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ut a

în strinsă legătură

/ACTUALITĂȚII
5

Silozuri

de mare

capacitate
La laminorul de 

sîrmă de Ia Uzinele 
„Industria Sîrmii" 
din Cîmpia Turzii, a 
fost dată în exploa
tare o instalație de 
descărcare automa
tă a colacilor de 
sîrmă proiectată și

executată în între, 
glme în uzină. In
stalația are două 
dispozitive, fiecare 
cu cîte 4 brațe, care 
preia colacii de sîr
mă de pe transpor
tor și îi predă elec. 
trostivuitorului pen-

tru a fi transportați 
în depozite.

Cu ajutorul ei se 
reduce efortul fizic 
al oamenilor, iar 
productivitatea mun 
cii crește, realizîn- 
du-se economii a- 
nuale de peste 
52 000 lei.

CÎND SE ÎNCHEIE

A.NUL ȘCOLAR

4

Se apropie încheierea anului de 
învățămînt în școlile de cultură 
generală din țara noastră. Elevii, 
sprijiniți de cadrele didactice, re
petă lecțiile, participă la medita
ții și la diverse alte forme pen
tru împrospătarea cunoștințelor 
căpătate în timpul anului.

Primii dintre școlari care vor 
intra în vacanța de vară sînt cei 
din clasele 1—lV-a ațe școlilor de 
8 ani, care vor încheia cursurile 
la jo mai. Intre 1 și 6 iunie, șco
larii din aceste clase vor participa, 
sub îndrumarea învățătorilor, la 
diferite activități cultural-educa
tive și sportive, vor face plimbări 
și excursii, vizite la muzee și ex
poziții, vor viziona spectacole de

teatru și cinematograf organizate 
special pentru ei. De asemenea ei 
se vor pregăti pentru serbarea de 
sfîrșit de an, care va avea loc la 
7 iunie.

La un scurt interval, și anume 
la iunie, vor termina anul șco
lar elevii din clasele V—X-a ale 
școlilor de cultură generală din 
mediul urban, iar la 24 iunie ele
vii din școlile de la sate.

Printre primele examene ....
vară sînt cele de maturitate, care 
se vor desfășura între 15 și 27 iu
nie. Pentru perioada de pregătire 
au fost prevăzute lecții recapitu
lative de sinteză, consultații și 
studiu individual.

(Agerpres)

din

La Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice 
de la Fundulea, a fost experi
mentat un nou tip de silozuri. 
Ele sînt de tip platformă, au 
o lungime de 40 metri, sînt îm
părțite în 2—4 compartimente 
prin pereți de 
beton.
3 500—4 000 tone, cantitate ce 
asigură necesarul de hrană în 
timpul iernii pentru 500 de 
vaci. Acoperirea nu se mai face 
cu pămînt, ci cu carton asfal
tat, material plastic, sau, după 
posibilități, cu tăiței de sfeclă, 
baloți de paie presate, sau 
chiar prin simpla depozitare sub 
formă de șire a finului sau a 
paielor.

Construirea silozului de ma
re capacitate la suprafață 
prezintă avantajul că asigură 
mecanizarea completă a lucră
rilor de însilozare și efectua
rea lor într-o perioadă scurtă. 
La Fundulea, în 1963, au fost 
însilozate în numai trei săptă- 
mîni circa 300 vagoane de nu
trețuri. S-a asigurat totodată 
nutreț de bună calitate, s-a re
dus procentul de pierderi de la 
15 la sută la 2—5 la sută, iar 
cheltuielile au fost mai mici 
cu 6—8 la sută față de cele e- 
fectuate la vechile silozuri.

cărămidă sau
Ele au capacitate de

(Agerpres)

toți tinerii

Izotopii 
radioactivi 

în industrie

Ritm susținut
-îngrijirii culturilor

colectivei Alte succeseu cîteva luni în urmă, au început să prindă viață 
angajamentele luate de colectivul ce muncztorn in
gineri și tehnicieni de la întreprinderea de con
strucții și montaje nr. 5 București, angajamente 
care au în centrul lor îmbunătățirea calității lucră
rilor executate, creșterea productivității muncii, re
ducerea prețului de cosț și realizarea unui volum

cît mai mare de economii.
In primele patru luni ale anului, economiile realizate depă

șesc 260 000 lei. O principala sursă o reprezintă reducerea con
sumului specific de materiale prin buna lor utilizare și îmbu
nătățirea calității lucrărilor. In perioada la care ne referim, 
s-au economisit cărămizi cu care se pot construi 10 apartamente 
(zidite în structură zidărie portantă), ciment cu care se pot be- 
tona planșeele a 15 apartamente (reprezentind o suprafață de 
100 m2). oțel-beton cu care se pot arma planșeele a 7 aparta
mente, 117 m3 cherestea.

O atenție deosebită s-a acordat organizării jndirioare a locn- 
lui de muncă și aprovizionării ritmice cu materiale necesare 
construcției. Pentru transportul materialelor în bune condiții, 
la majoritatea blocurilor s-au făcut drumuri de acces demonta- 
bile din dale prefabricate. La blocuri s-au organizat brigăzi 
complexe de 15—20 muncitori, care să poată executa la un ni
vel superior lucrările respective, mărind astfel și productivitatea 
muncii. La buna gospodărire a materialelor a ajutat și întoc
mirea fișelor limită de consum, pe fiecare obiectiv în parte.

Economiile realizate se datoresc și folosirii unor metode 
înaintate de muncă, introducerii tehnicii noi, folosirii mijloace
lor mecanizate. Așa, de exemplu, utilizarea a 1 000 de grinzi 
extensibile metalice pentru susținerea cofrajelor în planșeele

Folosirea izotopilor radioactivi ia 
o extindere tot mai mare în între
prinderile industriale din țegiunea 
Brașov.

l-a Fabrica de ciment „Temelia" 
AbjBnmov, a fost pusă în funcțiu- 

o instalație de semnalizare a 
n.TvWui de umplere a pompelor 
de cu ajutorul izotopilor radio
activi. în acest scop se folosesc 
snrse de Cobalt 60 și un detector 
■ : li-.. : yndiis de Institutul 
de fizică atomică al Academiei 
R-PJL Noua instalație a contribuit 
ia automatizarea procesului de pro
ducție al morilor de ciment.

Determinarea cu precizie a nive
lului de încărcare a cubilourilor la 
Uzinele de tractoare se face, de 
asemenea, în prezent cu izotopi 
radioactivi. Aparate speciale indică 
atît nivelul încărcăturii cît și 
timpul de încărcare a cubiloului. 
La „Steagul Roșu", izotopii radio
activi ajută la descoperirea defec
telor de turnare a pieselor din oțel 
și fontă, precum și la controlul su
durii plăcutelor din metal dur pen
tru cuțitele de strung.

Rezultate importante în folosirea 
izotopilor radioactivi au obținut și 
Uzinele chimice Rîșnov, Fabrica de 
hîrtie și celuloză din Zămești. 
Complexul de industrializare a lem
nului Blaj, Fabrica „Răsăritul" din 
Brașov, și alte întreprinderi din 
regiune.

In ultima săptămînă a plo
uat în aproape toate regiunile 
țării. Au fost astfel îmbunătă
țite condițiile de creștere și 
dezvoltare a culturilor. Atît la 
semănăturile de toamnă cît și 
la cele de primăvară starea de 
vegetație este în general bună.

In aceste zile, mecanizatorii 
și colectiviștii au concentrat 
toate mijloacele pentru execu
tarea la vreme a lucrărilor de 
îngrijire a culturilor în scopul 
păstrării umidității în sol, di
strugerii buruienilor și comba
terii dăunătorilor. La culturile 
de cîmp se continuă intens 
prima prașilă. In regiunile Ol
tenia, Galați, Argeș, București 
și Banat prașila întîi la sfe
cla de zahăr se apropie de 
sfîrșit. La floarea-soarelui a- 
ceastă lucrare a fost executa
tă în proporție de peste 70 la 
sută în regiunile București, 
Ploiești și Argeș. La porumb 
și cartofi prima prașilă a fost 
făcută pe cele mai mari su
prafețe în regiunea București.

Din datele Consiliului Supe
rior al Agriculturii rezultă că 
în întreaga țară, pînă la 16 
mai, prașila întîi a fost execu
tată la sfecla de zahăr și floa

rea-soarelui pe mai mult de 
jumătate din suprafețele cul
tivate, iar la porumb și car
tofi pe 12 la sută.

în vii, se fac stropirile îm
potriva manei. în livezi, se 
continuă stropirea de primă
vară împotriva bolilor și dău
nătorilor și, totodată, lucrările 
de întreținere a solului.

In grădinile de legume con
tinuă semănatul legumelor de 
vară și lucrările de îngrijire 
a culturilor.

