 •fii 100,0
Media 3654 — 100,0
I960 4525 975 127,4
1961 5248 1900 156,8

CB 1962 4522 693 118,0Q3 1963 4780 890 122,8W Media .4768 1189 130,8

Primăvara pe lacul Herăstrău

Foto ; O. ORZ A

Din acest tabel se observă 
că, în medie, pe 4 ani, soiul 
Suceava I a produs 4 768 kg 
boabe la hectar, depășind so
iul „Hîngănesc" cu 1189 kg/ha 
sau 30,8 la sută.

comportă acest soi în condi
țiile culturii mari, s-au or
ganizat loturi demonstrative

Ing. M. CRISTEA 
directorul Stațiunii experimen

tale regionale — Suceava
Pentru a stabili cum se (Continuare în pag. a III-a)

Au terminat însămînțatul porumbului
Gospodăriile colective din 

raionul Negru Vodă și cele 
care aparțin orașului Constan
ta au terminat, vineri seara, 
semănatul porumbului pentru 
boabe și siloz pe întreaga su
prafață prevăzută.

Mecanizatorii din S.M.T. 
care au lucrat în aceste uni
tăți ajută acum gospodăriile 
din raioanele vecine pentru ca 
și acestea să termine cît mai

repede semănatul acestei cul
turi.

Semănatul porumbului se 
face pe ultimele suprafețe pre
văzute și în raioanele : Med
gidia, Istria și Adamclisi.

Pînă la 17 aprilie, în Dobro- 
gea s-a însămînțat cu porumb 
85 la sută din suprafața plani
ficată.

(Agerpres)

„Dicționarul de cuvinte și expresii Excursii de sfirșit

privind știința solului44 de săptămină

Recent a fost dat la tipar 
„Dicționarul de cuvinte și ex
presii privind știința solului", 
una din lucrările pregătite de 
specialiștii romini în întimpi- 
narea celui de.al VIII-lea 
Congres internațional de știin
ța solului, care va avea loc în 
vara aceasta la București.

Dicționarul cuprinde 6 450 
de cuvinte și expresii de spe
cialitate, din care o bună parte 
sint folosite în comunicările 
științifice pe care participan
ta urmează să le prezinte la 
Congres.

Dicționarul este format din

două părți. Prima cuprinde în 
limbile engleză, franceză, ger
mană, romînă și rusă cuvinte 
și expresii dispuse în ordine 
alfabetică, precedate de un 
număr de ordine și urmate fie 
de echivalentul lor în limbile 
amintite, fie de scurte expli
cații.

Partea a doua a dicționaru
lui cuprinde indicii alfabetici 
ai expresiilor pentru fiecare 
limbă în parte urmate de nu
mere care ajută la găsirea 
echivalentelor în celelalte 
limbi.

(Agerpres)

De Ia începutul a- 
cestui an, aproape 
200 000 de oameni ai 
muncii de la orașe și 
sate și-au petrecut 
sfîrșitul săptămînii în 
regiunile pitorești ale 
țării. Cele mai îndră
gite au fost Valea Pra
hovei, Valea Oltului, 
masivul Bucegi, Mun
ții Retezat, Bicaz etc. 
Au fost vizitate, de 
asemenea, noi centre 
industriale, cartiere de 
locuințe, construcții 
social-culturale din

București, Galați, Hu
nedoara, Onești, Bra
șov, Craiova și altele.

Mii de studenți și 
elevi au luat parte la 
excursii organizate în 
mod special pentru vi
zitarea unor muzee, 
locuri și monumente 
istorice, iar amatorii 
de sport au practicat 
sporturi de iarnă în 
stațiunile Predeal, Si
naia, Poiana Brașov, 
Borșa, Păltiniș etc.

(Agerpres)

(Agerpres)

Eleva Constantinescu. Luminița din clasa 
a XI-a B, Școala medie nr. 2 din Ploiești 
este una dintre fruntașele clasei. Adesea 
poate fi întîlnită în biblioteca școlii stu

diind cu sîrguință

CTUALITATII
...»■

In sprijinul rezolvărilor
problemelor

La cererea întreprinderii de 
raționalizări și modernizări 
electrice (I.R.M.E.), lucrătorii 
centrului de calcul al Univer- 
sității-București au determinat 
stabilitatea dinamică a siste
melor energetice. Acesta este 
unul din exemplele care ilus
trează sprijinul acordat de 
centrul de calcul unor între
prinderi, instituții științifice 
și de învățămînt la rezolvarea 
diverselor probleme concrete 
ce se ivesc în activitatea lor. 
Recent, Institutului de studii 
și proiectări energetice i-au 
fost predate rezultatele unui 
studiu privind noi sisteme de

de producție
ecuații liniare, care servesc la 
proiectarea termocentralelor. 

In afara numeroaselor lu
crări originale elaborate de 
cercetătorii și specialiștii aces
tui centru, ei au organizat 
peste 100 seminarii de lucru și 
stagii de practică pentru ma
tematicieni, ingineri și medici, 

în activitatea acestui centru 
un rol însemnat îl au utilajele 
moderne cu care este înzestrat 
și la care, recent, a fost adău
gată o nouă mașină electroni
că de calcul, C.I.F.A.-3, con
struită la Institutul de fizică 
atomică al Academiei R. P. 
Romîne.

(Agerpres)

Șantiere - 

grădini
Spre celălalt capăt al orașului, spre Combi
natul chimic Craiova — pe o distanță de 
1 000 de metri se ivește o grădină asemă
nătoare, cu trandafiri și lămîtțe. Astăzi sînt 
■prezenți aici 200 de tineri de la Întreprin
derea 6 construcții, 50 de la Fabrica de con
fecții, 40 de la întreprinderea de transport- 
auto nr. 8.

Dar acesta este doar ținui din șantierele- 
grădină pe care tinerii lucrează acum. In 
Craiova, există 38 de asemenea puncte de 
lucru : spre Luncă, în Partial Poporului, pe 
Calea Dunării, la Piața Centrala.., Trebuie 
subliniată buna organizare, entuziasmul cu 
care participă la muncă tinerii pe aceste 
șantiere.

Dar, să ne continuăm raidul pe șantierele 
'de muncă patriotică, făcînd un popas și la 
Morunglavi, comună din raionul Balș. Du
minică, tinerii colectiviști și săteni mai 
vîrstnici au pornit spre pădurea de la Ber- 
bești. La Poiana și-n alte două puncte ale 
pădurii, se plantează puieți. Zece hectare de 
pădure vor fi completate aici, la cantonul 4. 
Printre cei peste 220 de tineri îl recunoști 
după uniformă pe brigadierul silvic Ion 
Ungurean», om mai vîrstnic, care dă îndru
mări tinerilor. E aici și inginerul șef al O- 
colului silvic-Balș, tovarășul Marin Smaran- 
dache .In primăvara aceasta, ne informează 
dînsul, 63 de hectare vor fi împădurite în 
raionul Balș. llie Ogea, secretarul organiza
ției U.T.M. din comuna Morunglavi, ni-i 
prezintă pe cîțiva dintre cei mai vrednici 
tineri, prezenți nu numai astăzi aici, dar 
și la alte acțiuni propuse în cadrul pla
nului de muncă al organizației U.T.M. 

lată-i pe cîțiva : Olaru Constantin, llie Bu- 
buianu, Constantin Staica, Truță Maria, Ma
rin Cotigă — secretarul U.T.M. al gospodă
riei colective; și să nu-l uităm pe Ducă A- 
lexandru care este șef de brigadă.

Aceste 10 hectare, plantații de pădure, sînt 
numai un obiectiv din planul de nHuncă pa
triotică al organizației U.T.M. din comună. 
Tinerii de la Morunglavi s-au mai angajat 
să planteze 300 de pomi de-a lungul șose
lei — alți 200 sînt deja plantați. Pînă la 1 
Mai ei s-au angajat să curețe canalul de 
scurgere a apei (1300—2000 m) de pe un 
teren arabil; să curețe 3 000 metri de șanț; 
să amenajeze o bază sportivă simplă ; să a- 
jute, în gospodărie, la cărămidăriile care au 
în plan, pentru anul acesta, 180000 de că
rămizi.

Și acum, în pauza de un sfert de oră, ti
nerii se string în jurul Marinicăi Paraschiva 
care cîntă atît de frumos; Alexandru Ducă 
îi veselește cu glumele și poznele sale ; se 
culeg tămîioase, buchete mari de tămîioase...

Muncă și cîntec, tinerețe și primăvară. 
Laolaltă alcătuiesc această campanie a fru
mosului.

FLORENȚA ALBU

Plecarea tovarășilor
Ion Gheorghe Maurer și Chivu Stoica

la Moscova
în ziua de 17 aprilie a.c., to

varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, și Chivu Stoica, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., secretar al C.C. al 
P.M.R., au plecat la Moscova 
pentru a transmite tovarășu
lui N. S. Hrușciov felicitările 
C.C. al P.M.R., Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, cu prilejul, 
împlinirii a 70 de ani.

La sosirea pe aeroportul 
Vnukovo din Moscova, tovară
șii Ion Gheorghe Maurer și 
Chivu Stoica au f:st întîmpi-

nați de A. N. Kosîghin. mem
bru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., P. N. Demicev, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., D. F. 
Ustinov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., președintele Consi
liului Suprem al Economiei 
Naționale a U.R.S.S. al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
și de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți, de aseme
nea, Titus Sinu, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al R. P. 
Romîne în U.R.S.S., și colabo^ 
ratori ai ambasadei romîne.



Itinerar cultural-sportiv DE LA BAIA MARE LA BUCUREȘTI

[ oar cu cîțiva ani in urmă ziarele consemnau 
I prin articole și imagini iotograiice partici
parea studenților clujeni la acțiunile de 
muncă patriotică pentru înălțarea casei lor 
de cultură, inaugurată apoi printr-un spec
tacol festiv. Ne propunem în rîndurile de 
țață să prezentăm cîteva din activitățile ce

au loc zilnic la casa de cultură, să realizăm într-un 
iei, o mică monograiie a acestui lăcaș de cultură stu
dențesc. Călătoria noastrd debutează în mod fericit 
printr-o ridicare de cortină, însoțită de aplauze, adre
sate ansamblului folcloric ce prezintă în premieră un 
nou spectacol, dînd astfel un nou

Examen la rampă
— Pe o parte vi-i putem prezenta în 

plină acțiune. în sala de spectacole re
petă acum grupul coregrafic.

— Pînă aici, ne spune Gabriel Mărgă- 
rint, metodist principal cu munca artisti
că, drumul nu a fost deloc ușor. El în
cepe cu selectarea celor mai talentați 
studenți. Și în anul acesta universitar, ca 
și în alți ani, în toamnă am selecționat 
cu ajutorul unui colectiv artistic alcătuit 
din specialiști, printr-un concurs de ve
rificare, cea mai mare parte a artiștilor 
•amatori. Au intrat în formații numai stu
denții bine pregătiți profesional, cu o 
comportare exemplară. Pe parcurs, am 
continuat, firește, această selecție a ele
mentelor valoroase și promovarea lor în 
formații. în componența formațiilor au 
intrat tineri din toate facultățile, iar în 
orchestre și taraf o bună parte sint 
denți la conservator.

în prezent, în cadrul casei de 
tură activează două ansambluri 
un ansamblu folcloric și un altul de 
zică ușoară și de estradă — o formație de 
teatru și un grup de recitatori. Ansam
blul folcloric însumează : un cor mixt de 
120 persoane (condus de conf. univ. Gh. 
Merișescu), o orchestră de muzică ușoară 
— 28 instrumentiști, cu 7 soliști vocali 
(condusă de Dumitru Farcaș, student în 
anul II la Conservator), o echipă de dan
suri populare, alcătuită din 42 persoane 
(avînd instructor de dans pe N. A- 
petri). Echipa de teatru cuprinde un nu
măr de 27 studenți amatori care lucrează 
sub îndrumarea regizorală a Olimpiei Ar. 
ghir, artistă la Teatrul Național din Cluj. 
Anual formația prezintă 3-4 premiere, iar 
în programul casei aproape săptămînal, în 
zilele de miercuri, sînt planificate specta
cole teatrale care se bucură de o largă 
audiență. în curînd, grupul de 40 recita
tori va prezenta un nou montaj literar 
artistic : „Oratoriu Eliberării" după poe
mul lui Eugen Jebeleanu. Din ansamblul 
de muzică ușoară și estradă fac parte: 
orchestra de muzică ușoară de tip semi- 
simfonic — 38 instrumentiști și 8 soliști 
(condusă de G. Mărgărint), un grup de 8 
prezentatori și interpreți de texte satiri
ce, totodată și autori ai textelor (îndru
mați de actorul Octavian Cosmuță), și 
un grup coregrafic modern — 16 persoa
ne, în curs de perfectare a dansurilor ce 
vor fi prezentate în fața studenților ca 
într-un adevărat curs de dans modern 
pe scenă. Conducerea grupului coregra
fic aparține talentatei balerine Eva Mak- 
say de la Opera din localitate.