Consiliul Superior al Agri
culturii recomandă continua
rea în ritm susținut a lucrări
lor de îngrijire a culturilor, 
efectuarea lor diferențiată și 
la un înalț nivel agrotehnic. 
Este necesar să se intensifice 
combaterea chimică sau plivi- 
tul manual al buruienilor din 
culturile de grîu. Se recoman
dă ca în această perioadă să 
se acorde o grijă deosebită 
executării lucrărilor de îngri
jire a culturilor în perioade 
scurte și păstrării unei densi
tăți normale de plante la hec
tar, potrivit cerințelor fiecărei 
culturi în parte.

(Agerpres)

Ing. TATIANA VELICU 
ION SĂFTULESCU 

secretar al comitetului U.T.M. 
Din postul de corespondenți 
voluntari ai „Scînteii tinere-

(Continuare în pag. a IlI-a)

stagiuneaiși încheie

N1COLAE BARBU
(Cythaw H pcp. c m-4)

TG. MLTLEȘ- — întreprinde
rii redmtriate din regiunea 

ax deafer*, valoarea producției 
ftobaje adnstriale și marfă, 
reabuU de la începutul anu. 
ML cn circa 58 milioane lei. 
In această perioadă Uzinele de 
fier dto VUhița au dat peste 
pim real Bait de 500 de tone 
fcoîă. iar minele din Bălan 
peste 400 de tone de minereu, 
ntreprtaderile forestiere din 
reginxe au realizat peste plan 
circa 5 000 bc cherestea, iar 
cele de aobilă produse în va
loare de peste șase milioane.

(Agerpres)

(Agerpres)

Cum e și firesc, în fața noului cămin cultural din comuna „M. Kogălniceanu", tinerii amena
jează spații verzi, sădesc fiori.

Foto: AGERPRES

Școli noi pentru elevii Capitalei

O lucrare de sezon — recoltatul mecanizat al lucernei la G.A.S. 
Urziceni, regiunea București.

Foto : AGERPRES

Studioul expen-rrm cMrs! 
Institutului de tecera sz crt* eme- 
—iuginfirj JL L. CarwpMt* dta 
București 1st îndaee areacis sta
giune cu o «e-e de perj.-** 
festive.

SJmbătâ. slMrrrtu as prexesMî 
piesele ,.Cus vi pCore* ft -Hozt- 
let- de ShcAeșpeere dmahiî-d 
și lura se vor putrz vixăons specta
colele ..Cetate: de foc" de Mihail 
Davidoglu, „Cei din armă" de 
Maxim Gorki. „Ujî sonet pentru o 
păpușă- de Sergiu Fărcășan, 
..Steaua iără nusx" de Mihail Se
bastian. .In '.urne: apelor" de Al do 
Nicolai si ^Fescirușui" de Cehov.

In stagiunea din acest an, tine
rii interpret cu prezentat numeroa
se spectcco.’e ctit în sala studioului 
lor, cît și pe scenele diferitelor 
cluburi bucureștene și ale caselor 
de cultură din Alexandria, Giurgiu, 
Oltenița, Tîrgoviște.

t (Agerpres)

Ne eflem în ultima etapă a 
annhri școlar- Alături de preo
cuparea pentru desfășurarea 
cursurilor in această perioadă, 
încheierea anului școlar, exa
menul de maturitate etc., grija 
pentru condițiile în care se va 
desch de noul an de învățămînt 
constituie un obiectiv central 
al activității celor ce veghează 
asupra bunului mers al școlii.

Spre a cunoaște preocupările 
Sfatului popular al Capitalei 
privind una din cele mai impor
tante probleme legate de desfă
șurarea învățămîntului în anul 
școlar 1964—1965 — construc
țiile școlare — ne-am adresat 
tovarășului Ion Gh. Borca, vice
președinte al Comitetului exe
cutiv al S.P.C. Iată ce ne-a re
latat:

— Anul școlar 1964—1965 
este cel în care se ajunge în 
mod efectiv la generalizarea 
învățămîntului de 8 ani; în ai 
cest an toți elevii care promo

vează clasa a Vll-a vor fi cu
prinși în clasa a VIII-a, aceasta 
fiind, incepind de-acum înainte, 
ultima clasă a învățămîntului 
elementar și nu prima a școlii 
medii.

S-a impus deci lărgirea în 
continuare a spațiului de școla
rizare. Pe de altă parte, s-a im
pus rea'.-.zarea unor construcții 
de școli în noile cartiere în 
care s-au mutat în ultimul timp 
numeroși oameni ai muncii și, 
firește, numeroși copii. Și, în 
sfîrșit, construcția altor școli 
urmărește să completeze spațiul 
vechilor localuri de școală de
venite neîncăpătoare.

Spațiul de școlarizare în noul 
an se va lărgi cu 182 de săli de 
clasă- Se construiesc 4 școli de 
8 ani, care vor constitui unități 
școlare noi, în cartierele: Balta 
Albă, Drumul Taberei, Jiului și 
pe Șoseaua Olteniței. Primele 
trei vor avea cîte 24 săli de

clasă, laboratoare și tot ce este 
necesar bunei desfășurări a 
procesului de învățămînt, iar 
ultima 16 săli de clasă.

în alte cartiere ca: Băneasa 
— Vatra, Giulești — Sîrbi și 
Colentina, ca și în comuna Ce
tatea Voluntărească, se ridi
că localuri noi de școală cu cîte 
8 săli de clasă.

Alte construcții urmăresc, 
să lărgească spațiul unor uni
tăți de învățămînt insuficient 
pentru cuprinderea numărului 
mare de elevi. în aseme
nea categorie se află școa
la cu 24 săli de clasă care se 
construiește pe strada Dristor. 
Ea va înlocui vechea școală a 
cartierului, Școala nr. 87, și va 
concentra un număr mare de 
elevi, dintre care o parte supra
aglomerau efectivul școlilor 
8 ani nr. 80, 86, 88 aflate în 
propiere-

Cunoscuta școală „Cuibul

de
a-

cu

barză“ (Școala 
din raionul 16 
și-a făcut datoria timp de peste 
100 de ani, a devenit neîncăpă
toare și mai puțin corespunză
toare sarcinilor pe care le pune 
învățămîntul în etapa actuală. 
Ea va preda din toamna aceasta 
ștafeta noii școli de 8 ani ce se 
ridică pe strada Virgiliu, colț 
cu strada Făgăraș, școală mo
dernă, cu 24 săli de clasă.

De asemenea, Școala de 8 ani 
nr. 3 din B-dul Nicolae Titules- 
cu se extinde cu 15 săli de cla
să. In felul acesta, ea va cuprin
de un număr mai mare de elevi, 
descongestionînd și școlile ve
cine de 8 ani nr. 4, 11 și 2.

Lucrările la toate aceste con
strucții sînt începute, multe 
sînt avansate, altele se află în 
faza de finisare. O atenție prin
cipală se acordă construcțiilor 
la care lucrările au început mai 
tîrziu.

de 8 ani nr. 152 
Februarie), care

Tovarășii care lucrează în 
Secția de învățămînt a sfatului, 
în Secția tehnică de investiții, 
la Direcția gnerală de construc
ții și montaj urmăresc zilnic 
mersul lucrărilor și informează 
Comitetul Executiv privind sta
diul acestora pentru a se putea 
lua operativ măsuri de evitare 
sau înlăturare a unor greutăți 
ce ar putea surveni. Am văzut, 
împreună cu specialiștii, toate 
construcțiile. Constatînd felul 
în care se lucrează, entuzias
mul, simțul de răspundere al 
constructorilor, apreciem că 
există toate condițiile ca noile 
școli ce se ridică în Capitală, 
ca și toate celelalte lucrări de 
extindere a spațiului școlar, șă 
fie terminate înainte de 23 Au- 
cpist.

GH. ȘOVU



VIZIONARI
AI PROGRESULUI

ȘTIINȚIFIC

■
 el care răsfoiește manualul de fizică 

publicat în 1960 la Paris de Eurine și 
Guiniot, are bucuria să găsească de- 
scrisă o experiență interesantă, care la 
șapte decenii de la realizarea ei, nu a 
fost de fel uitată. Autorul acestei expe
riențe a fost fizicianul romîn Constan

tin Miculescu (1863—1937), de la a cărui naștere s-au 
împlinit anul trecut 100 de ani.

Trebuie să menționăm că lucrarea științifică în 
care experiența lui Miculescu fusese pentru prima 
dată prezentată, a fost în repetate rînduri reprodusă 
sau menționată în literatura de specialitate. După ce 
în 1891 comunicarea a apărut ca teză de doctorat 
avînd titlul „Asupra determinării echivalentului 
mecanic al caloriei" ea apare, în același an, și în 
publicația științifică de cel mai înalt prestigiu al 
Franței — „Comptes Rendus de 1'Academie des 
Sciences'* — iar în anul următor, 1892, este retipări
tă în „Physical Review" din S.U.A. și „Journal de 
Physique" din Franța. Cursurile și tratatele unor 
somități ale fizicii încep să o citeze începînd 
din 1893.

După Bacaloglu, Miculescu este astfel primul fi
zician romîn care se face remarcat în străinătate 
printr-o contribuție științifică de răsunet.

Să amintim cîteva date asupra vieții și operei lui.
S-a născut în comuna Crevnic, în actuala regiune 

Argeș, în 1863.
în 1881, Miculescu intră la Universitatea din Bucu

rești, unde este curînd remarcat ca un student ex
cepțional. După absolvirea facultății, Bacaloglu ob
ține pentru Miculescu — ca și pentru colegii săi D. 
Negreanu și Dragomir Hurmuzescu — o bursă la 
Paris. Miculescu învață cu rîvnă, ca și la București, 
bucurîndu-se de aprecierea profesorilor săi, printre 
care Poincare, Lippmann, Picard etc. In 1891 devine 
doctor în științe cu o teză care a trezit, așa cum am 
văzut, un mare interes, teză pregătită în laboratorul 
de fizică al Sorbonei, condus de savantul profesor 
G. Lippmann. în același laborator, unde au 
lucrat mulți cercetători de valoare, printre care 
Pierre și Marie Curie, își făcuse primele desco
periri, remarcate de publicațiile de specialitate,

O EXPERIENȚĂ 
CELEBRA

DRAGOMIR HURMUZESCU — INVENTATORUL 
UNUI NOU TIP DE ELECTROSCOP, CARE A 
FĂCUT EPOCA IN ȘTIINȚA VREMII

Ce aducea nou teza de doctorat a lui Constantin 
Miculescu ?

După ce secole Ia rînd căldura a fost considerată 
ca o formă specială de materie, ca un „fluid" deo
sebit, Davy a arătat în 1812 : „Cauza imediată a fe
nomenului căldurii este o mișcare”. Datorită expe
riențelor lui Colding , Maxer și Joule, a putut fi 
enunțat principiul echivalenței. Potrivit acestuia, 
căldura poate fi transformată în lucru mecanic, iar

Cum a realizat 
prof. C. MICULESCU 

cea mai precisa 
determinare 

a echivalentului 
mecanic al caloriei

lucrul mecanic în căldură. CEEA CE ARE O IMPOR
TANȚĂ PRACTICĂ DEOSEBITĂ. între cacriutea de 
căldură produsă sau cheltuită in lucrul mecanic pro
dus sau consumat există un raport cocstanî '▼ — 1 q).

Stabilirea acestui raport — a echivalentei ui meca 
nic al caloriei — a devenit o precc-pare de seamă 
a fizicienilor secolului trecut. încercările de pre-r_rare 
a echivalentului au fost numeroase, savant ez-nenț. 
ca Joule, D AnouvaL Lentz, Favre, Rowiamd, propu- 
nind felurite metode dar rezultatele obținute au di
ferit considerabil intre ele (intre 360 și 460. Chiar 
și intre determinările unui aceluiași cercetător apă
reau mari diferențe.

Aceasta era situația dud. la 28 de ani. Constanta 
Miculescu elaborează • nouă metodă periecpoaată. 
care înlătură neajunsurile anterioare Metoda se

baza pe o aparatură special concepută, care îi dădea 
posibilitatea să reducă considerabil durata expe
rienței și să-i mărească corespunzător precizia. 
Rezultatul obținut de Miculescu (J = 426,7) este 
foarte apropiat ce valoarea considerată azi exactă 
(J = 426,86). CONSTITUIND CEA MAI PRECISA 
DETERMINARE A ECHIVALENTULUI MECANIC 
AL C ALORIEI REALIZATĂ PlNĂ LA EL. Iată de ce 
lucrarea lui este apreciată ca fiind fundamentală, 
iar experiența sa a fost pe drept cuvînt socotită 
clasică

în 1891, Miculescu află însă vestea morții iubitului 
său dascăl — Bacaloglu. Cu toată gloria științifică 
ce-1 aștepta, Miculescu se întoarce în țară, dornic 
să-și pună cunoștințele în slujba poporului său, 
hotărit să continue opera educativă și științifică a 
aceluia care-i îndrumase pașii pe căile fizicii.

Numele lui Miculescu devenise cunoscut în țară și, 
cu toate că nu împlinise 30 de ani, este numit pro
fesor la catedra de fizică a Universității din Bucu
rești. unde mai mult de patru decenii desfășoară o 
rodnică și îndelungată activitate didactică. Această 
muncă nu l-a împiedicat însă să-și continue lucră
rile de cercetare Astfel, în 1905, el descrie o metodă 
originală, folosită și ari, pentru determinarea indice- 
lai de refracție al uui corp solid în formă de prismă 
c- ajutorul pjlui. adaptînd la acesta o pla
tină mobilă orizontală și un șurub micrometric ver- 
bcal Un an mai tlrria. el revine asupra acestei me
tode. ară tind prin ce se deosebea de metoda propusă 
anterior de Cha nines și de ce era mai avantajoasă. 
*■ tflrșiL în 1MB. imaginează o metodă pentru mă
surarea diametralii interior al tuburilor capilare cu 
a, «torni microscopulnL iar în 1910 indică o metodă 
acustică pentru determinarea coeficientului de ela-

Acesza este, foarte pe scurt, bilanțul vieții și operei 
fei C. Micnlesci» care s-a numărat printre pionierii 
cercetăm originale in știința noastră.

Sftmiața pe care a sădit-o cu generozitate decenii 
la rind a dat rod b:cat, contribuind la dezvoltarea 

ineștL La afirmarea ei în orbita științei 
universale.

L M. ȘTEFAN

Din monumentele de artă ale patriei: „Poarta sărutului” de Constantin Brîncuș (Tîrgu Jiu)

MERIDIANE
CULTURALE

„Neția ca d prescartiri), note explicativ, 
st an doue al cuvintelor din 
epoca eiizabethtni.

Expoziția „Ofwleclm 
fi arta plastică

La Cracovia s-a deschis expo- 
eu -Onriedm și arta plastică”, 
cnar merinde picturi, lucrări de 
garrâ smlrmrl și fotografii.

Pâie» ceie zoo âe lucrări ex- 
P» «e a£â și opere aparțmind 
jcmit afar râooc Ksawery 
FWnii iwii. Amașr La mod deo-

la excursie pe Dunăre

asemănători ca 
in cadrai vor-

prevăzute eu 
acest fel, aa

„Postul de radio
in muzică...

al creierului
ehnica modernă per
mite să se înregistre
ze fenomenele bioe- 
lectrice care apar în 
diverse organe ale 
corpului sub forma 
unor „semnale elec
trice", un adevărat 
al activității țesuturi- 
După cum se știe, la 

i sistem ingenios de
„limbaj viu* < 
lor organice. 1 
baza acestui -------------
„interogare" al organismului se atia 
activitatea electrică a țesuturilor 
vii, în care se produc curenți de 
foarte mică intensitate numiți bio
curenți sau curenți bioelectrici.

Semnalele bioelectrice pe care 
le transmit diverse organe variază 
în funcție de starea lor de repaus 
sau de activitate, de starea de să
nătate sau de boală ș.a.m.d. Modi
ficarea potențialelor electrice s-a 
dovedit a fi de fapt, procedeul cu 
ajutorul căruia celula vie își modi
fică „starea de funcționare" puțind 
transmite în același timp „informa
ții" despre aceste transformări al
tor celule. In felul acesta studie
rea fenomenelor bioelectrice din 
celulele vii, inclusiv a celor ner
voase permite citirea „limbajului 
original al organelor și țesuturilor".

„Limbajul" electric

tatea de a intercepta 
duri. Mulți oameru au tos: 
astfel să facă calcule matern 
sau să depene cite un „monolog 
interior" timp de cîteva minute. 
Deși aceste persoane nu rosteai 
nici un cuvînt, electrozi miniaiurc-i 
(cu un diametru extrem de mic. 
pină la a 20 000-a parte diatr-m 
milimetru) foarte sensibili, plasa*.: 
în regiunea buzelor, a limbi: $1 a 
coardelor vocale, au putut inxegs- 
tra sub formă Le oscilograme bio
curenți electrici 
cei care se produc 
birii.

Primele aparate 
microelectrozi de 
livrat experimentatorilor ,jnexao- 
rii" sui-generis, sub forma unor 
oscilograme cu o amplitudine si 
frecvență mereu variabile. S-a în
cercat transformarea acestor unde 
într-un „cod grafic" $i primele dic
ționare pentru traducerea gindun- 
lor înregistrate electric au apărut 
de pe acum.