O analiză atentă a repertoriului for
mațiilor artistice atestă preocuparea 
pentru asigurarea unui conținut educa
tiv bogat, pentru continua înnoire, îmbo
gățire. Un succint itinerar în repertoriu 
va fi, credem, edificator. Din cele 14 pie
se corale , notăm „Qîntăm ' 
dului", „Cîntăm tinerețea", 
nilor din „Mireasa vîndută" 
în colectivă", „Hațegana", 
dealul Clujului", „Bine-i în 
„Hora Stacatto" și alte piese din folclo
rul tradițional transilvănean, din folclo
rul nou, care prilejuiesc orchestrei de 
muzică populară unanime aprecieri din 
partea publicului. Să mai amintim „Suita 
de pe Someș", „Dansul moldovenesc** șl 
„Nuntă în Oaș" ale echipei de dansuri, 
piesele „Passacaglia", „Grădina cu tran
dafiri", „în fiecare seară de toamnă" șl 
„Patru sub un acoperiș", numeroasele 
montaje literare (despre Eminescu sau 
Topîrceanu) 
prezentare 
alcătuit cu 
țeles, că se 
prezentări cu faptul că toate formațiile 
artistice ale casei de cultură a studenților 
sînt prezente pe scenă cu o frecvență 
demnă de relevat: formația de estradă a 
prezentat în acest an aproape 20 de spec
tacole, ansamblul folcloric 15, la piesele de 
teatru numărul spectatorilor însumează 
în acest an universitar cîteva zeci de mii. 
Aplauzele pentru calitatea interpretării 
au fost primite atît pe scena casei de 
cultură cît și în deplasările în orașele și 
satele regiunii, la Oradea sau pe scenele 
clubului „Carbochim" ori Teatrului de 
stat, la Bonțida și Răscruci, în fața stu
denților din institutele din Baia Mare și 
Timișoara. Și încă un lucru. în trei ani 
nu a fost amînată nici o premieră anun
țată. E și aceasta o dovadă a seriozității 
interpreților.

— Cine sînt ei ? îl întrebăm pe tova
rășul Gheorghe Drăgan, metodist al ca
sei de cultură.

Cine sint artiștii

amatori
Pe surorile Elena și Georgeta Angel- 

chev, prima studentă în anul II la geogra
fie, cealaltă în același an la medicină, 
le-am cunoscut pe scenă, la repetiția for
mației coregrafice. învățau mișcările u-

nui dans modern. Pe Dumitru Fărcaș, 
student în anul II la Conservator, l-am 
cunoscut la spectacolele ansamblului fol
cloric. El dirija ansamblul, sub îndruma
rea lui membrii formației își aleg și își 
pregătesc repertoriul. E de prin părțile 
Maramureșului, pînă a venit la facultate 
a activat într-o formație din Baia Mare, 
cunoaște foarte bine cîntecele din părțile 
Oașului și Sighetului, le prelucrează și le 
pune la îndemîna celorlalți interpreți. In 
ansamblu, cîntă ca soliști vocali și Zoe 
Oprea, studentă în anul III la filologie, 
Viorica Marian, de la Institutul pedago
gic, Savu Nicolae, de la Institutul agro
nomic. în formația de dansuri activează 
Monica Pop, studentă în anul II la medi
cină. Nicolae Dunca, de la chimie, Marian 
Greavu, de la Facultatea de matematică. 
Lista ar putea continua cu zeci de nume. 
O trăsătură comună a tuturor acestor 
studenți este ceea ce aici, la Casa de cul
tură, organizatorii activităților cultural- 
artistice numesc „student de nouă și 
zece". Aprecierea este totodată și un cri
teriu. Apariția lor pe scenă continuă de 
fapt, la același nivel, o preocupare a lor 
unanimă, o cerință pe care fiecare o are 
și toți la un loc și-o impun reciproc :

foarte buni în pregătirea profesională — 
foarte buni în activitatea culturală.

Pentru a stimula activitatea artiștilor 
amatori, Casa de cultură a studenților 
întreprinde unele acțiuni ca reuniunile 
organizate pentru formațiile artistice 
studențești : în urma consfătuirilor cu tot 
activul formațiilor, cînd se analizează ac
tivitatea artiștilor amatori, în cinstea lor, 
a celor mai activi dintre ei, se organizea
ză o seară de dans, se cîntă, se recită. A- 
cestora, pe adresa facultăților din care fac 
parte, li se trimit apoi scrisori de mulțu
mire.

Absolvenților artiști amatori, la pleca
rea din formație, li se înmînează, în ca
dru festiv, un album cu imagini din acti
vitatea casei de cultură și — deci — și 
din propria lor activitate. Alexandru Pă- 
trașcu și Petre Rusu, instrumentiști la 
Filarmonica de stat din Ploiești, sau Vio
rel Igna și colegul său Vasile Bura, 
profesori într-unul din satele regiunii 
Maramureș, au acolo la locul lor de mun
că cîte un asemenea album pe care îl 
răsfoiesc desigur, iar imaginile îi mai re
aduc, cînd și cînd, pe scena casei de cul
tură. Petre Rusu, cînd a trecut prin Cluj 
n-a ocolit formația în care a cîntat cinci 
ani la rînd, a urcat pe scenă și a inter-

popularizarea cărții — prin simpozioane, 
medalioane literare, toate acestea sînt 
acțiuni pe care posibilitățile membrilor 
cercului le înlesnesc.

Cercul plastic — e la primul său an 
de activitate. Doisprezece studenți se în
tâlnesc, o dată pe săptămînă, în ședințe 
de lucru. Paralel cu aceasta, participă la 
ciclul de lecții — simpozioane despre is
toria artelor. Membrii cercului au început 
mai întâi cu studii în creion și cărbune 
după motive populare ; au trecut apoi la 
schițe pregătitoare pentru compoziție și 
apoi la lucru în atelier — compoziții, 
împreună cu membrii cercului foto orga
nizează documentări de studiu în oraș 
și împrejurimi. Atît! Vizitele la muzee, 
schimburi de experiență cu cercurile 
plastice din facultăți și îndeosebi cu stu
denții Institutului de arte plastice sînt o- 
biective ale planului de muncă al cercu
lui — dar nerealizate.

Cercul de dans — Cîte doi studenți din 
fiecare facultate au absolvit cursul de 
dans modern ca apoi, la nivelul anilor d'e 
studii pe institute sau facultăți, să poată 
organiza cercuri de dans asemănătoare. 
In continuarea cercului, la casa de cultură 
a luat apoi ființă o formație coregrafică. 
Pe scenă ea popularizează dansul modern

matografică, discută pe marginea celor 
mai noi filme romînești, realizează pro
iecții din propriile lor încercări cinema
tografice. îi ascultă atunci cîteva sute de 
studenți, prieteni ai filmului.

Răsfoind programele 

săptăminale
Le-am putea numi adevărate oglinzi 

ale activității casei de cultură.
Există aici o bună experiență în or

ganizarea unor simpozioane și cicluri de 
conferințe realmente interesante. In fie
care lună, de pildă, pe lîngă alte ac
țiuni în cursul zilei, au loc seara întâl
nirile prietenilor filmului la care parti
cipă sute de tineri. Recent, de pildă, au 
fost prezentate expunerile „Cinematogra
fia din țările socialiste" și „Din începu
turile cinematografiei romînești". Se rea
lizează astfel un complex curs de iniție
re în istoria și tehnica cinematografică. 
La un ultim simpozion din ciclul „20 de 
ani de succese ale științei romînești", 
profesorul universitar Constantin Maca-

stu-

cul-

mu-

slavă parti- 
Corul țăra- 
„Sărbătoare 
„Mă șuii în 
gospodărie".

și vom realiza o parțială 
a repertoriului divers și 
multă grijă. Și, bineîn- 

impune completarea acestei

LA CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR CLUJENIIN CEASUL DEJ
frumos, corect — întocmai ca o forma
ție artistică, cu un repertoriu pe care 
și-l completează mereu, pentru a evolua 
în noi programe. înființarea formației 
coregrafice nu motivează însă desființa
rea — la casa de cultură — a cercului 
de dans. Trebuie redeschis șl frecventat 
în continuare de alți studenți.

rovici și Ion Baciu, decanul Facultății de 
medicină generală, au vorbit despre „In
dustria chimică de materiale plastice" și 
respectiv, „Fiziologia medicală în țara 
noastră". In fiecare marți se organizează 
expuneri și audiții în cadrul „Universită
ții de educație muzicală" (din păcate, da
torită insuficientei popularizări și mobili
zări numărul participanților este mic, în
tre 60-90 tineri). De interesul studenților 
s-au bucurat și alte cicluri de expuneri și 
simpozioane dintre care amintim : „Pe 
meleagurile însorite ale patriei", („Do- 
brogea zilelor noastre", 
mice" etc.), simpozioanele pe teme spor
tive, „Clasa muncitoare și literatura", ci
clul de expuneri pe teme de etică — 
„Tineretul și societatea", acțiunile dedi
cate anului I. Și, firește, enumerarea nu 
s-ar opri aici. Important de reținut este 
faptul că în organizarea unor asemenea 
acțiuni este cerut sprijinul unor oameni 
de știință și cultură de mare prestigiu, 
profesori, academicieni. Au fost invitați 
și oameni de știință și artă din alte ora
șe. Permanentizarea și conceperea intere
santă a unor activități educative de masă 
— iată explicația popularității de care se 
bucură acestea în rîndul studenților.

„Cetățile chi-

sînt surprinse cîteva tipuri de 
în antiteză) și este în curs de 
un alt documentar — „Strada 
(în el sînt surprinse imagini ale 
Cluj). De multe ori membrii ci-

opinii

Cercul de prieteni ai filmului, cineclu- 
bul — Treizeci de studenți au realizat pînă 
acum cinci jurnale studențești, documen
tare privind activitatea institutelor și 
facultăților, viața studenților la cămine, 
aspecte de la orele de seminarii și bi
bliotecă, munca patriotică, activitatea ar
tistică, momente din vacanță — la sta
țiunile de odihnă ș.a.m.d Au mai reali
zat un scurt film artistic „Antiteza" (pe 
peliculă 
studenți 
finisare 
scărilor" 
orașului 
neclubului se întâlnesc în schimb de ex
periență cu cinecluburile de la Uzina 
„Carbochim" și întreprinderea „Tehno- 
frig", iar o dată pe săptămînă, în sala 
casei de cultură, sînt prezențl la filmele 
©are rulează. Vorbesc despre arta cine-

CA1LE!ID>©SC©IP CRDTOC
într-o zi, responsabilul cultural de la Institutul pedagogic 

a venit la Casa de cultură a studenților, adresîndu-se:
— Tovarăși, formațiile de amatori ale institutului nostrlu 

se vor deplasa la Brașov, pentru a susține un spectacol.
— Bravo, vă dorim drum bun, succes ș.a.m.d.
— Mulțumim, dar...
— Dar ?...
— Merg și dansatorii, vă rugăm să ne împrumutați cîteva 

perechi de cisme.
— Să vă dăm cișmele noastre? — s-a mirat careva. Vi le 

dăm, dar...
E rîndul celui de la institut să întrebe:
— Dar ce?
— Avem și noi spectacol, ne lăsați doi dansatori și gata: 

vă dăm cișmele.

• 0 POVESTE CU CISME
— După spectacolul de la Brașov !
— Nu, acțum !
— După I
— Acum !
Acest schimb de cuvinte risca să devină un perpetuam 

mobile. Dar una din părți, nu se știe care, a conchis :
— Nu dăm /
Drept pentru care, o bună bucată de timp, între Institutul 

pedagogic și casa de cultură relațiile, orice s-ar zice, numai 
de colaborare nu au fost. Ca să vezi cîtă importanță pot avea 
niște cisme într-o asemenea dispută! Cei doi studenți soli
citați sînt acum membri ai formației de dansuri a casei de 
cultură, iar cei de aici au promis mai multă receptivitate la 
cerințele institutelor.

Atunci, ne veți întreabă, de ce mai relatam întîmplarea! 
Fiindcă uneori, situații aparent mărunte solicită în așa fel 
vanitățile și spiritul posesiv, incit în lotjul unei colaborări 
fructuoase apar polemici interminabile și rezultate nedorite.

Peste orașul de sub dealul Feleaculuî s-a lăsat noaptea, Iri- 
don Constantin, student la Conservatorul „Gh. Dima“, secția 
pedagogie, este singur în cameră și meditează, recapitulează. 
Nu, nu materia pentru examene, ci ultimele evenimente din 
propria-i viață personală. A fost mai întîi student la conser
vator, unde este și azi. A fost mai apoi și interpret în orches
tra casei de cultură unde nu mai este și azi. De ce? Nu-i greu 
să-și răspundă: inimă de artist, a îndrăgit străzile, cafenelele, 
plimbările fără țintă, nopțile pierdute, adunîndu-și-le ca pe 
niște bogății spirituale. Și, ca să fie sigur de legea compen
sației, să-și asig'ure un echilibru al personalității a renunțat 
(e drept fără vreo mustrare de inimă, era să spunem de con
știință dar nu e cazul) la cursuri, seminarii, conspecte, disci
plină. Așa se face că, în ciuda pasiunii sale autentice pentru 
echilibru a fost exclus din forimația casei de cultură. S-o re-

• ARTIST... CONTRA COST
cunoaștem, echilibrul sufletesc al lui Iridon a rămas intact 
pentru că el, studentul, n-a renunțat la desfășurarea unei 
activități artistice. Fapt pentru care a descoperit nu numai 
un sediu ci mai multe, a descoperit că menirea lui este alta, 
că nesfîrșitele aripi ale artei sunetului îi sînt în grație și că 
se poate cîștiga de pe urma lor. N-a mai fost văzut pe scena 
casei de cultură. A fost însă văzut la nunți, botezuri, ceaiuri 
dansante și alte sindrofii expunîndu-și „invidiatele" (după 
părerea hui) aptitudini, se înțelege, contra-cost.

In seara asta Iridon Constantin a invitat un prieten să 
cinte la o înmormântare dar „toată chestia e pe dric“, pentru 
că acela a refuzat. Acum trombonul lui risipește în oraș 
note funebre, nostalgice.

Liniște ! Iridon Constantin, repetă.

pretat cîteva din vechile sale piese cînd 
era student. O activitate pasionantă, fru
moasă, nu se uită.

Laboratoare ale 
educației estetice

La Casa de cultură a studenților func
ționează, pe diferite genuri de artă, cî
teva cercuri de educație estetică, la a că
ror activitate s-au înscris peste două sute 
de studenți.

Cercul literar — La ședințele de lucru 
obișnuite participă 20—30 de studenți. 
îndrumat de criticul literar Ion Oarcâsu, 
cercul are o activitate care se în
scrie atît într-un plan teoretic — de dez
batere a problemelor de critică și istorie 
literară — cît și într-unul practic — de 
discuție pe marginea încercărilor litera
re ale studenților. întîlnirile cu scriitorii 
sau poeziile pe care le citesc în cerc iar 
mai apoi la serile literare, la casa de cul
tură sau la cluburile întreprinderilor din 
oraș, constituie tot atîtea activități prin 
care membrii cercului își demonstrează 
prezența, pasiunea pentru literatură, ap
titudinile. Un obiectiv asupra căruia tre
buie concentrate efortul și preocupările 
membrilor cercului ni-1 sugerează lipsa 
textelor de brigadă, a cupletelor și sce
netelor pe care le solicită grupul satiric. 
Cîțiva autori de texte sînt studenți la in
stitutul politehnic, ei nu sînt însă atrași 
în activitatea cercului, textele pe care le 
scriu nu sînt astfel supuse discuției co
lective, competente. O mai largă activi
tate în ceea ce privește organizarea în 
institute și facultăți, la cămine, a serilor 
de poezie, concursuri de recitări ș.a.

După această incursiune în 
activităfile casei de cultură si 
dăm cuvîntul tovarășului Mărgă- 
rint G., metodist principal, care 
afirmase la un moment dat în 
discuția noastră că nu au făcut 
totul: „In unele formații — ne-a 
spus — nu am selecționat întot
deauna pe cele mai talentate ele
mente din institute. Aceasta pen
tru că nu am fost suficient aju
tați, de consiliile A. S. din unele 
facultăți unde se mai manifestă un 
fel de „mic patriotism local", în 
problema promovării elementelor 
de perspectivă în munca formații
lor. Așa s-a întîmplat, mai ales, la 
Institutul politehnic și, oarecum, 
la I.M.F.

• Deși s-a discutat în princi
piu ca membrii care fac parte din 
formațiile artistice să nu fie su
praîncărcat cu alte sarcini lucru
rile nu stau așa în toate cazurile. 
Aș exemplifica cu D. Fărcaș care 
vine de 3 ori pe săptămînă, și 
chiar mai des la casa de cultură, 
și este în același timp responsa
bil cu asistența socială în consiliul 
A. S. pe institut, deși în facul
tate există numeroși alți tineri 
buni pentru aceasta.

• Membrii formațiilor noastre 
artistice, deși buni studetiți la în
vățătură nu sînt evidențiați și 
popularizați în anii de studiu pen
tru activitatea ce o desfășoară la 
casa de cultură.

• Cînd unii studenți au lipsit 
de la repetiții nu am primit spri
jin din partea unor consilii A. S. 
(Doar la medicină se realizează un 
control permanent al activității 
membrilor formațiilor). Mai mult 
— așa cum s-a întîmplat în cazul 
a doi soliști-instrumentiști de la 
Politehnică — a trebuit să amî- 
năm cu 3 săptămîni repetițiile din 
cauza neprezent arii lor. Pînă la 
urmă ei nu s-au mai prezentat.

• Sînt'unii studenfi care nu 
vin la formațiile casei deși au ta
lent. Cred că și aici ajutorul insti
tutului și-ar putea spune cuvîn
tul. (Un „caz" de acest fel vi-l 
prezentăm în „caleidoscopul cri
tic" n.n.).

Tovarășul Zirbo Gheorghe se
cretar al comitetului U.T.M. pe 
centrul universitar, căruia i-am 
prezentat cele relatate de tovară
șul Mărgărint, și confirmate de 
directorul casei de cultură ne-a 
răspuns :

• Dacă ar fi fost elemente mai 
talentate în institute ele ar fi fost 
aduse în formațiile casei de cul
tură. E drept, sînt unele formații 
cu tradiție (corul universității, 
echipa de dansuri a Institutului 
pedagogic de 3 ani) pe care nu le 
putem descompleta. De altfel, in
tenția noastră a fost ca în forma
țiile casei de cultură să cuprindem 
cît mai mulți studenți din anul I.

• Nu e, după părerea noastră, 
vorba de o supraîncărcare a stu
denților din formații cu sarcini 
obștești. Există însă, mi se pare, 
tendința de a se exagera cu numă
rul și durata repetițiilor, cu pre
zentarea spectacolelor. Un exem
plu: S-a hotărît ca începînd cu 20 
decembrie — în preajma sesiunii 
— să nu se mai dea spectacole. 
Totuși tovarășii din conducerea 
casei de cultură au planificat spec
tacol pe 28 decembrie.

• Sînt popularizați în institute 
acei membri ai formațiilor casei 
de cultură care sînt și în anii șt 
în grupele lor studenți activi, cei 
mai buni din grupă din toate 
punctele de vedere.

• După părerea mea nu putem 
să urmărim participarea la repe
tiții a fiecărui student. Noi am 
discutat cu secretarii U.T.M. și 
președinții de asociații această 
problemă. Considerăm însă că per
sonalul casei de cultură ar putea 
să meargă, să discute și să rezol
ve lucrurile, fără a le lăsa în sea
ma altora din afară. Să ceară di
rect sprijinul conducerilor facultă
ților și consiliilor A.S.

Uneori însă în stilul de muncă 
al casei de cultură cu institutele 
se mai întîmplă unele lucruri 
nefirești. Așa cum s-a întîmplat 
cu Institutul pedagogic. (Relatăm 
în „O poveste cu cisme" întîm- 
plarea, la rubrica „caleidoscop cri
tic").

Acestea ar fi pe scurt, față în față, 
două păreri despre aceleași probleme. Le 
publicăm invitînd totodată la o analiză 
profundă și în comun a lor și așteptăm 
răspunsul ia cele relatate aici. După cum 
recomandăm ca în atenția unei aseme
nea analize să stea popularizarea expe
rienței bune dobîndită în organizarea 
unor activități la casa de cultură, precum 
și luarea de măsuri concrete pentru îm
bunătățirea conținutului muncii în cercu
rile de educație estetică, îmbogățirea și

înfrumusețarea programelor serilor cul
tural distractive (de multe oiri „bătrî- 
nește“ concepute) și pentru a transforma 
Casa de cultură într-un veritabil centru 
metodic, ajutînd-o să-și proiecteze larg 
în afară manifestările culturale.

N. DRAGOȘ
V. RANGA 
C. STĂNESCU 
A. I. ZĂINESCU
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Celule electrice Pe scenă la sate Pe dealul Tiglău
peste plan

în primul trimestru al acestui an, 
cele trei echipe ale atelierului 
montaj — celule electrice de 6 Kw 
din cadrul Fabricii de aparataj 
electric, conduse de Costică Barbu, 
Ion Popa și Gheorghe Barbu, au 
fost evidențiate în întrecerea so
cialistă. Rezultatele muncii lor se 
concretizează în cele peste 70 de 
celule obținute peste sarcina de 
plan, celule prefabricate cu diferite 
dispozitive de acționare a între
rupătorului în ulei, purtînd marca 
uzinei noastre „Electroputere11 din 
Craiova.

La obținerea acestui succes a 
Contribuit buna organizare a mun
cii în cadrul echipelor, măsurile 
privind modernizarea utilajelor, 
încă de Ia îneeputul anului s-a ins- 
talat !n hala de montaj un nou ri- 
plat pe care se pot executa în se
rie cîte 24 de celule odată. în 
echipe muncitorii sînt grupați pe 
ansamble și subansamble. în acest 
fel, timpul de montare a unei stații 
de celule electrice 6-& redus sim
țitor. Tot pentru buna desfășurare 
a procesului de producție, munci
torii au la dispoziție o bogată do
cumentație de desene tehnice, 
scheme de montaj a celulelor elec
trice și participă cu toții la cursu
rile de specializare. Toate acestea 
le-au permis să cunoască în deta
liu executarea operațiilor la nivel 
tehnic superior. Organizînd bine lu
crul pentru fiecare reper și folo
sind din plin timpul productiv, 
echipa condusă de tînărul Costică 
Barbu a montat în plus 24 de ce
lule. Celelalte două echipe au dat 
peste plan cîte 24 și 21 celule.

PETRE DICIANU 
corespondent voluntar

Ciclu de

Deși S.M.T. Onești 
este relativ tînără, 
muncitorii din cadrul 
întreprinderii aii în
ființat o brigadă arti
stică de agitație, o or
chestră și o echipă de 
dansuri, formații arti
stice care se bucură de 
prestigiu în raionul 
Tîrgu Ocna, unde au 
făcut numeroase depla
sări.

Zilele trecute în fața 
a peste 200 colecti
viști din comuna Va

lea Rea formația a 
prezentat un program 
artistic inspirat din 
folclorul nou moldo
venesc. Aplauze înde
lungate au fost adre
sate dansatorilor A- 
petre Mihai, tractorist, 
deținător al steagului 
de cel mai bun meca
nizator din regiune, 
Modreanu Doina, Nea- 
gu Ștefan, pentru in
terpretarea dansurilor 
moldovenești „Pe bal

tă", „Ciobănașul", 
„Sîrba în trei ciocane".

Numeroase aplauze 
au cules și interpreții 
vocali Matei Elena, Ol- 
teanu Eva, Costache 
Vasilica.

In prezent, artiștii 
amatori de la S.M.T. 
Onești pregătesc noi 
programe pe care le 
vor prezenta în co
munele învecinate.

DEDIU DOREL 
corespondent 

voluntar

Timpul liber în aer liber
La sfîrșitul unei săptămîni de 

muncă, 8o de metalurgiști frun
tași în întrecerea socialistă pe a- 
nul 1963 de la Uzina mecanică 
din Cîmpulung Muscel au benefi
ciat de o plăcută zi de odihnă în 
mijlocul naturii. Cu două autoca
re ale O.N.T. „Carp ați" ex- 
cursioniștii au vizitat orașele Pi
tești și Curtea de Argeș. In timpul 
parcurgerii traseului, microfoanele 
autocarelor au funcționat în per
manență. Locul ghidului era luat, 
pe rînd, de soliștii noștri vocali 
Maria Ivașcu și strungarul Vale- 
rică Ungureanu. Ultimul obiectiv 
vizitat a fost impresionantul șan
tier al Hidrocentralei „16 Februa
rie". Aici, am admirat turbinele, 
tunelurile săpate în șisturile crista
line de pe versanții văii Argeșului, 
fabrica de beton, șoseaua care une
ște locul turbinelor cu barajul, am

conferințe

urcat treptele șantierului etc. A- 
mintirile de neuitat, discuțiile cu 
harnicii constructori și fotografiile 
făcute aici, vor dăinui mult timp 
în mintea și inima metalurgiștilor 
noștri.