Aceasta este numai una din căi
le pe care moig oamenii de ștunță 
pentru „citirea* gîndurilor ocauhii 
piin înregistrarea potențialelor bio
electrice „periferice", în mușchii 
aparatului de fonatie (care permite 
vorbirea).

pe disc
_ .ess” a ini- 

pe fascuri în 
ccJcr cunoscuți 
3 2 unui număr de 
scrise oe William

cu Michael Redgrave ; 
al V-lea” cu Richard 
^Jurtuna” cu Donald

Descifrarea acestui „limbaj* a 
fost mult ușurată în ultimul timp 
datorită aparatelor electronice care 
pot capta și amplifica potențialele 
bioelectrice cu o mărime infimă de 
ordinul unor miimi de părți din- 
tr-un volt. în laboratoarele din 
U.R.S.S., S.U.A., Belgia și în alte 
țări, prin utilizarea unor dispoziti
ve electrochimice de o finețe deo
sebită s-a putut demonstra experi
mental pentru prima oară legătura 
dintre limbaj și gîndire, chiar în 
cazul cînd subiectul respectiv face 
socoteli sau concepe diverse idei 
în gînd I Experiențele au arătat 
astfel că atunci cînd spunem ceva 
în gînd, în cadrul unor procese de 
gîndire interioară, există posibili-

Originală 
„stație de transmisie”

Paralel cu aceste probleme, și 
direct legate de ele, se cercetează 
și alte funcții enigmatice ale siste
mului nervos, cum este, de pildă, 
transmiterea gîndurilor la distanță- 
Incă mai de mult, prof. Caizamalli 
cunoscut neurolog, arăta că In 
timpul unei activități intense, creie
rul omenesc devine un izvor de 
unde electromagnetice cu diverse— 
lungimi de undă. După părerea lui 
Cazzamalli, aceste unde cerebrale 
pot constitui acel „agent fizic" 
care transmite „sugestia mintală" 
de la creierul experimentatorului 
la creierul subiectului.

Amfore
de acum 2000 de ani

IDr. EM ROMAN

r-y v* fi întovărășit

trculind încă in se
colul <1 23-lea prin 
nacela lui Masuccio 
Saiemiianul, pă- 
trxnzind in Anglia 
sub forma poemului 
bri Arthur Broocke, 

posesie de dragoste a ce
lor doi tunai (legenda are și o 
hei zstorira .- incidentul a avut 
loc hz sznl 1 303 sub domnia lui 
Bartaiaraeo idla Scala, iar Dante 
in al 4-len tint ai Purgatoriului 
vorbește de cele două familii — 
Monbecdu și Cspuletti) a găsit 
cea «cri inarzpaiă tălmăcire litera
ri H creația lui Shakespeare.

Dm 2397, cind la Londra apare 
rn-tx ri-.țze a tragediei, „Romeo 
șz 'ulzeta* :ri$piră necontenit — 
zlbzurz de celelalte mari opere 
shakespeariene — creațiile muzi- 
riendor, artiștilor plastici.

De la compozitorii englezi din 
secolul al 17-lea la Beethoven 

’-.pectoral t-a mărturisit lui 
Kori .Amenda că Adagioul Cvar
tetului or. 1 op 18 ar fi o trans
punere a scenei cavoului) de la 
creatorii romantici (pentru care 
moștenirea shakespeariană a fost 
un necontenit izvor de inspirație 
in strădaniile lor de a uni poezia 
cu muzica) la Prokofiev — „Ro
meo și Julieta* a fost sursa in
spiratoare a 30 de lucrări muzi
cale.

Chior dacă selecția istorică a 
menționat pe afișe un număr 
mult moi mic din aceste lucrări, 
cifra aceasta conturează din plin 
interesul cu care reprezentanții 
artei sunetelor s-au adăpat la iz
voarele tragediei în care — după

cuvintele lui Lessing — dragostea 
e izvorul întregii acțiuni.

Prima mare creație muzicală în 
ordinea istorică, și care de 125 de 
ani poate sta cu mîndrie alături 
de marile opere artistice ale 
veacului trecut, este Simfonia 
dramatică cu același nume a lui 
Hector Berlioz.

După Simfonia Fantastică în-

celor două familii peste trupurile 
însîngerate ale copiilor.

După trei decenii de la premie
ra berlioziană din 1833, care 
asistaseră cei mai de seamă inte
lectuali ai Parisului („Sala dumi- 
tale e un adevărat creier" îi spu
nea Balzac în ziua premierei), 
N. Rubinstein dirija la Moscova o 
altă mare lucrare inspirată din

PAGINI DIN ISTORIA 
ARTELOR

chinată lui H. Smithon marea in
terpretă shakespeariană, Berlioz 
e minat de apriga dorință de a 
traduce muzical tulburătoarea po
veste de dragoste „navigînd — 
cum scrie în „Memorii" — „pe a- 
ceastă mare uriașă de poezie, 
minat de briza fanteziei sub ra
zele calde ale acestui soare de iu
bire pe care Shakespeare îl lumi
nase".

Scrisă în spiritul tragediei 
shakespeariene, folosind o bogată 
paletă orchestrală, lăsînd muzicii 
să spună mai mult decît vocilor 
corului, „Simfonia dramatică cu 
cor, solo de canto și prolog în 
formă de recitativ coral" este o 
reală dramă muzicală, în care 
Berlioz, de-a lungul celor 6 scene 
ce nu prea se supun formelor 
muzicale cunoscute, tălmăcește 
muzical îndîrjita luptă a celor 
două familii veroneze, dragostea 
tinerilor, cumplita împăcare a

creația shakespeariană — Uver
tura fantezie a lui Ceaikovski.

Imaginile de o profundă suges
tivitate conturate de Ceaikovski 
în desenul portativelor redau de 
astă dată prin mijloace pur in
strumentale, întreaga tragedie.

Coralul introductiv cu rezonan
te arhaice, despre care unii co
mentatori afirmă că evocă figura 
bătrînului Lorenzo, (iar alții îl 
socot un echivalent muzical al 
prologului destinat de Shakespea
re corului) allegroul ce ne aduce 
ideile muzicale principale ale 
uverturii — prima temă dramati-

că, încordată, imagine a oprimă
rii, iar a doua — pasionata me
lodie a dragostei, încleștata luptă 
a acestor teme, ultima reveniri 
a melodiei, ce se ridică în regis
trul înalt „căpătînd parcă — 
după expresia unui comentator — 
sensul biruinței dragostei dincolo 
de moarte în timp ce acordurile 
finale iau înțelesul unui vehe
ment protest care condamnă ura 
oarbă" — iată cîteva dintre ima
ginile acestei uverturi ceai- 
kovskiene ce redă tragica poveste 
a iubirii tinerilor veronezi.

Iri sfîrșit, peste ani, în decem
brie 1938, la Brno, avea loc pri
ma audiție a uneia dintre capo
doperele creației lui Prokofiev — 
baletul în 4 acte și 10 tablouri 
,,Romeo și Julietau creație con
temporană ce se găsește, în re
pertoriul tuturor marilor trupe de 
balet de pe cele 5 continente.

Marea varietate de tipuri 
shakespeariene este conturată de 
Prokofiev de-a lungul baletului 
cu o inegalabilă forță muzicală 
creînd o partitură profundă, cap
tivantă, o „muzică — cum scrie 
G. Ulanova, celebra interpretă 
a Julietei, plină de forță, adecva
tă scenei... atît de acordată cu 
drama lui Shakespeare".

IOSIF SAVA

Liliac multicolor

Săptămîna viitoare pe

u

V 'i

ecrane

r *

imblînzitoru 
de biciclete"

„Cauze drepte"

O expediție arheologică sub
acvatică engleză a socie
tății „Royal Air Force", 

stabilită în apropierea insulei Fi- 
licudi, a recuperat o parte din 
încărcătura unui vas antic grec 
scufundat acum 2 000 de ani în

dreptul acestei insule la o anu
mită distanță de Capul Graziano. 
Membrii expediției au recuperat, 
printre altele, patru amfore cu 
capacitatea de 50 de litri, care 
vor fi donate Muzeului arheolo
gic Eolian.

După scenariul lui 
Iuri Ozerov, Nikolai 
Erdman și Iuli Kun ca
re semnează și regia, 
studioul „Tallinfilm" a 
realizat comedia „Îm
blânzitorii de biciclete".

In eroina principală

a filmului recunoaștem 
pe Liudmila Gurcenko, 
cunoscută din filmele : 
„Noapte de carnaval", 
„Fata cu chitara", „Ce
rul Balticei" și „Cine-i 
de vină 9"

Marina Vlady, Bour- 
vil și Pierre Brasseur, 
intr-o nouă producție 
a studiourilor franceze 
„Cauze drepte".

Regia aparține lui 
Christian J., realizator 
a numeroase filme, din-

’re care unele au apă
rut pe ecranele noastre 
(„Legea e lege“, „Ma
dame Sans-Gene").