ION MITU 
corespondent voluntar

Dealul Tiglău se întinde chiar în 
fața satului Măierești, comuna Te- 
lejna, raionul Vaslui, pe mai bine 
de 10 hectare. Aproape tot era a- 
coperit cu tufe de mărăcini. încli
nația prea mare și rîpile care îl 
brăzdau făceau ca dealul să nu fo
losească la nimie. Pentru acest an, 
conducerea gospodăriei colective a 
planificat să mărească podgoria cu 
încă 10 ha de vie nobilă. S-a 
chibzuit mult asupra 'terenului 
care să fie destinat viitoarei pod
gorii. S-a ajuns la concluzia că 
cel mai nimerit e deafyil Tiglău. Ca 
să faci însă cîte 7 și 10 terase (o 
adevărată scară lungă de 3 km), 
nu-i glumă. Colectiviștii noștri 
sînt însă harnici, hotărîți. încă de 
astă iarnă în fiecare zi, cînd 
timpul permitea, pe deal, lucrau 
cîte 60—100 de oameni. Tinerii nu 
au lipsit nicăieri, lltemiști ca Gri- 
gore Popa, Maria Penechea, Didina 
Popa, Gh. Ungureanu, Marin Hor- 
nea au fost și sînt exemplu pen
tru ceilalți. Și pe tot dealul, tera
sele au fost gata.

MAGDA BRATEA 
corespondent voluntar

Din inițiativa organizației U.T.M. și a C.A.S. de la Facultatea de 
matematică-mecanică din Iași, în colaborare cu Societatea de Științe 
Matematice și Fizică din R.P.R., filiala Iași, a fost organizat un 
ciclu de conferințe cu tema „Din istoricul dezvoltării matematicii". 
Pînă acum s-au prezentat două conferințe cu tema „Disputa dintre 
Leibnitz și Newton" — susținută de studenta Ștefănescu Mirela din 
arini V, și „Din istoricul dezvoltării ecuațiilor diferențiale ordinare", 
— susținută de studenții Barbu Viorel și Solomon Sender. Confe
rințele au fost interesante atrăgîndu-și aprecierea unanimă a nu
meroșilor studenți prezenți.

D. APOSTOLACHE 
student

Complexul de deservire din orașul Botoșani
Foto: AGERPRES

I N F O R
Vineri 17 aprilie 1964, vice

președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Gogu 
Rădulescu, împreună cu mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, Gheorghe Rădoi, și 
eu adjunctul ministrului co
merțului exterior, Mihail Pe
tri, au primit pe ing. Giuseppe 
Lauro, administrator delegat 
— director general al firmei 
„Innocentti1*, pe Giacomo So- 
sso, director la firma „Fiat", 
pe Piero Savorețți, președinte 
al firmei „Novasider", pe Luigi 
Morando de la firma „Moran- 
do“, și pe Frediano Novarese 
de la firma „Novarese".

Cu această ocazie a avut 
loc un schimb de vederi în le
gătură cu o serie de operațiuni 
comerciale ce sînt în curs de 
desfășurare între firmele ita
liene menționate și unele în
treprinderi romînești de co
merț exterior.

★
Vineri după-amiază, amba

sadorul Italiei în R. P. Romî- 
nă, dr. Alberto Paveri Fonta
na, a oferit în saloanele amba
sadei iun cocteil cu prilejul 
turneului în țara noastră a 
colectivului teatrului italian 
„Teatro stabile della citta di 
Genova".

Au participat reprezentanți 
ai Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, In
stitutului romîn pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, 
artiști ai poporului și alți oa
meni de artă și cultură.

Au luat parte, de asemenea, 
șefi ai unor misiuni diploma
tice acreditați la București și 
alți membri ai Corpului diplo
matic.

★
Ieri a părăsit Capitala în- 

dreptîndu-se spre Moscova 
tov. Ștefan Andrei, membru 
al Biroului C.C. al U.T.M., șe
ful Secției Relații cu Străină
tatea a C.C. al U.T.M., care va 
participa la ședința de consti
tuire a Comitetului Interna
țional de pregătire a Forumu
lui Mondial de Solidaritate a 
Tineretului și Studenților în 
lupta pentru independență na
țională și pace.

★
Vineri după-amiază, au în

ceput în Capitală lucrările Se
siunii științifice a cadrelor di-

MÂȚII
dactice de la Institutul de ar
hitectură „Ion Mincu". Partici
pă arhitecți, specialiști din 
institute de proiectări și alți 
lucrători din domeniul arhi
tecturii și construcțiilor.

în ©uvîntul de deschidere, 
prof. arh. Ascanio Damian, 
rectorul Institutului, a vorbit 
despre „Orientarea și sarcinile 
învățămîntului de arhitectură 
în raport cu problemele actua
le și de perspectivă apropiată 
ale arhitecturii noastre".

Sesiunea își continuă lucră
rile pe secții.

Cu acest prilej, la institut a 
fost organizată o expoziție care 
cuprinde aspeete ale construc
țiilor noi din orașele patriei, 
precum și fotografii artistice 
reprezentînd monumente isto
rice.

★
în ciclul de manifestări con

sacrate aniversării a 400 de 
ani de la nașterea lui William 
Shakespeare, vineri după- 
amiază a avut loc la Muzeul de 
istorie a orașului București 
conferința „Hamlet în critica 
universală".

A vorbit lector univ. Liliana 
Pamfil Popovici.

★
în sala „Fantasio" din Con

stanța a avut loc vineri seara 
un recital d'e canto cu con
cursul tenorului Artur Aidi- 
nian, artist al poporului din 
R.S.S, Armeană.

★
în aceeași seară, Teatrul de 

stat din Constanța a prezentat 
cea de-a 8-a premieră din ac
tuala stagiune cu piesa „Este 
vinovată Corina ?“, de Lauren- 
țiu Fulga, laureat al Premiului 
de Stat.

★
Continuîndu-și turneul în 

țara noastră, soprana Liliana 
Vasilieva și tenorul Nicola Ni- 
colov de la Opera din Sofia au 
cîntat vineri seara pe scena 
Teatrului de Operă și Balet al 
R. P. Romîne în opera „Car
men".

(Agerpres)

• înțîinirile progra
mate duminică în Ca
pitală în cadrul cam
pionatului categoriei 
A la fotbal, se vor 
desfășura în cuplaj pe 
stadionul „23 August". 
Ora 14,15 : Progresul-

U.T. Arad; ora 16,30 : 
Rapid-Farul Constanța.

In țară au loc urmă
toarele partide : Crișul 
Oradea-Steaua ; Dina
mo Pitești-C.S.M.S. 
Iași ; Steagul 
Brașov-Petrolul 
iești)

roșu 
Plo- 

Știința Cluj- 
Șțiința Timișoara ; Si- 
derurgistul Galațț-Di- 
namo București.

Stațiile noastre de 
radio vor transmite, 
eu începere de la ora

17,25, pe programul I, 
aspecte din repriza a 
2-a...........................
Rapid-Farul, 
Roșu-Petrolul și 
ța Cluj-Șțiința 
șoara.

de la meciurile
Steagul 

Știin- 
Timi-

de

la Jocurile Olimpice. 
Comportări meritorii, 
au avut de asemenea, 
A. Marmara, I. Po
pescu, A. Balog și I. 
Herman, care au obți
nut rezultate de egali
tate.

Jecționați pe posturi 
sînt următorii: portari: 
Iașin (U.R.S.S.), Nico
lay (Belgia), Tilkowski 
(R.F.G.); fundași : Ha
milton (Scoția), Bomba 
(R. S. Cehoslovacă), 
Wilson (Anglia), Ur

Sekularac (Iugoslavia), 
Van Himst (Belgia), 
Law (Scoția), Eusebio 
(Portugalia),
(Anglia), Somoes (Por
tugalia). Echipa defi
nitivă va fi cunoscută 
la 8 mai. Din cauza

Charlton

angajate în meciuri 
internaționale MMHjM 
Cupa Europei și 
competiții.

La 17 iunie, la 
drid va avea loc 
narea generală

pentru 
alte

Pokorny 
nă).

• Selecționata 
lupte libere (tineret) a 
orașului București, în
treprinde actualmente 
un turneu în U.R.S.S. 
în primul meci, tinerii 
luptători romîni au în- 
tîlnit la Leningrad se
lecționata acestui oraș. 
Victoria a revenit gaz
delor cu 9—7 puncte. 
Cel mai bine din echi
pa romînă s-a compor
tat Gheorghe Tăpălagă, 
învingător la categoria 
muscă. Vorbind despre 
sportivul romîn, cuno
scutul luptător sovietic 
Anatoli Albul a spus : 
Tăpălagă este un tînăr 
foarte talentat și după 
părerea mea poate as
pira la un loc fruntaș

• Președintele Co
misiei tehnice a UEFA, 
Sandor Bares, și antre
norul gprman Helmuth 
Schoen, au reținut 23 
de jucători în vederea 
întîlnirii ce se va des
fășură la 20 mai la Co
penhaga între selecțio
nata UEFA și repre
zentativa țărilor scan
dinave. Jucătorii se-

banczyk (R.D.G.)i mij
locași : V-o ronin
(U.R.S.S.), Schulz 
(R.F.G.), Popluhar (R.S. 
Cehoslovacă), Norman 
(Anglia), Baxter (Sco
ția), Masopoust și Ge
leta (R. S. Cehos
lovacă) ; înaintași : 
Greaves (Anglia), 
Augusto (Portugalia), 
Henderson (Scoția),

componențel foarte di
verse a lotului, antre
norii nu s-au hotărît 
dacă echipa va juca 
în sistemul clasic WM 
sau va adopta sistemul 
4-2-4. Federațiile din 
Franța, Italia și R. P. 
Ungară nu au putut 
pune la dispoziție ju
cători, deoarece în a- 
ceastă perioadă sînt

Cinematografe
Frații corsicanl i Republica: 

8, 10, 12,15, 14,30, 16,45, 19,15,
21.30 1 Bucureștii 9, 11,15, 13,30,
16.30, 18,45, 21 ? Grivița : 9, 11,30, 
14, 16,30, 19, 21,30 | Flamura : 9,
11.30, 14, 16,30, 19, 21,30 j Germa
nie, steluțele tale : Carpați : 10, 12, 
14, 16, 18,15, 20,30 » Tomis : 9,15,
11,30, 13,45, 16, 18,15, 20,30 , Auro
ra : 10, 12, 14, 16, 18,15, 20,30. Cum 
stăm, tinere ? : Capitol : 10, 12, 14,

16.15, 18,30, 20,45? Giulești : 10,12, 
14, 16, 18,15, 20,15 ; Floreasca : 16,
18.15, 20,30 1 Modern : 10, 12, 15,
17, 19, 21 5 Totul despre Eva : 
Miorița : 9,30, 12,15, 15, 17,45,
20.30 ; 12 scaune: Victoria:
10, 12, 14, 18,15, 20,30 1 Fero
viar : 10, 12, 14, 16, 18,15, 20,30 1 
Flacăra : 16, 18, 20 ? Domnișoara... 
Barbti-albastră : Central : 10, 12, 14,

10, 18,15, 20,30 ; Buzești : 15, 17, 
19, 21 ? Un surîs în plină vară : 
Lumina : 10, 14, 16, 18,15, 20,30?
Popular : 15, 17, 19, 21? Luceafărul: 
16, 18,15, 20,30 ; Tragedia opti
mistă : înfrățirea între popoare :
15.45, 18, 20,15 ? Foto Haber: 
Union : 16, 18,15, 20,30? Viitorul : 
16, 18,15, 20,30 : Cele trei lumi ale 
lui Gulliver : Doina : 11,30, 13,45,
16, 18,15, 20,30? Cosmos: 16, 18,20,
Rude de singe : Excelsior : 10,
12, 16, 18,15. 20,30; Melodia : 10.
12, 14,30, 16,30, 18,30, 20,30 ? Lira
15.30, 18, 20,30 s Totul rămîne oa
menilor : Cultural : 16, 18,15,
20,30 ? Pași spre lună : Dacia : 10,
11.45, 13,45, 15,30, 17,15, 19, 21 ;
Valea vulturilor: Crîngași : 16, 
18,15, 20,30 ; Lovitura de pedeap
să : Bucegi : 10, 12, 16, 18,15,
20,30; Pacea : 16, 18, 20; Hoțul din 
San, Marengo : Unirea : 11, 16,
18,15, 20,30 ; Renul alb : Vitan : 15,
17, 19, 20,45 ; Dezrădăcinași:
Munca : 16, 18,15, 20,30 ; Vi-1 pre
zint pe Baluev : Arta : 16, 18, 20 ; 
Omul cu ric$a : Moșilor : 15,30, 18, 
20,30 ; Cavalerul Pardaillan : Co- 
lentina : 14,30, 16,30, 18,30. 20,30 ? 
Tudor : Volga : 10,30, 16,30, 19,30 ; 
O zi ca leii : Cotroceni : 15,30, 18, 
20,30 ; îndrăgostitul : Progresul : 
15, 17, 19, 21 ; Ferentari : 14,30,
16.30, 18,30, 20,30: lolantha ; Dru
mul Sării : 16, 18, 20.