Pe lista distribuției 
mai întîlnim pe Virna 
Lisi („Femeia zilei") și 
Jacques Monod („Va
porul lui Emil").

„Fără teamă 
și reproș"

Studioul „Mosfilm“ 
prezintă noua sa pro
ducție „Fără teamă și 
reproș". Filmul este 
realizat după scenariul 
semnat de S. Lunghin 
și I. Nusinov, în regia 
lui A. Mitta.

Lista actorilor cu
prinde numeroase nu
me cunoscute dintre 
care reamintim pe I. 
Nikulin din „Cînd co
pacii erau mari", „Fata 
cu chitara" și „Oameni 
de afaceri".

Muzeul satului romînesc, unul 
dintre cele mai interesante și mai 
originale muzee etnografice din 
lume, s-a îmbogățit, recent, cu o 
nouă „achiziție”.

Vizitatorul care pătrunde zilele 
acestea pe aleile muzeului este 
atras de un minunat liliac care a 
înflorit în „curtea" unei gospodării 
țărănești din secolul 18.

Liliacul este „creația* grădina
rului Muzeului, Gheorghe Grosu. 
In urmă cu un an, el a început să 
altoiască pe o singură tulpină mai 
multe soiuri de liliac.

Primul său rod l-a avut anul tre
cut cînd spre sfîrșitul toamnei li
liacul, prevestind parcă sosirea 
zăpezii, a înflorit albindu-se pe 
neașteptate.

Toată iarna liliacul a fost îngri
jit. Odată cu primele zile de primă
vară, pe tulpina sa au fost împlîn- 
tați încă 60 de altoi.

De cîteva zile liliacul își poartă 
cu mîndrie noua podoabă. El In
cintă vizitatorul cu nu mai puțin 
de 8 varietăți.

In vîrful lui strălucește un bu
chet alb ca zăpada de liliac bătut. 
Apoi, coborînd privirea, întîlnim 
flori roz-pal și roz-aprins, mov-pal 
și mov mai închis, ciclamen, roșu 
și violet. Fiecare buchet are altă 
culoare și altfel de petale, cu un 
rînd, cu două, cu trei și chiar pa
tru rînduri de petale. Adăugați la 
toate cele 8 varietăți de culori și 
8 feluri de parfum...

C. A.

In pregătirea Olimpiadei
• Pentru cei care participă la Olimpiadă — au fost amenajate 

trei sate „olimpice". Satele vor avea blocuri de beton cu cite 
trei etaje și vile din lemn pentru 7 200 de sportivi.

• Cit timp va dura Olimpiada vor ii puși în circulație „bani" 
olimpici speciali, ce vor fi retrași din circulație după închiderea 
Jocurilor Olimp ie — rămînînd însă de mare valoare pentru 
numismați.

o Specialiști japonezi în arta culinară au de alcătuit 159 de 
meniuri pentru toate naționalitățile participante ; vor fi calificați 
in acest sens 306 bucătari ce vor prepara în 600 000 gustări neste 
60 000 găini, 340 vaci, 600 oi, 730 000 ouă, 72 tone de orez 356 
tone de legume. 52 tone de fructe...

I. M.



SPARTACHIADA
REPUBLICANĂ

„Pescărușii"

A Il-a Conferință Sindicală Internaționala 
cu privire la problemele femeilor muncitoare

Mitingul oamenilor muncii 
din Capitală

Eugen Cirezaru se așează 
mai comod în carlingă, își po
trivește curelele parașutei, mai 
încearcă o dată comenzile apa
ratului, apoi se întoarce spre 
colegii de grupă : „Semnal" 1 
Fanionul se înalță, din cealaltă 
parte a cîmpului automosorul 
răspunde printr-un bîzîit înfun
dat și peste o clipă, uriașa pa
săre gălbuie alunecă șuierînd 
pe covorul aerodromului și țîș- 
nește-n . văzduh. Așa începe 
zborul „pescărușului".

La Aeroclubul din Tg. Mureș, 
se desfășoară în aceste zile o 
activitate intensă. Este timpul 
cumulizărilor maxime, condiția 
atmosferică cea mai prielnică 
pentru zborul de performanță, 
iar planoriștii țin să folosească 
din plin acest prilej pentru în
trecerile în cadrul celei mai 
largi competiții sportive a anu
lui Spartachiada republicană.

— Cîți sportivi participă la 

Echip K. P. hiioe
Curta Păcii

PE SCURT e

întreceri ? 
Alexandru Ioi a. 
Aeroclubului, 
tul pilotat de 
țime.

— Avem i 
concurs

In ac« 
rea se 
tti de 
peste 
însean 
trecut»
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nou: „Semnal"! în carlingă se 
află pilotul Teofil Ciotloș. Și 
măiestria lui se observă chiar 
din corectitudinea decolării — 
imaginea nr. 1.

După Teofil Ciotloș, s-au 
înălțat în văzduh Ștefan Luci, 
Vasile Rovai, Zoltan Naghi. 
Deasupra aerodromului se ro
tește acum un adevărat stol de 
„pescăruși". Urmărind activita
tea planoriștilor ți se pare că 
numai decolarea pune proble
me și că mai departe planorul 
zboară singur, purtat de aripile 
viatului. Numai ochiul coman
dantului observă critic fiecare 
evoluție, îl vede parcă pe fie-

SPORT • SPORT • SPORT
In cuplajul hucureștean

Doar o singură repriză de fotbal

ionol de dirt-track de pe stadionul DinamoMoi

p fru- 
ixsor din

fBMI

de Schejbal 
Pnma evadare 

trează la 
?ează din 

ii, Ka- 
7 aler- 
rmător 
donezii 

In roata lor 
C. Dumitrescu, 
mânui Appier. 

Schimbîndu-se la trenă, cei 4 
cicliști reușesc să prindă 
grupul condus de Moiceanu la 
km 102. unde avansul față de 
grosul plutonului este de 3'. La 
km 105 Cerepovici sparge un 
cauciuc astfel că în plutonul 
fruntaș râmin 15 alergători. 
Piuă la sfirșitul etapei avansul 
țigărilor va crește la peste 

Dummo-București, fruntașa cla
cului, a pierdut în întîlnirea 
ișul un punct. Și n-a lipsit 
să rimînă cu masa goală. 

Frr.tru că, la fel ca în etapa tre- 
.u:.:, băieții din „Ștefan cel Mare" 
cu practicat un joc lipsit de vi
goare.

Repriza întîi (caracteristică 
principali : confuzia și jocul la 
grămadă) s-a desfășurat plicticoa
se. Două-trei curse, ca să fie în
călzite tribunele, și apoi intrarea 
definitivă in anonimat. în minutul 
4, la un fault în careu comis de 
Pojoni asupra lui Petru Emil, ex
tremul sting Frățilă a înscris cu 
sete. Apoi, cum am spus mai îna
inte, hărțuială în cîmp, joc lent, 
greșeli elementare.

După pauză, miracol. Ambele 
ec'-.ipe se aștern pe treabă și tri
bunele se însuflețesc. Cei care a- 
tzcă in trombă, cu ambiție și pof
tă de șut, sînt orădenii. Din rîn- 
dul lor s-au detașat în ordine : 
Sa:aci III, Damian, Mănescu, 
Naghy, Vlad și portarul Duca — 
totdeauna la postul lui, inspirat și 
mai cu seamă spectaculos.

Dinamoviștii au răspuns ferm și 
rezultatul e că prima repriză a 
fost dată uitării, tribunele au a- 
sistat la un joc bărbătesc, purtat 
in viteză și la marcarea unui gol 
(Damian de la Crișul) excelent 
realizat.

Ultimele minute au, fost, poate, 
cele mai încordate. Dinamo forța 
să se distanțeze în cîștigător, Cri
șul, de asemenea, să apuce lozul 
cel mare, nevisat înainte de meci, 
în această perioadă Duca a res
pins de cîteva ori, cu pumnii, țîș- 
nind dintre doi sau trei adversari, 

PE SCURT (Agerpres)

iar în cele din urmă l-a salvat 
bara. în clipa următoare, pericolul 
s-a mutat tot atît de acut, la cea
laltă poartă și dacă Datcu n-ar fi 
ieșit în afara careului, vreo zece- 
cincisprezece pași, transformîndu- 
se din portar în half, am fi notat 
acum, neîndoielnic, o victorie a 
orădenilor.

Atând în vedere perioadele de 
dominare, rezultatul e echitabil.

Partida vedetă Steaua — Petro
lul (1 : o) a nemulțumit pe toată 
lumea. Subliniem că doar golul 
lui Sorin Avram, înscris dintr-un 
unghi imposibil și saltul extraor
dinar al ploieșteanului lonescu 
care a scos absolut prin minune 
un șut cu capul al lui Voinea, sînt 
singurele faze care au meritat de
plasarea spectatorilor. în rest, lîn- 
cezeală că-ți venea să joci bîza 
sau șotron, orice, numai să nu 
privești pe teren unde jucători cu 
nume sonore se chinuiau să im
provizeze ceva care să aducă a 
fotbal.

Puținul — de bine, de rău — 
fotbal care se încercă a fost um
brit de arbitrajul lui Al. Toth, me
reu în contratimp, parcă pus anu
me să rupă cursivitatea unei ac
țiuni și să dea decizii eronate.

Atît. Așteptăm să spună mai 
mult cei în cauză.

F. N.
★

Alte rezultate : Știința Cluj — 
Tarul Constanța 3—o (2—o) ; Di
namo Pitești — Rapid București 
o—1 (o—1) ; Știința Timișoara.— 
U. T. Arad 3—3 (2—2) ; C.S.M.S. 
Iași — Progresul București 2—0 
(2—o) ; Siderurgistul Galați — 
Steagul Roșu Brașov 0—0.

Sîmbătă după-amiază în 
sala Palatului R. P. Romine a 
avut loc un miting al oameni
lor muncii din Capitală orga
nizat cu prilejul celei de-a 
Il-a Conferințe Sindicale In
ternaționale cu privire la pro
blemele femeilor muncitoare.

Mitingul a fosț deschis de 
Larisa Munteanu, secretar al 
Consiliului Central al Sindica
telor din R. P. Romînă, care a 
salutat călduros pe oaspeți.

A luat cuvîțitul Maria Gra
matic, țesătoare la întreprin
derea „Flamura Roșie". Noi, 
femeile muncitoare din orașul 
București și din întreaga țară 
— a spus ea — am urmărit 
cu viu interes lucrările Con
ferinței.

Descătușate pentru totdeau
na de exploatare, ridicate pe 
treapta cea mai înaltă a dem
nității umane, femeile munci
toare din țara noastră mun
cesc cu dragoste și pasiune 
alături de bărbați pentru de- 
săvîrșirea construcției socialis
te, își cresc copiii în spiritul 
dragostei nețărmurite față de 
patria socialistă și a sentimen
telor calde de prietenie și so
lidaritate frățească cu cei ce 
muncesc din toate țările lumii.

Bucurîndu-ne de viața nouă, 
din ce în ce mai luminoasă pe 
care o trăim, noi nu uităm 
că în același timp sute și sute 
de milioane de femei din țările 
capitaliste, din țările asuprite 
de imperialism mai duc o via
ță grea, sînt lipsite de drepturi 
elementare ale omului și ce
tățeanului, sînt asuprite și u- 
milite așa cum eram și noi cu 
20 de ani în urmă. Animate de 
un puternic spirit internațio
nalist, femeile din patria noa
stră sînt alături de surorile lor 
de clasă din aceste țări, urmă
resc cu simpatie profundă 
lupta lor nobilă și grea, alături 
de întreaga clasă muncitoare, 
de toți oamenii muncii pentru 
emanciparea femeii muncitoa
re, pentru scuturarea jugului 
asupritor, pentru eliberarea 
națională și socială a tuturor 
celor ce muncesc.

în încheiere vorbitoarea și-a 
exprimat dorința ca măsuri
le adoptate de conferință să 
contribuie la întărirea solida
rității și a unității de acțiune 
a clasei muncitoare din întrea
ga lume, la intensificarea 
luptei pentru drepturi demo
cratice, pentru o viață mai 
bună, împotriva imperialismu
lui și colonialismului.

în cuvîntul său, Renato Bi- 
tossi, președintele F.S.M., a 
spus, printre altele : Pentru 
mine este o mare bucurie, 
dragi tovarăși, să mă aflu în 
capitala patriei voastre, boga
tă în istorie și în monumente 
vechi, bogată, de asemenea, în 
amintiri glorioase despre 
lupta eroică a clasei munci
toare din Romînia.

Pe lîngă salutul muncitori
lor din lumea întreagă, per- 
miteți-mi ca în numele parti
cipantelor la Conferință și în 

numele clasei muncitoare care 
este încă exploatată din țările 
capitaliste să vă transmit 
mulțumiri vouă, muncitorilor 
romîni. care prin munca si 
voința voastră nu numai că 
ați înlăturat regimul capita
list și deci exploatarea omului 
de către om în țara voastră, 
dar ați demonstrat, de aseme
nea, clasei muncitoare din în
treaga lume cum se constru
iește un viitor, la care merită 
să visezi, un viitor al păcii și 
al coexistenței pașnice între 
toate popoarele de pe pămînt. 
Ați realizat o societate cu eco
nomie socialistă și munciți cu 
înflăcărare și entuziasm pen
tru o producție tot mai spori
tă, pentru ridicarea nivelului 
de viață al poporului munci
tor din țara voastră. Femeia 
în Romînia a obținut egalita
tea în drepturi cu bărbatul, 
un salariu egal la muncă ega
lă, drepturi sociale, politice și 
economice, egale cu cele ale 
muncitorilor. Copiii voștri, ge
nerațiile viitoare cresc într-o 
atmosferă de democrație în 
care educația lor se face în 
spiritul solidarității, în spiri
tul internaționalismului pro
letar.

Vorbitorul a arătat că astăzi 
femeia ca mamă, ca soție dar 
mai ales ca muncitoare, în ță
rile capitaliste împarte în mod 
egal cu bărbatul oprimarea și 
exploatarea. Rezultă de aici 
că muncitorii și muncitoa
rele, din țările capitaliste, 
luptă uniți pentru obținerea 
drepturilor lor de care să se 
bucure în mod deplin și liber, 
pentru deplina și libera dez
voltare a personalității lor în
tr-o lume nouă, egali unul cu 
altul,

în jurul acestui obiectiv 
măreț al unității clasei mun
citoare s-au purtat discuțiile 
la prezenta Conferință, s-au 
trasat căile de realizare con
cretă a revendicărilor femei
lor.

Vorbitorul s-a referit la re
zultatele acestei conferințe 
sindicale în lupta clasei mun
citoare, a femeilor muncitoare 
în activitatea F.S.M.

Luînd cuvîntul apoi Elena 
Lascu, vicepreședinte al Con
siliului Central al Sindicate
lor, conducătoarea delegației 
femeilor muncitoare din țara 
noastră la Conferință, a spus: 
De la tribuna Conferinței, nu
meroase delegate au rostit cu
vinte calde la adresa clasei 
noastre muncitoare, a realiză
rilor ei pe drumul vieții noi 
din patria noastră, la adresa 
sindicatelor. în ele noi vedem 
aprecierea de care se bucură 
oamenii muncii, sindicatele 
din țara noastră, în rîndurile 
clasei muncitoare și a mișcării 
sindicale internaționale. Ne 
exprimăm recunoștința noa
stră pentru aceste aprecieri.

Asigurăm Federația Sindica
lă Mondială că sindicatele din 
țara noastră vor milita neobo- 

închiderea 

sit pentru a-și aduce aportul 
lor la întărirea unității miș
cării sindicale internaționale 
în lupta pentru interesele vi
tale ale clasei muncitoare, 
pentru pace și progres social.

Din cuvîntările la Confe
rință a ieșit puternic în evi
dență faptul că masele de 
femei muncitoare devin tot 
mai conștiente că inegalita
tea economică și socială a fe
meii este generată de existen
ța capitalismului, imperialis
mului și colonialismului și de 
aceea, pentru deplina lor 
emancipare, participă activ la 
lupta clasei muncitoare, pen
tru eliberare națională și so
cială.

Sîntem convinse, dragi to
varășe, că întâlnirea noastră, 
a femeilor muncitoare din 
cele peste 50. de țări de pe 
toate continentele lumii, re
prezentând milioane de femei 
cu convingeri politice și ideo
logice diferite, de afilieri sin
dicale deosebite, va rămîne ca 
un moment însemnat pe linia 
înfăptuirii planului de acțiu
ne elaborat de cel de-al V-lea 
Congres Sindical Mondial. Ea 
va constitui un imbold în 
lupta noastră comună pentru 
apărarea intereselor vitale, a 
năzuințelor și aspirațiilor 
clasei muncitoare din lumea 
întreagă.

Noi, femeile muncitoare, oa* 
menii muncii din Romînia 
sîntem bucuroși că ați venit 
la noi, că această Conferință 
v-a oferit prilejul să ne cu
noașteți mai bine, să vedeți 
realizările clasei muncitoare, 
ale poporului nostru în con* 
struirea vieții noi socialiste 
pc care o clădim sub condu
cerea înțeleaptă a Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Tuturor femeilor muncitoa
re, oamenilor muncii din toate 
aceste țări, vă rugăm dragi 
tovarășe de peste hotare, par
ticipante la mitingul nostru, 
să le transmiteți salutul fier
binte al surorilor lor de clasă, 
al oamenilor muncii din țara 
noastră, să le spuneți că sîn
tem alături de ele în lupta lor 
grea, nobilă, pentru drepturi 
și libertăți, pentru o viață 
demnă, pentru progres social, 
pentru pace.