Televiziune
SlMBĂTĂ 18 APRILIE 1964

19.00 Jurnalul televiziunii. 19.10 
Emisiune pentru copii. 19,45 Din 
viața animalelor. 20.15 Muzică 
ușoară instrumentală. 20.50 în fața 
hărții. 21.00 ,,Primul și ultimul".
21.40 Murmurul primăverii — omi
siune muzical-coregrafică. în în
cheiere : Buletin de știri, sport, 
buletin meteorologic.

a 
UEFA. Printre altele 
se va discuta o even
tuală modificare în ce 
privește faza elițnina- 
torie a campionatului 
mondial, în sensul că 
meciurile să conteze și 
pentru Cupa Europei 
interțări.

O Prima etapă a Tu
rului ciclist al Maro
cului, desfășurată pe 
ruta Casablăftca-Rabat 
(197 km), a fost cîști- 
gata de belgianul Jo
seph Timmermans în 
5hl4'00'\ Cu același 
timp a fost cronome
trat un pluton de 20 
de concurenți, printre 
care se aflau Schnei
der (R.D.G.), Mendi- 
buru (Spania), Green 
(Suedia), Fornalczyk și

(R. P. Polo- |

I
I
I
I
I
I
I
I
I

J

• Turneul interna
țional masculin de bas
chet desfășurat la So
fia, s-a încheiat cu 
victoria reprezentati
vei orașului Praga, ur
mată de Kiev, Sofia I 
și Sofia II.

• La Palatul Sportu
rilor din Budapesta, a 
început întîlnirea de 
gimnastică dintre se
lecționatele olimpice 
ale R. P. Ungare și 
Japoniei. După efec
tuarea exercițiilor im
pusa .conduc echipele 
japoneze cu 287,95— 
278,50 puncte. La indi
vidual compus mascu
lin pe primul loc se 
află Endo (Japonia) — 
58,10 puncte, iar la fe
minin, Makrai (R. P. 
Ungară) — 37,73
puncte.

Pregătiri pentru 
Festivalul 

internațional 
„George Fnescu"

La lași au Început pregătiri în 
vederea celei de-a treia ediții a 
Concursului și Festivalului Inter
național „George Enesca", care se 
va desfășura în toamna acestui an 
în Capitală și în alte centre din țară.

Colectivul Filarmonicii de stat 
„Moldova" a programat cîteva 
concerte, în al căror program vor 
figura: Simfoniile I și a III-a, 
Dixtorul, unele suite și alte lucrări 
ale marelui compozitor.

Studenții Conservatorului și ele
vii școlii medii de muzică din lo
calitate se pregătesc pentru mani
festările care vor avea loc. Ei vor 
prezenta în zilele festivalului reci
taluri și concerte din creația lui 
Enescu.

(Agerpres)

Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, Sfatul Popu
lar al Capitalei, Asociația oa
menilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale și Teatrul 
„C. I. Nottara" anunță cu pro
fundă durere încetarea din 
viață a artistului poporului 
George Vraca.

Născut în anul 1896, în 
București, George Vraca, ab
solvă liceul Matei Basarab, iar 
în 1921 termină conservatorul 
de artă dramatică.

George Vraca se definește 
încă de la începutul carierei 
sale ca o dis
tinsă indivi
dualitate artis
tică, aducîndîn 
teatrul romî- 
nesc un remar
cabil timbru 
personal.
Continuator al 

tradițiilor re
aliste ale tea
trului nostru, 
al marilor îna
intași : Nottara, 
Demetriad, So- 
reanu, el abor
dează în mod 
strălucit o în
tinsă gamă de 
roluri atît din 
repertoriul cla
sic, cît și din 
cel modern.

în anii re
gimului democrației popu
lare talentul lui a înflorit și 
mai mult și s-a maturizat, 
Vraca constituind un model de 
vigoare scenică, de simplitate 
și noblețe artistică.

De neuitat vor rămîne crea
țiile acestui mare actor în pie
sele : „Romeo și Julieta", 
„Troilus și Cresida", „Henric 
al V-lea“, „Hamlet", „Visul u- 
nei nopți de vară", „Cum vă 
place", „Neguțătorul din Vene, 
ția", „Macbeth". „Din jale s-a 
întrupat Electra", precum și 
creațiile lui mai recente din 
„Fiul meu", „Trenul blindat", 
„Fîntîna Turmelor", „Vlaicu 
Vodă", „Ruptura", „Fîntîna 
Blanduziei" și altele.

Actor de o temeinică cul
tură teatrală, Georce Vraca 
a fost și un animator și 
conducător de colective artis
tice deosebit de apreciat. Ca 
director de teatru el a adus o 
contribuție însemnată la ridi
carea prestigiului scenei romî
nești, la îmbogățirea reperto
riului și ridicarea nivelului

COMITETUL DE STAT 
PENTRU CULTURĂ ȘI ARTĂ

ASOCIAȚIA OAMENILOR 
DE ARTĂ DIN INSTITUȚIILE 

TEATRALE ȘI MUZICALE
★ ★

Corpul defunctului se află 
depus în sala de marmură a 
Casei Scînteii.

Accesul publicului este per
mis sîmbătă 18 aprilie între 
orele 10—21 și duminică 19 
aprilie între orele 9—11.

său ideologic-artistic, la pro
movarea unui climat creator 
în arta teatrală.

Artist însuflețit de un înalt 
spirit de răspundere pentru 
destinele teatrului romînesc, 
atît ea profesor, cit și ca di
rector de teatru și actor, cu o 
bogata experiență, George 
Vraca s-a preocupat cu pa
siune pentru formarea și pro
movarea tinerei generații de 
actori.

Moartea l-a surprins pe 
culmea cea mai înaltă a talen
tului său, oglindită în interpre

tarea plină de 
forță și strălu
cire artistică a 
rolului Richard 
al IlI-lea, din 
piesa cu același 
nume de Wil
liam Shakes
peare.

George Vra
ca se numără, 
de asemenea, 
printre pionie
rii filmului ro
mînesc pe ca
re l-a slujit 
cu dragoste în- 
cepînd din a- 
nul 1926 și pînă 
astăzi, încunu- 
nîndu-și ca
riera în acest 
domeniu cu ro
lul Brîncovea-

nu din filmul „Tudor".
Ca președinte al Sindicatu

lui artiștilor, ca membru 
al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, ca vi
cepreședinte al Asociației oa
menilor de artă din institu
țiile teatrale și muzicale și ca 
membru al Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii, 
George Vraca a desfășurat Și 
o susținută activitate ob
ștească.

Pentru valoroasa sa activi
tate artistică și cetățenească, 
statul democrat-popular i-a 
conferit înalte ordine și me
dalii, precum și titlurile de 
„Artist al poporului" și laureat 
al Premiului de Stat.

încetarea din viață a artis
tului poporului George Vraca 
este o pierdere grea pentru 
mișcarea noastră teatrală, 
pentru iubitorii de artă din 
țara noastră, care l-au cunos
cut, l-au îndrăgit și l-au pre
țuit. Marile lui creații actori
cești, nobila și neobosita lui 
activitate de artist și de cetă
țean, se înscriu în cartea de 
aur a teatrului și culturii ro
mînești.

SFATUL POPULAR 
AL CAPITALEI

TEATRUL C. I. NOTTARA

★
Mitingul de doliu va avea 

loc duminică 19 aprilie la 
ora 12.

înhumarea se va face la Ci
mitirul Sf. Vineri.

(Agerpres)

CĂRȚI ȘTIINȚIFICE

Tînăia Elena Cozma, de la Fabrica de rulmenți din Bîrlad, lucrează la asamblarea rulmenților radiali cu bile
Foto r AGERPRES

Cultura porumbului 
în zonele mai umede 

și răcoroase
în numeroase gospodării a- 
gricole colective situate în 
zona mai umedă și răcoroasă 
a regiunii.

La G.A.C. Calafindești, ra
ionul Rădăuți, soiul Suceava 1 
a produs cu 21 la sută mai 
mult decît soiul „Hîngănesc" 
și cu 25 la sută mai mult față 
de porumbul local cultivat de 
gospodărie. La G.A.C. Moara, 
orașul Suceava, soiul Suceava 
1 a produs 3780 kg/ha, depă
șind celelalte soiuri cultivate 
în gospodărie cu 1 675 kg/ha, 
iar G.A.C. Bosanci a obținut 
3 200 kg/ha, cu o depășire față 
de populația locală de 1350 
kg/ha. Rezultate bune prin 
folosirea acestui soi au obți
nut și gospodăriile colective 
Liteni, raionul Fălticeni, Ar
bore, raionul Rădăuți, Adîn- 
cata, orașul Suceava și altele. 
Aceste rezultate au făcut ca 
acest soi să se extindă rapid 
în cultură în zona subcarpa
tică a regiunii noastre, iar 
stațiunea Suceava să fie so
licitată să producă sămînță 
din acest soi pentru gospodă
riile colective din zonă.

Datorită producțiilor bune 
obținute de la acest soi, Con
siliul Superior al Agriculturii

URMĂRI DIN
a raionat acest soi în toate re
giunile din țară unde climatul 
este asemănător cu vestul re
giunii Suceava.

Paralel cu extinderea so
iului de porumb Suceava 1 în 
sectorul de producție al G.A.C., 
Stațiunea experimentală re
gională Suceava s-a preocupat 
de studiul unui număr mare 
de hibrizi simpli și dubli de 
porumb, pentru a găsi pe cel 
mai corespunzător zonei ră
coroase din vestul regiunii 
noastre. Din cercetările făcu
te s-a constatat că hibridul 
dublu 99 în medie pe doi ani 
a dat o producție de 5460 kg 
boabe la hectar, iar perioada 
de vegetație a fost de 129 zile, 
fiind practic egal în producție 
cu H.D. 101, însă mai timpu
riu decît H.D. 101 cu 6 zile.

In comparație cu soiul Su
ceava 1, hibridul dublu 99 a- 
junge la maturitate mai tîr- 
ziu, ceea ce face ca acest hi
brid să fie recomandat în es
tul podișului Sucevei, iar so
iul Suceava 1 în vestul acestui 
podiș.

în urma rezultatelor bune 
obținute de la acest hi
brid, stațiunea Suceava a în
ceput încă din anul trecut or
ganizarea producerii de să
mînță dublă hibridă.

în ceea ce privește măsurile 
agrotehnice necesare culturii 
porumbului în această zonă, 
ele sînt diferențiate față de 
cele ce se aplică în zona de 
stepă a regiunii. Semănatul 
porumbului în această zonă 
se recomandă a se executa în 
decada a IlI-a a lunii aprilie 
și începutul decadei I a lu
nii mai, cînd se realizează de 
obicei în sol temperatura de 
10°C, la adîncimea de semănat 
și timpul merge spre încălzire.

Un factor important în 
sporirea producției la hectar 
în această zonă îl constituie 
desimea plantelor la hectar. 
Din experiențele executate la 
Stațiunea experimentală Su
ceava se constată că la soiul 
Suceava 1, cînd desimea a 
fost de 40 000 plante la hec
tar pe teren îngrășat produc
ția a fost de 2 663 kg/ha, iar 
la desimea de 50 000 plante la 
hectar producția a crescut Ia 
3 235 kg/ha, pentru ca la 
62 500 plante, producția să 
crească la 3 652 kg/ha.

Datorită fertilității naturale 
scăzute a solurilor din podișul 
Sucevei, porumbul reacționea
ză puternic la îngrășare.

Aplicînd în mod diferențiat 
măsurile agrotehnice, folosind

PAG. I
sămînță din soiurile amelio
rate și mai cu seamă din hi
brizi dubli, se pot obține pro
ducții sporite de porumb și în 
zoneje umede și răcoroase, 
cu condiția aplicării acestor 
măsuri.

Sămînță— 
la timp sub 

brazdă
care însoțește tractoristul de o 
treabă care ar putea să sustragă a- 
tenția de la huna funcționare a 
semănătorii. De aici ar putea în
văța și vecinii lor de la Peregul 
Mare și alte gospodării pentru că 
suprafețele cu culturi intercalate cu 
dovleci sînt mari în fiecare gospo
dărie.

La gospodăria agricolă colec
tivă „Scînteia" din Șeitin s-au 
luat cîteva bune măsuri organiza
torice. Dacă cu ani în urmă tar
laua era de 500 metri, deci se pier
dea timp la întoarcerea la capăt, 
în prezent tarlaua se întinde pe 
1 500 metri lungime, fiind ușor 
să se însămînțeze zilnic cu fiecare 
semănătoare un ha peste plan. E 
în aceasta și un merit al tinerilor 
tractoriști : Gheorghe Păcuraru, 
Lazăr Blidar din brigada 23 și 
Popa Dumitru și Ion Sasu din

„Fapte și oameni din trecutul 

medicinei in patria noastră"
Bogata tradiție a medicinii 

noastre avea de multă vreme 
nevoie de o carte de largă ac
cesibilitate, care să prezinte 
cititorului nespecialist istoria 
medicinii romînești. Tocmai 
un astfel de volum au publi
cat prof. Valeriu L. Bologa și 
Dr. Samuil Izsak sub sugesti
vul titlu „Fapte și oameni din 
trecutul medicinei în patria 
noastră". Autorii, au știut să 
aleagă, din mulțimea datelor 
acumulate de cercetarea știin
țifică, pe cele mai semnificati
ve, schițînd o vastă frescă a 
înfăptuirilor medicale de pe 
cuprinsul patriei noastre.

Așa cum este firesc, cartea 
începe cu „preistoria" medici
nei științifice, scoțînd în evi
dență ideile interesante și 
practicile uneori foarte efi
ciente ale medicinii populare.

Cea mai mare parte a cărții 
este, firește, consacrată medi- 
cinei științifice romînești. în
temeierea învățămîntului me
dical romînesc este înfățișată 
ca o premiză însemnată în a-

brigada 13 a S.M.T. Petica. Toți 
s-au străduit și s-a reușit să se 
creeze un avans de teren pregătit 
de 200 de ha ceea ce permite res
pectarea vitezei zilnice chiar și 
depășirea ei. Iată deci unde este 
„secretul" celor 260 ha cu porumb 
însămînțate din cele 723 ha pla
nificate. Aceeași preocupare este 
și în cele două gospodării din 
comuna Semlac, Mîndria fie
cărui tînăr colectivist este ca 
întrecerea să fie cîștigată de 
gospodăria unde muncește el. 
In prezent, în frunte șe află 
colectiviștii de la „8 Martie" 
care au însămînțat 230 ha porumb

In raion mai sînt însă gospodă
rii în care sînt rămîneri în urmă în 
pregătitul terenului. Cu toate că 
însămînțatul se desfășoară în cea 
mai mare parte a gospodăriilor cu 
toate forțele, s-a ivit încă de pe a- 
cum situația de a nu mai avea 
teren pregătit, deci să nu se folo
sească toate semănătorile. Pentru 
aceasta este necesar să se lucreze 
cu toate polidiscurile (din 186 au 
lucrat doar 133 în ziua de 16 apri
lie) și 6ă se asigure mai multe 
schimburi la pregătitul ‘enului. 
Viteza zilnică la însămînțat a cres
cut dar ea plutea fi sporită prin 
trecerea cu toate forțele la aceste 

lucrări, (îndeosebi, la gospodăriile 
din Seceani, Firiteaz, Zimand, la 
cele două gospodării din Vinga) 
precum și prin asigurarea în fie
care gospodărie a unui avans de 
teren pregătit pentru a se putea 
lucra cu toate semănătorile.

ceastă privință. Și iată apoi, 
evocate, rînd pe rînd, figurile 
marilor creatori: Victor Ba- 
beș, descoperitor neobosit și 
autor al primului tratat de 
bacteriologic din lume, Gh. 
Marinescu, întemeietorul șco
lii romînești de neurologie, 
remarcabilul igienist Iacob 
Felix, Thoma Ionescu, fonda
tor al școlii romînești de chi
rurgie, loan Cantacuzino, Ște
fan Stîncă, loan Athanasiu, 
Francisc Rainer, Daniel Da- 
nielopolu, Dimitrie Bagdasar, 
în sfîrșit, cel ce este numit 
„decanul medicinei romînești 
de azi“, acad. C. I. Parhon.

La sfîrșitul volumului un 
capitol special este consacrat 
dezvoltării științelor medicale 
și ocrotirii sănătății în anii 
puterii populare.

Cartea se parcurge lesne, 
plăcut, făcînd pe cititor să re
trăiască strădania și preocu
pările unor epoci apuse, în 
care capacitatea creatoare a 
poporului nostru s-a manifes-

„Mecanica

tat din plin. Ar fi fost, cre
dem, util, ca asupra unora 
dintre remarcabilele figuri ale 
medicinei să se insiste mai 
mult. Despre C. I. Levaditi, 
de pildă, nu există în lucrare 
decît referiri fugitive, iar în
semnatul aport al lui Daniel 
Danielopolu la patrimoniul 
medicinei romînești și mon
diale apare tratat în cîteva 
pagini nu destul de substan
țiale. în general, se omite une
ori a se arăta însemnătatea 
unor descoperiri romînești 
pentru progresul științei uni
versale, probabil dintr-o tea
mă — nejustificată credem — de 
a nu se ridica nivelu’ expune
rii peste nivelul nes- cialistu- 
lui, datorită consiuerațiilor 
comparative ce ar deveni ne
cesare. Totodată, nu se face 
suficient legătura între pro
gresele medicinei și ale celor
lalte științe strîns legate de 
ea, ca biologia, chimia fizica 
etc.

Dincolo însă de aceste nea
junsuri cartea constituie un 
cert succes, căci imaginea glo
bală pe care o dă este amplă, 
cuprinzătoare.

I. M. ȘTEFAN

teoretică"
A apărut a doua e- 

diție a unei lucrări de 
mare importanță știin
țifică și tehnică: „Me
canica teoretică" — 
rod al colaborării u- 
nui larg colectiv de 
autori sub redacția 
prof. Victor Vîlcovici, 
Ștefan Bălan și Radu 
Voinea.

Colectivul de redac
ție a urmărit să reali
zeze un manual de 
Mecanică teoretică atît 
pentru studenții in
stitutelor de învăță-

mînt superior cît și 
pentru cercetătorii ști
ințifici de specialita
te, cuprinzind atît ca
pitolele teoretice cla
sice cît și cele mai re
cente cuceriri ale ști
inței în acest impor
tant compartiment de 
cercetare, cu largi a- 
plicații în studiul ști
ințelor naturii în pro
ducție.

„Generalități", „Sta
tica", „Cinematica", 
„Dinamica", „Meca
nica analitică", „No

țiuni de dinamica ma
șinilor și experiențe 
mecanice" — iată ma
rile capitole ale cărții 
apărute în Editura 
Tehnică, care contu
rează profilul unei lu
crări ce are drept scop 
să pună la dispoziția 
studenților și specia
liștilor, o lucrare com
pletă la nivelul celor 
mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii.

TR. POTERAȘ

EXCURSII PRIN O. N. T.
10—19 mai și 16—25 mai; itinerar ; București—Budapesta— 

Praga—Karlovi-Va y—Brno—Bratislava—București, cu tre
nul ; cost 1 635 + 223 lei, bani de buzunar.

17—26 mai și 18—27 mai; itinerar : București—Bratislava 
Bmo—Praga—Karlovi-Vary—Budapesta—București, eu tre
nul ; cost 1 635 + 223 lei bani de buzunar.

8—21 mai, 11—24 mai, 14—27 mai, 17—30 mai; excursii cu 
autocarul; itinerar București—Budapesta—Bratislava—Brno 
—Telc—Hradec—Ceschi Budejovice—Hluboka—Tabor—Pil. 
sen—Karlovi-Vary—Praga ; cost 1 895 + 275 lei bani de bu
zunar.

7—20 mai și 12—25 mai, cu trenul și avionul pe itinerarul 
București—Kiev—Leningrad—Moscova—București; cost 2 080 
+ 299 lei, bani de buzunar.

12—20 mai; călătoria București—Moscova cu avionul: 
Moscova—Leningrad—Moscova cu trenul; înapoierea la 
București cu avionul ; cost 2 000 + 224 lei, bani de buzunar.

5—22 mai, cu trenul pe itinerarul București—Moscova— 
Tașkent — Samarkand — Dușambe — Baku—Moscova—Bucu
rești ; cost 3 650 + 398 lei bani de buzunar.



PREZENTE POMINEȘTI

pentru Europa
Cuvîntarea 

reprezentantului 
R. P. Romîne

GENEVA. — Trimisul special 
Agerpres, Adrian Ionescu, trans
mite : Vineri în cea de-a cincea zi 
a lucrărilor Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa a luat cu- 
vîntul reprezentantul R. P. Romî
ne, M. Petrescu.

Referindu-se la activitatea Co
mitetului pentru dezvoltarea co
merțului, M. Petrescu a subliniat 
că R. P. Romînă acordă o impor
tanță deosebită lucrărilor acestui 
comitet care este chemat să con
tribuie la lărgirea schimburilor 
comerciale internaționale îndeosebi 
dintre Est și Vest, la eliminarea 
obstacolelor artificiale care îm
piedică aceste relații. Relevînd 
creșterea continuă și importantă a 
comerțului exterior al Romîniei, el 
s-a referit și la lărgirea schimbu
rilor cu țările Europei occidentale, 
domeniul în care în cursul anului 
trecut a fost înregistrată o creștere 
de 9 la sută. In ultimele luni, 
R. P. Romînă a încheiat acorduri 
comerciale pe termen lung cu 
Suedia, R. F. Germană, Norvegia, 
un aranjament comercial pe ter
men lung cu Marea Britanie. A- 
ceste instrumente, a spus repre
zentantul romîn, se adaugă la 
acordurile comerciale pe termen 
lung pe care țara noastră le are 
deja cu Austria, Franța, Italia și 
care, fără îndoială, contribuie la 
dezvoltarea pe baze stabile a 
schimburilor comerciale cu statele 
respective.

In încheiere, vorbitorul a spus : 
„Delegația romînă consideră că 
acest comitet pentru dezvoltarea 
comerțului poate și trebuie să-și 
intensifice activitatea pentru întă
rirea în continuare a rolului ce-i 
revine în vederea promovării 
schimburilor comerciale în Euro
pa, în vederea eliminării obstaco
lelor care împiedică dezvoltarea 
lor. R. P. Romînă va susține toate 
inițiativele de natură să facă să 
crească eficacitatea comitetului în 
această direcție, în interesul țări
lor participante".

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
Prin decret al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
lui N. S. Hrușciov i s-a decer
nat titlul de Erou al Uniunii 
Sovietice, Ordinul Lenin și Me
dalia „Steaua de aur“ pentru 
merite remarcabile fată de 
partidul comunist și statul 
sovietic în construirea socie
tății comuniste, întărirea pu
terii economice și de apărare a 
Uniunii Sovietice, dezvoltarea 
prieteniei frățești a popoarelor 
din U.R.S.S., promovarea unei 
politici externe leniniste de 
pace, pentru merite excepțio
nale în lupta împotriva cotro
pitorilor hitleriști în perioada 
Marelui Război pentru Apăra
rea Patriei și cu prilejul îm
plinirii a 70 de ani.

La 17 aprilie, Leonid Brej- 
nev, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
a înmînat lui N. S. Hrușciov 
Ordinul Lenin și Medalia 
„Steaua de aur“. La ceremonia 
care a avut loc la Palatul 
Mare al Kremlinului, N. S. 
Hrușciov a fost felicitat de 
conducătorii partidului și gu
vernului sovietic, precum și de 
delegații din Republicile So
vietice Unionale.

C.C. al P.C.U.S., Prezidiul 
Sovietului Suprem. Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. au a- 
dresat lui N. S. Hrușciov un 
mesaj de salut.