Menirea noastră de femei 
muncitoare, parte integrantă 
a clasei celei mai înaintate a 
societății, îndatoririle noastre 
de mame, soții, surori, cărora 
ne revine misiunea nobilă de 
a crește și educa noua gene
rație a societății, cer să ne 
strîngem și mai puternic 
rîndurile pentiru înfăptuirea 
țelurilor noastre comune.

Cuvîntările au fost sub
liniate în repetate rînduri de 
vii aplauze. Mitingul s-a în
cheiat cu un spectacol festiv 
la care și-au dat concursul 
formații artistice ale sindica
telor, formații și soliști cunos- 
cuți. Artiștilor le-au fost ofe
rite flori.

Conferinței
Cu VA li - irr :

(ploaie fi vfatj, — fa
prima zi a eorrangirs 
blican de atletism rar* xne jx 
pe stadionul „23 Aacist* dte 
Capitală au fost ir_-»u.<rate o 
serie de performante i_: r:.«- 
se. Cel mai bun itzius a fa* 
obținut de recontoMOM na»- 
dială Iofanda Ralaț care a 
realizat la săn.tma. ic faăln- 
me 1,88 m tc- 3 OB m-u pSPi 
decît recordul hxnm pe care-’.

De la cuwînt la fapta
Evidențiați —

toți tinerii colectivei
(Urmare din pag. I-a) 

întîi pe cele 140 de hectare cu 
floarea-soarelui și 90 cu sfeclă 
de zahăr. Lucrarea trebuia ter
minata în cel mult două zile, 
pentru că porumbul răsărise și 
se dezvolta rapid. Cei din bri
gada întîi au terminat lucrarea 
asta într-o zi și jumătate. Apoi 
au hotărît să-i ajute pe cei din 
brigada a doua. Pină seara a 
fost totul gata.

— Așa că la porumb...
— Da, am putut începe de a 

doua zi, cu toate forțele. Acum 
avem prășite mai bine de 400 
de hectare din cele 810. Tine- 
nerii dau o mare atenție cali
tății. Pentru că avem acum apă 
suficientă în sol, am hotărît să 
nu rărim porumbul. Dacă va fi 
nevoie, la prașila a doua îl vom 
rări (numai manual) în așa fel 
îneît să asigurăm 40 000 de 
plante la hectar, nu 35 000 cit 
prevăzusem inițial. Densitatea 
va depinde, deci, de condițiile 
climaterice.

Permanent și cu mult interes, 
organizația de bază U.T.M. se 
ocupă de înfăptuirea fiecărui 
angajament luat în întrecerea 
socialistă. Unul dintre acestea 
prevede, de pildă : „vom reco
manda încă 15 tineri care să 
devină îngrijitori de animale și 
de păsări; tinerii care lucrează 
la ier mele de vaci vor obține 
cu 200 litri de lapte pe cap de 
vacă furajată peste prevederile 
planului". Primul obiectiv a 
fost dus la îndeplinire chiar de 
atunci. Preocuparea pentru în
făptuirea celui de-al doilea se 
manifestă în fiecare zi prin res
pectarea programului de grajd, 
pi^ntr-o îngrijire și furajare ra
țională a animalelor. Toate a-

la prec* fe « 2 gardur. 
WvflB Jm* • *
M rrartf M ra îrwpa.
de ITS M. Verigi record era 
<5e SHBH k- dn
USC SmL în Jutiă bsr.4. 
țrrxri Gft. Zazu^rescu & 
«țajac jecareu țfcfc La 1» an 
p-ai canrrtat fa
a tx

cesfea s-au eoserecac prm ob- 
piserea pfarf Js î Mai < die 
50 de hm de Japt* pe ccp de 
vacă rura/aid, ck cile 66 de li
tri mai auil raM oe prevederi. 
Acum vodle aa ioet tctxse Ja 
pășunal fi prodaepe dried e 
în creștere, pentru d pAtnuiie 
au iarbă bogată. Dar pentra ca 
să lie așa. t neru fi-aa isde- 
plinit un alt a.-.pc £
vorba de întreținerea pumni
lor. In cîteva dumimă s-cu or
ganizat acțiuni de mixncă pa
triotică. Au fost prezent: cite 
100—150 de tineri. Mai iniii au 
distrus cioatele, mârtăniL Pe 
toate cele 200 de hectare au 
grâpat de-a lungul și de-a latul. 
Apoi au transportat și împrăș
tiat pe mari supraiețe must de 
grajd diluat.

S-a calculat că aceste lucrări 
executate prin munca patriotică 
a tinerilor vor iace sâ crească 
producția de iarbă cu cel puțin 
2 000 de kg la hectar. Ceea ce 
înseamnă un plus de aproxi
mativ 400 000 de kg de masă 
verde. De aici și garanția că ti
nerii îngrijitori de animale își 
vor respecta cuvîntul dat.

Au început din vreme con
strucțiile zootehnice. Comite
tul U.T.M. pe gospodărie a re
văzut obiectivele pe care și 
le-a propus în planul de mun
că. A considerat că în „fere
strele" dintre muncile din cîmp, 
tinerii pot da un ajutor sporit 
constructorilor. Pe lîngă cei ce 
lucrează aici, au fost antrenați 
zilnic încă 30—40 de tineri din 
brigăzile de cîmp, prin rotație. 
Sarcina lor era să asigure dul
gherilor și zidarilor materiale 
„la mină". In același timp 20 
de tineri conductori de atelaje 
au transportat neîntrerupt pie
triș, cărămidă, lemn, nisip. In

Alte rezultate mai impor
tante masculin: disc V. Sălă- 
eeann 5234 m; triplu salt Ș. 
Chiochină 16,14 m; 1500 m. 
Vameș 3*53 5/10 ; 3 000 m
^T**^1* Caramihai 9’14 '3/10; 
feminin: lungime Viscopolea- 
nu 534 m.

Concursul continuă astăzi 
de la ora 16 pe stadionul „23 
Aueust-.

• Pe terenul Progresul din 
Czz’.'.zăâ cu continuat ieri în

felul acesta gospodăria a putut 
tr. ansa mult cu lucrările. Acum 
se ar.ă la grinzi grajdul pentru 
IQO de vaci, s-a terminat hala 
peatra 3000 de păsări, s-a tur
nat iuadafia îngrășătoriei pen
tru porci.

In toate aceste îniăptuiri, se 
vei. ca într-o oglindă și faptele

în strînsă
calitatea sis

(Urmare din pag. I-a)

beton monolit a dus 
la economisirea de mate
rial lemnos. Șantierele au 
fost dotate cu 30 macarale de 
fereastră, cu 10 bene tip sa
nie pen^u transportul beto
nului pe verticală cu maca
raua, iar pentru lucrările de 
finisaj au fost aduse 20 apa
rate „Kaiimax' și 10 pistoale 
pentru vopsit. Folosirea ju
dicioasă a utilajelor a. de
terminat reducerea termenelor 
de execuție, ușurarea mun
cii oamenilor, economii de 
materiale, fapt care a dus la 
scăderea prețului de cost, în 
primele patru luni, cu circa 
100 000 lei, dintre care 32 000 
lei numai în luna aprilie.

O altă sursă însemnată de 
economii o constituie inova
țiile. Conducerea șantierului, 
cabinetele tehnice, organizația 
U.T.M. se preocupă în perma
nentă de antrenarea unui nu
măr cît mai mare de tineri și 
vîrstnici în mișcarea de ino
vații. folosesc forme variate 
de popularizare a lucrărilor 
tehnice de specialitate. Cele 28 
de inovații care se aplică, a- 
duc anual economii antecalcu- 
late în valoare de circa 600 000 
lei. Organizația U.T.M. acordă 
o mare importanță propagan
dei tehnice : au fost organi
zate concursuri „Cine știe me
serie. cîstigă", acțiuni de 
popularizare a cărții tehnice. 

trecerile dintre tinerii tenis- 
mani romîni și maghiari. în 
meciul echipelor A reprezen
tativa țării noastre conduce 
cu 2—0. Popovici l-a învins 
cu 6—4; 6—2 pe Kovacs 
iar Năstase a cîștigat cu 6—3; 
0—6; 6—4 partida cu Varga. 
Echipa secundă a R.P.U. con
duce cu 2—0 în jocul cu echi
pa R.P.R. III. Astăzi, de la 
orele 15, au loc noi întîlniri.