La Conferința pentru

comerț și dezvoltare

GENEVA 17. — Trimisul 
special Agerpres, Adrian Io. 
nescu transmite :

Vineri, la Geneva a avut loc 
cea de-a Vl-a ședință închisă 
a Biroului Conferinței Națiu- 
":i ■*- — comerț șinilor Unite pentru 
dezvoltare.

în aceeași zi au continuat 
lucrările în comisii. Discuțiile 
generale au luat sfîrșit și în 
comisia a V-a.

Discuțiile generale mai con
tinuă în comisia a IV-a în le
gătură cu dispozițiile institu
ționale.

Conferința de presă

a președintelui Johnson
WASHINGTON 17 (Ager

pres). — Președintele S;U.A., 
Lyndon Johnson, a ținut joi 
seara o conferință de presă 
la Casa Albă. După ce s-a 
ocupat de o serie de probleme 
interne, printre care situația 
economiei americane, dezbate
rile din Senatul S.U.A. cu pri
vire la adoptarea legii asupra 
drepturilor civile și viitoarele 
alegeri prezidențiale, Johnson 
a răspuns la o serie de între
bări referitoare la politica ex
ternă a S.U.A. El a anunțat că 
între guvernul S.U.A. și al 
Columbiei a fost încheiat un 
acord pentru efectuarea unor 
studii referitoare la construi
rea unui nou canal între O- 
ceanul Atlantic și Oceanul 
Pacific. Potrivit declarațiilor 
sale, un grup de studiu alcă
tuit de Ministerul Apărării va 
pleca imediat în Columbia 
pentru a începe lucrările.

Referindu-se la relațiile eco
nomice cu țările socialiste, 
.președintele a spus că „este 
încurajat de faptul că în 
S.U.A. se întreprind unele de
mersuri. De pildă — a decla
rat el — în Comisia senato
rială pentru problemele exter
ne au loc în prezent audieri și 
se examinează posibilitățile de 
lărgire a schimburilor comer
ciale dintre Est și Vest”. John
son a arătat însă, că nu poate 
face deocamdată precizări în 
legătură cu amploarea acestor 
schimburi comerciale și sensu
rile în care se preconizează 
dezvoltarea acestora.

Comentînd poziția Franței 
la recenta sesiune a S.E.A.T.O. 
de la Manila, în cursul căreia 
a fost examinată situația din 
Vietnamul de sud, președinte
le și-a exprimat regretul pen-

la programul 
S.U.A., John- 
că în ultimii

tru faptul că „hotărîrea nu a 
fost unanimă”.

Referindu-se 
de înarmări al 
son a declarat
trei ani Statele Unite au chel
tuit anual aproximativ cu 6 
miliarde dolari mai mult pen
tru bugetul militar decît s-a 
cheltuit în ultimul an al ad
ministrației Eisenhower, iar în 
acest an, se vor cheltui cu 8 
miliarde dolari mai mult.

Incidente
in Liban

BEIRUT 17 (Agerpres). — 
în Liban au avut loc incidente 
prilejuite de campania electo
rală care continuă să se des
fășoare în vederea ultimelor 
două etape ale alegerilor le
gislative. în provincia Byblos, 
unde alegerile se vor desfășu
ra la 26 aprilie, au avut loc 
ciocniri între grupările adver
se, care s-au soldat cu rănirea 
mai multor persoane. Poliția 
a arestat 47 de participanți la 
incidente.

Au fost instituite restricții 
severe la Beirut pentru a pre
veni repetarea incidentelor 
petrecute în alte districte cu 
prilejul alegerilor. Poliția per
cheziționează toate automobi
lele care pătrund în capitală.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului 
Politic al C. C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Mini
ștri al R. P. Romîne, și tovară
șul Chivu Stoica, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., secretar al C.C. al 
P.M.R., au felicitat pe N. S. 
Hrușciov cu prilejul împlinirii 
a 70 de ani.

în cadrul unei solemnități 
care a avut loc la Kremlin, Ion 
Gheorghe Maurer i-a înmînat 
lui N. ~ ~ ’
„Steaua 
Romîne“ 
Consiliul 
mîne.

N. S. Hrușciov a fost felici
tat, de asemenea, de conducă
tori de partid și de stat din 
țările socialiste, precum și de 
alți oaspeți sosiți la Moscova. 
Cu acest prilej i s-au înmînat: 
Ordinul „Leul alb” de gradul I, 
cu lanț de aur, al R. S. Ceho
slovace, Ordinul „Suhe. Bator", 
al R. P. Mongole, Ordinul 
„Karl Marx“ al R. D. Germa
ne, și titlul de „Erou al R. P. 
Bulgaria".

Comitetul Central al P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem și 
guvernul sovietic au oferit în 
marele Palat al Kremlinului 
un prînz în cinstea lui N. S. 
Hrușciov. Au luat parte con
ducătorii Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și ai gu
vernului U.R.S.S., rudele lui 
N. S. Hrușciov, reprezentanți 
ai oamenilor muncii.

Au participat, de asemenea, 
oaspeții străini sosiți în 
U.R.S.S. pentru a-1 felicita pe 
N. S. Hrușciov, șefi ai misiuni
lor diplomatice.

S. Hrușciov Ordinul 
Republicii Populare 
clasa I, conferit de 

de Stat al R. P. Ro-

Succes de mare prestigiu
„Rapsodia Romînă" la Paris

PARIS 17 (Agerpres). — Co
respondență specială: Un inte
res deosebit a suscitat la 
Paris prezența ansamblului 
„Rapsodia Romînă". încă îna
inte de sosirea lui, presa pa
riziană anunța viitoarele spec
tacole, iar unele ziare au pu
blicat în ajunul premierei o 
serie de materiale.

Succesul obținut de solii ar
tei romînești în prima seară la 
Teatrul „Alhambra-Maurice 
Chevalier" a fost un succes de 
mare prestigiu. Faptul că 
spectacolul a luat sfîrșit după 
miezul nopții, a făcut ca nu
meroșii cronicari ai ziarelor să 
nu aibă timpul material pen
tru a-și redacta cronicile. „Le 
Figaro" la rubrica „Ora 
23,30" subliniază prezența la 
premieră a numeroase perso
nalități din lumea artistică a

Parisului și succesul cert al 
spectacolului. „France Soir" 
din 17 aprilie, într-un articol 
sub titlul 
prospețime în 
nești" scrie cu 
pre spectacol: 
și prospețime, 
spectacolul de la Alhambra al 
ansamblului oficial al R. P. 
Romîne. Timp de trei ore cei 
80 de dansatori, cîntăreți și 
instrumentiști au tăiat pur și 
simplu răsuflarea celor 2 500 
de spectatori care veniseră 
„să vadă" și care au plecat 
entuziasmați. „Cîntăreții lor 
i-ar putea face să pălească pe 
cei de la Operă", „Costumele 
sint scoase parcă din cărți cu 
basme“ — au declarat cei care 
au asistat la spectacol" — în
cheie ziarul.

„Culoare, ritm și 
baletele romi- 
entuziasm des- 
„Culoare, ritm 
iată ce oferă

retor 200

Expoziție de artă decorativă la Sofia
SOFIA 17. — Coresponden

tul Agerpres, C. Linte, trans
mite : Vineri după-amiază a 
fost deschisă în sala de expo
ziții a Uniunii Artiștilor Plas
tici din Sofia, o expoziție de 
artă decorativă romînească, 
organizată de Comitetul 
Bulgar pentru cultură și artă, 
Comitetul de prietenie și rela_ 
ții culturale cu străinătatea și

Uniunea artiștilor plastici 
bulgari. în cele două săli spa
țioase au fost expuse aproape 
150 de lucrări de tapiserie, 
imprimeuri, ceramică și sticlă 
ale unor artiști romîni de 
seamă.

La deschidere au participat 
artiști plastici, personalități 
din domeniul artei și culturii, 
critici de artă, ziariști.

După-amiază dc primăvară la 
Madrid. Arterele centrale cunosc 
fireasca animație : trecători gră
biți, oameni care se plimbă și 
alții care poposesc în fața vitri
nelor. Imagini cu nimic ieșite din 
comun, ca într-un film de extre
mă banalitate. Dar, dintr-o data, 
un tablou puțin obișnuit tulbură 
atmosfera : un grup numeros își 
croia drum. Băieți și fete, stu
denți în facultățile madrilene. 
După aprecierile martorilor ocu
lari, erau aproape 200.

Drumul celor 200 ducea către 
clădirea Ministerului Educației 
Naționale. Lîngă zidurile ministe
rului cortegiul s-a oprit. Curajoși, 
studenții au încercat să comunice 
oficialităților revendicarea lor. Ce 
anume îi adusese acolo? Solidari
tatea cu 86 de studenți cărora li 
s-a interzis revenirea în universi
tate ca urmare a participării la 
manifestația din incinta facultății 
de științe sociale și politice. îm
prejurările care au dus la acea ma
nifestație sînt cunoscute: interdic
ția emisă de autorități în legătu
ră cu conferința unui profesor 
universitar. Reacția studenților a 
fost un vehement protest expri
mat prin mijlocirea unor demon
strații. Replica oficialităților : mă
surile împotriva a 86 de studenți. 
Acum 200 de colegi ai lor au ve
nit să ceară anularea acestor mă
suri. Gest de curaj, de demnitate 
cetățenească, care, în condițiile 
Spaniei, capătă o semnificație cu 
totul deosebită, devenind mai mult 
decît un simplu act de solidari
tate colegială, deși chiar și numai 
acesta ar fi remarcabil.

Vor reveni autoritățile asupra 
măsurilor luate sau le vor extinde 
și împotriva celor 200 ?

Nu știm. Credem, doar, că ma- 
nifestanții din centrul Madridului 
erau conștienți de toate consecin
țele posibile ale actului lor.

Pe șantierul de construcție al hidrocentralei Krasnoiarsk de pt 
Enisei (U.R.S.S.)

dipru
Situație relativ calmă

NICOSIA 17 (Agerpres). — 
Situația din Cipru continuă să 
se mențină relativ calmă. In 
cursul zilei de joi mediatorul 
O.N.U. în Cipriu, Sakari Tuo
mioja l-a vizitat pe vicepreșe
dintele Republicii Cipru, Ku- 
ciuk, cu care a avut o îndelun
gată întrevedere asupra unor 
probleme privind menținerea 
otrdinei în insulă.

Tot joi, președintele Came
rei Reprezentanților din Ci
pru, Glafcos Clerides, a vizitat

localitatea. Ohikoma, din apro
pierea Kyreniei, unde în ulti
mele zile au avut loc impor
tante schimburi de focuri în
tre ciprioții greci și turci, pre
cum și între ciprioții turci și 
contingentul canadian al for
ței O.N.U. în Cipru. în legă
tură cu aceste ultime inciden
te, vicepreședintele Kuciuk a 
prezentat joi scuze oficiale co
lonelului Edward Amy, co
mandantul contingentului ca
nadian.

ZANZIBAR. — Guvernul Republicii Populare Zan
zibar și Pemba a dat publicității o declarație in care 
apreciază că prezența liotei a 7-a a S.U.A. in veci
nătatea insulei Zanzibar, constituie o primejdie di
rectă pentru securitatea țării. De aceea, se arată în 
declarație, guvernul a hotărit să ia măsuri preventi
ve, interzicind complet imigrarea in Zanzibar. Intra
rea oricărei persoane in Republica Populară Zanzi
bar și Pemba va ii admisă numai cu un permis spe
cial din partea Ministerului de externe al țării.

SEUL: Noi demonstrații

BERLIN. — La 17 aprilie s-a deschis la Leipzig 
(R.D.G.) cea de-a 514-a licitație internațională de 
blănuri. La licitație participă 20 de țări. Au sosit 
blănuri din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, 
India, Irak, R. P. Mongolă, Polonia, Romînia, Siria 
și Uniunea Sovietică.

studențești

LONDRA. — Primul ministru englez, Douglas- 
Home, a anunțat joi în Camera Comunelor că, ți- 
nînd seama de creșterea criminalității în țară în anii 
postbelici, guvernul englez a hotărit să instituie o 
comisie regală specială, care să studi&ze cauzele 
care au dus la această situație îngrijorătoare. Gu
vernul, a declarat el, intenționează să se ocupe în 
primul rînd de combaterea criminalității în rîndurile 
tineretului în vîrstă de pînă la 21 de ani.

Împrejurările asasinării președintelui Kennedy. Po
trivit agențiilor americane de presă, în perioada care 
s-a scurs de la 3 februarie, ea a audiat 51 de mar
tori și a examinat peste'1200 de documente și scri
sori primite de la persoane care l-au cunoscut într-o 
oarecare măsură pe Lee Oswald.

Totodată, agențiile relevă că Comisia condusă de 
Warren nu l-a interogat pe Jack Ruby, motivînd că 
aceasta ar influența asupra „obiectivitătii" hotărlrii 
tribunalului.

Aspect de la una din numeroa
sele manifestații ale studenților 
din Seul împotriva tratativelor 

japono-sud-coreene

DE TOATE
® Pasarea cart... vorbește

Z
n satul Horahakia din re
giunea Hanea, de pe insula 
Creta, s-a întîmplat recent 

un fenomen care a devenit subiec
tul principal de discuție în întrea
ga regiune. O pasăre domesticită 
care seamănă cu o cioară, de cu

loare negru cu alb, a început din- 
tr-o dată să vorbească, chemînd 
tot timpul pe nume cu o dicțiune 
omenească pe cele trei fete ale 
proprietarului. Pasărea a fost eres-

cută de mică de copiii acestui să
tean. Cetățenii satului respectiv au 
denumit pasărea „papagalul ne
gru". Ziarele scriu că un mare 
număr de curioși se perindă zilnic 
prin acest sat pentru a vedea pa
sărea „minune", iar o asociație de 
turism din Hanea, mai practică, 
organizează excursii în acest sat 
care, pînă de curînd necunoscut, 
a devenit acum un centru turistic.

Din nou cutremur

In Alaska s-a înregistrat joi 
un nou cutremur de pă- 
mînt, al cărui epicentru a 

fost stabilit la aproximativ 450 
km sud de Anchorage. Autorită
țile americane au anunțat că acest 
cutremur a fost de gradul 7, pe 
scara Richtcr, dar nu a provocat 
pagube. Totuși, populația diferi
telor localități a ieșit în panică pe 
străzi, datorită mai ales faptuluistrăzi, datorită mai

In munții 
Torro din 
gentina, în ur
ma unor să
pături arheolo
gice, s-a desco
perit cadavrul 
unui băiat. Oa
menii de știință 
au stabilit că el 
a trăit acum 
400 de ani și 
este un descen
dent al incași
lor. După cum se 

K vede în foto
grafie, băiatul 
parcă doarme

m Alaska

că noul cutremur a coincis cu o 
întrerupere a furnizării curentului 
electric.

De la 27 martie, cînd în această 
regiune s-a produs cutremurul ca
tastrofal, care a provocat mari 
distrugeri și victime omenești, a- 
proape în fiecare zi pămîntul din 
Alaska se cutremură, unele miș
cări seismice fiind de gradul 7.
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SEUL 17 (Agerpres. — La Seul 
au reînceput vineri demonstra
țiile studențești împotriva tra
tativelor japono-sud-coreene. 
Aproximativ 300 de studenți 
s-au îndreptat spre reședința 
președintelui Pak Ci-jan Hi. 
Studenții purtau pancarte, ce- 
rînd eliberarea colegilor lor 
arestați în timpul demonstra
țiilor de masă care s-au desfă-

șurat Ia sfîrșitul lunii trecute, 
în semn de protest împotriva 
tratativelor japono-sud-coreene. 
Unități de polițiști masate în 
fața clădirilor guvernamentale 
au căutat să împiedice trecerea 
studenților. între demonstranți 
și polițiști, anunță agenția As
sociated Press, au avut loc cic- 
niri.

VALEA ULCIORELOR. — La 17 aprilie prințul 
Sufanuvong, președintele partidului Neo Lao Haksat 
și vicepreședinte în guvernul de coaliție națională 
al Laosului, a părăsit localitatea Khang Khai, ple- 
cînd în Valea Ulcioarelor, pentru a lua parte Ia în- 
lîlnirea șefilor celor trei grupări politice laoțiene.

LONDRA. — Institutul Gallup pentru sondarea 
opiniei publice a organizat recent în rîndurile cor
pului electoral englez un sondaj. La întrebarea 
„pentru care partid ați vota dacă mîine ar avea loc 
alegeri generale”, 49 la sută au declarat că ar vota 
pentru laburiști, 39 la sută — pentru conservatori, 
iar 12 la sută — pentru alte partide.

NEW YORK. —> A început faza finală a activității 
Comisiei guvernamentale condusă de președintele 
Curții Supreme a S.U.A., Warren, care cercetează

NEW YORK. — Guvernul Yemenului a trimis Con
siliului de Securitate al O.N.U. o nouă scrisoare de 
protest în care arată că guvernul Marii Britanii des
consideră rezoluția adoptată de către Consiliul de 
Securitate în care se cere celor două țări să „evite 
în viitor incidentele". Potrivit agenției A.P., Yahya 
Geghman, reprezentantul Yemenului la O.N.U., a 
informat pe Jiri Hajek, actualul președinte al Con
siliului de Securitate, că încă din primele zile după 
adoptarea rezoluției un bombardier și alte două 
avioane de vînătoare britanice au violat spațiul 
aerian yemenit tot în regiunea orașului Harib și a 
împrejurimilor lui. „Guvernul Republicii Yemen, a 
declarat el, protestează vehement împotriva acestor
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africanilor
condusă de fostul prim ministru 
(Field) considerată prea „mode- 

cea care preconizează o 
defintivă cu Anglia și

și cerințele

Rhodesia de sud: intențiile

Itimele evenimente 
care au avut loc 
recent în Rhodesia 
de sud, relatează a- 
genția REUTER", 
s-au soldat cu de
misia primului mi

nistru al acestei țări — Winston 
Field și înlocuirea lui cu lan 
Smith. Intr-o declarație făcută co
respondenților de presă, liderul, 
partidului Uniunea poporului 
african Zimbabwe (Z.A.P.U.). 
Chikerema a arătat că noul prim 
ministru lan Smith este considerat 
„mai rasist decît Field, ceea ce 
constituie o agravare a situației 
în țară, un pericol pentru africanii 
sud-rhodesieni cît și pentru cele
lalte state africane". Partidul 
Z.A.P.U., a continuat Chikerema, 
nu recunoaște guvernul minorită
ții albe și aduce la cunoștința 
noului prim ministru că procla
marea unilaterală a independențe: 
Rhodesiei de sud va aduce după 
sine proclamarea separată a inde
pendenței de către Z.A.P.U., care 
va alcătui un guvern african al 
Rhodesiei de sud, solicitînd în a- 
celași timp recunoașterea precum 
și sprijinul statelor africane.

Din surse bine informate agen 
ția FRANCE PRESSE, sublinia că 
retragerea lui W. Field va aduce 
„o alunecare" și mai pronunțată 
spre dreapta. Potrivit afirmațiilor 
aceleași agenții demisia lui Field 
este apreciată drept o urmare a 
izbucnirii disensiunilor între aripa

rată" și 
ruptură 
proclamarea unilaterală a inde
pendenței Rhodesiei de sud — 
aripa „dură".

In legătură cu formarea noului 
guvern sud-rhodesian majoritatea 
corespondenților de presă străini 
remarcă faptul că toate posturile 
importante din acest guvern au 
fost ocupate de elemente aparți- 
nînd aripii de dreapta, cea mai 
rasistă a partidului de guvernă- 
mînt „Frontul Rhodesian".

„Situația din Rhodesia de sud 
— constata ziarul englez „TRI
BUNE" — a atins un grad care 
necesită luarea de măsuri urgen
te", Ultimele evenimente dovedesc 
primejdia unei noi și grave încor
dări ce poate avea ample urmări.

Autoritățile sud-rhodesiene spe- 
iate de extinderea mișcării de 

eliberare națională au dezlănțuit 
o campanie de represiuni împotri
va forțelor patriotice din această 
țară. Sute de africani au fost ares
tați, unora dintre conducătorii Ioj 
politici li s-au impus restricții 
asupra libertății de mișcare. Un 
decret emis recent dă dreptul 
autorităților de a menține în stare 
de detențiune pe arestații africani 
fără judecată și anchetă timp de 
un an de zile. O avalanșe de 
legi rasiste promulgate în serie 
consfințesc „menținerea legalității 
și ordinei", oficializînd arestările

în masă sub pretex
tul combaterii „pro
pagandei antiguver
namentale", a „acti
vității subversive",

Potrivit agenției „REUTER" ra
siștii sud-rhodesieni forțează 
crearea unui stat independent în 
care o minoritate privilegiată de 
24.0 000 de albi să domine, ca și 
pînă acum, 3 750 000 de africani. 
Această cerință a cercurilor colo
nialiste sud-rhodesiene a suscitat 
de la început vii proteste în rîn- 
dul populației băștinașe și a sta
telor africane independente care 
susțin ca independența să nu fie 
acordată Rhodesiei de sud decît 
după ce aceasta va dobîndi o con
stituție care să favorizeze alegeri 
libere în care să-și poată exprima 
voința și, populația băștinașă.

Intr-o declarație făcută la Sali
sbury, N. Sithole unul din liderii 
partidului Uniunea Națională 
Africană Zimbabwe din Rhodesia 
de sud s-a pronunțat pentru acor
darea independenței Rhodesiei de 
sud dar, numai în condițiile în care 
la putere se va afla un guvern re- 
prezentînd aspirațiile africanilor.

Puterea dominantă —■ Anglia 
— s-a aflat în dificultate și a 
manifestat prudență. Agenția 
„REUTER" comentînd refuzul gu
vernului britanic de a acorda ne
condiționat independența Rhode
siei de sud relata că o asemenea 
acțiune ar crea resentimente în 
statele africane și asiatice

Refuzul Angliei de a accepta 
imediat cererile rasiștilor din gu
vernul Rhodesiei de sud a înfu
riat, desigur, cercurile cele mai 
reacționare de la Salisbury. Astfel, 
imediat după ce Anglia și-a defi
nit poziția — scria ziarul „TRI
BUNE" — guvernul Rhodesiei de 
sud a declarat că de acum înainte 
nu va mai ține seama de directi
vele guvernului britanic. Guver
nul sud-rhodesian, continuă „TRI
BUNE" intenționează să acționeze 
în mod independent, fără a-și 
proclama, . însă, în mod oficial 
indepenednța.

Săptămînalul britanic „OBSER
VER" a dezvăluit conținutul unoi 
propuneri atribuite primului mi
nistru englez Douglas-Home pri
vitoare la Rhodesia de sud.

După „OBSERVER" noile pro 
puneri ale primului ministru en
glez constau în acordarea inde
pendenței Rhodesiei de sud cu 
instituirea simultană a unei ,,ga
ranții a Commonwealth-ului" că 
această țară va ajunge în decurs 
de cinci ani de la obținerea inde
pendenței, la un sistem politic care 
să ofere majorității africane posi
bilitatea de a participa la guver
narea statului. Țările care vor ga
ranta această evoluție ar urma să 
fie Marea Britanie, Nigeria și o

altă țară făcînd parte din Com
monwealth.

„OBSERVER" menționează în 
continuare că guvernul britanic a 
pregătit în acest sens două planuri 
de alternativă. Primul prevede să 
se acorde populației africane drep
tul de veto în anumite probleme. 
Al doilea plan preconizează ca la 
început africanii să ocupe în 
parlament un număr egal cu cel 
al albilor. Indiferent însă care din 
aceste planuri vor fi sau nu apli
cate, în ambele cazuri africanii 
vor putea obține majoritatea abia 
după cinci ani. „OBSERVER" ara
tă că mișcarea de eliberare din 
Rhodesia de sud se opune acestor 
două planuri.

După cum se știe, recent Comi
tetul special al O.N.U. pentru 
aplicarea Declarației de decolo
nizare și-a încheiat1 dezbaterile în 
legătură cu situația din Rhodesia 
de sud. Comitetul a adoptat o re
zoluție care atrage atenția asupra 
situației din acest teritoriu. Rezo
luția cere guvernului britanic să 
îndeplinească fără întîrziere ho- 
tărîrea Adunării Generale a 
O.N.U. cu privire la Rhodesia de 
sud.

Comitetul special a chemat gu
vernul britanic să nu permită de
clararea independenței de către 
guvernul rasist al minorității, albe. 
Comitetul cere în continuare gu
vernului britanic să convoace o 
conferință constituțională la care 
să participe toate partidele politi
ce din această țară pentru stabili
rea datei indepndenței pe baza 
dreptului de vot universal.

Intr-o declarație făcută recent de 
partidul Uniunea Națională Afri
cană Zimbabwe din Rhodesia de 
sud se arată că poporul african 
sud-rhodesian este hotărit să con
tinue lupta împotriva noului gu
vern rasist și cere convocarea 
imediată a unei conferințe consti
tuționale pentru a se stabili data 
acordării independenței și alcătui
rii unui guvern al majorității afri
cane.
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