(Agerpres)

tinerilor colectiviști. Am soli
citat conducerii gospodăriei să 
ne spună numele cîtorva evi- 
dențiați. Ni s-a răspuns că 
toți cei peste 300 de tineri de
pun mult interes pentru înde
plinirea și depășirea propriilor 
angajamente luate în întrecerea 
socialistă.

legătură — 
economiile
Un grup de tineri a realizat 
schimbarea traseului canalului 
termic la blocurile 8. 9 10 din 
Bulevardul 1 Mai. realizînd 
astfel economii antecalculate 
de circa 35 000 lei. Din acest 
grup fac parte inginerul Paul 
Natanzon, tehniciană Stela 
Boitoș și maistrul Niculescu 
Paul. O interesantă inovație 
au prezentat și inginerii Petcu 
Ion si Schneider Solomon — 
„confecționarea unei ferme 
metalice din oțel-beton pentru 
viziere de protecție la blocuri".

In scopul ridicării nivelului 
tehnic și profesional au fost 
organizate cursuri pentru cei 
40 maiștri în cadrul cărora in
gineri din întreprindere cu cea 
mai mare experiență au ținut 
prelegeri privind „Metoda de 
executare a lucrărilor în flux 
continuu", „Căile de îmbună
tățire a calității lucrărilor" 
etc. Strîns legate de cerințele 
procesului de producție, ele 
au constituit un sprijin pen
tru munca tinerilor. 50 șefi de 
echipă au participat la cursu
rile de ridicare a calificării. 
Cursanților li s-a vorbit de 
către specialiști despre modul 
cum trebuie executate diver
se lucrări de acoperiș și figuri 
de acoperiș, „Prepararea mor
tarului" etc. S-au evidențiat 
maiștrii Marinache Oprea, 
Mirică Ion și șefii de echipă 
Petre Marin și Gonțoi Ion. De 
asemenea, aproape 150 munci
tori au urmat cursurile de

Ion Cațaonu, șeful unei echipe de dulgheri care realizează 
lună de lună însemnate economii de material lemnos.

calificare în diverse meserii: 
dulgheri, zugravi, fierari-be- 
toniști. mozaicari. Ridicarea 
nivelului tehnic și profesional 
a contribuit în mare măsură 
la organizarea judicioasă a 
muncii, la grăbirea ritmului 
lucrărilor și efectuarea aces
tora la un înalt nivel calita
tiv.

Organizația U.T.M. a antre
nat un mare număr de tineri 
la consfătuirile care au loc la 
nivel de șantiere sau la nive
lul întreprinderii. Intr-un a- 
semenea cadru, la Șantierul 
2 s-a analizat felul în care 
muncitorii folosesc timpul de 
lucru, la Șantierul 3 s-a dis
cutat problema gospodăririi 
materialelor și posibilitățile 
creșterii productivității mun
cii.

Rezultatele nu au întârziat 
să se arate : calitatea superi
oară a lucrărilor, micșorarea 
duratei de execuție, economii 
însemnate S-au evidențiat în 
mod deosebit dulgherii Petre 
Marin, Ghiță Ion, zugravul

Foto: ION SĂFTULESCU

Tofan Margareta, precum și e- 
chipa condusă de Cațaonu 
Ion, care au reușit să econo
misească o cantitate însemna
tă de materiale. Astfel lemnul 
primit pentru cofrajele nece
sare primelor 7 etaje ale blo
cului 10 din Bulevardul 1 Mai 
a fost folosit în continuare si 
pentru celelalte nivele, co
eficientul de uzură a fost cu 
25 la sută mai mic față de cel 
admis. Panourile curățate cu 
motorină și impregnate cu 
cherazină își măresc durata de 
folosință.

Popularizarea muncitorilor 
tineri evidențiati în întrecerea 
socialistă la gazeta de perete, 
la panourile de onoare, în a- 
dunări generale U.T.M., în 
consfătuiri de producție pre
cum și cu prilejul schimbu
rilor de experiență a consti
tuit un îndemn la obținerea 
unor succese mai mari, a dus 
la cunoașterea diverselor me
tode de lucru și înlăturarea 
unor greutăți de ordin tehnic 
sau organizatoric.

Sîmbătă, în ultima zi a 
celei de-a Il-a Conferințe 
Sindicale Internaționale cu 
privire la problemele fe
meilor muncitoare, au conti
nuat discuțiile la rapoartele 
prezentate. Au luat cuvîntul 
participante la conferință din 
R. F. Germană, Venezuela, 
R. P. Mongolă, N,oua Zeelan- 
dă, Canada, R. P. Chineză, 
Cuba, U.R.S.S.

Secretarul general al F.S.M., 
Louis Saillant, a prezentat 
concluziile conferinței.

Conferința a aprobat Carta 
drepturilor economice și socia
le ale femeilor muncitoare și 
Memorandumul preliminar a-

CINEMA TOGRAFE
ANOTIMPURI rulează la Repu

blica orele 105 12; 14,30; 16,45; 19; 
21,15. LITURGHIA DE LA MIEZUL 
NOPȚII — cinemascop : rulează la 
Flamura orele 10; 12; 14,30; 18,30;
20,30. AVENTURILE UNUI TÎNĂR 
— cinemascop: rulează la Patria ore
le 9; 12; 15; 19; 21, Festival orele 9; 
12; 15; 18; 21, Grivița orele 9; 12; 
15; 18; 21. ANACONDA rulează la 
Capitol orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21. Excelsior orele 10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45, Melodia
orele 10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21, 
Adesgo orele 15; 17; 19; 21. DRA
GOSTE LUNGĂ DE-O SEARĂ ru
lează la Lumina orele 10-14 în con
tinuare 16; 18,15; 20,30; GiuleștI 
orele 10-, 12,15; 15,30; 17,45; 20,15. 
Luceafărul orele 16; 18,15; 20,30. 
UN SURIS ÎN PLINĂ VARĂ rulea
ză la Doina orele 11,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30. Program pentru 
copii ora 10; Vitan orele 16; 18,15;
20,30. NU PLECA rulează la Vic
toria orele 10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30. UN OM CARE NU EXISTĂ
rulează la București orele 10; 12; 
15; 17; 19; 21, Carpați orele 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30, Modern orele 
10; 12; 16; 18,30; 20,30. TOTUL 
DESPRE EVA rulează la Cultural 
orele 10; 14,30; 17,30; 20,30, Arta 
orele 15; 17,45; 20,30, Cotroceni 
orele 15; 18; 20,45. KALOIAN ru
lează la Feroviar orele 9,15; 11,30; 
12,45; 16,15, 18,15; 20,30. RUDE DE 
SINGE rulează Ia Central orele 
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30, Volga orole : 16; 18,15; 20,30
(matineu orele 9,30; 11,30; 13,30; 
FRAȚII CORSICANI). CELE TREI 
LUMI ALE LUI GULLIVER 
rulează la Flacăra orele 14; 16,15; 
18,30; 20,45, Viitorul orele
14,15; 16,30, 18,45; 21. DOM
NIȘOARA... BARBĂ ALBASTRĂ 
rulează la Union orele 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30. ZILE DE FIOR ȘI RÎS 
rulează la Tomis orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30; Aurora
orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30, 
20,45; Lira orele 15, 17; 19; 21. 
FRAȚII CORSICANI cinemascop 
rulează la Ferentari orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45; Dru
mul Serii orele 10,45; 15,15; 17,30; 
19,45, Floreasca orele 10,30 ; 
16; 18,15, 20,30. LIMUZINA NEA
GRĂ — cinemascop rulează la 
Buzești orele 16; 18,15; 20,30.
DEZRĂDĂCINAȚI! rulează la Crîn- 

dresat directorului general al 
Biroului Internațional al Muncii.

Cuvîntul de închidere a Con
ferinței a fost rostit de Renato 
Bitossi, președintele F.S.M.

★
Seara, în sala de marmură 

a „Casei Seînteii", a avut loc o 
recepție oferită de Consiliul 
Central al Sindicatelor din 
R. P. Romînă în cinstea parti- 
cipanților la cea de-a Il-a 
Conferință Sindicală Interna
țională cu privire la probleme
le femeilor muncitoare. Cu a- 
cest prilej. Martin Isac, pre
ședintele C.C.S. și Louis Sail
lant, secretar general al F.S.M. 
au rostit toasturi.

(Agerpres)

gași orele 16; 18.15; 20,30. PRI
VEȘTE ÎNAPOI CU MÎNIE rulează 
la Bucegi orole 10; 12; 16; 18,15;
20,30. TOTUL RĂMÎNE OAMENI
LOR rulează Ia Unirea orele 16; 18| 
20. PĂPUȘILE RÎD rulează la Pro

gresul orele 15; 17; 19; 21, DOUĂ
SPREZECE SCAUNE rulează la 
Moșilor orele 15; 17; 19; 21. ÎN
DRĂGOSTITUL rulează la Cos
mos orele 16; 18; 20; Popular orele 
15; 17; 19; 21. GERMANIE, STE
LUȚELE TALE rulează la Colentina 
orele 16; 18,15; 20,30; Pacea orele 
16; 18; 20. NU SE POATE FĂRĂ 
DRAGOSTE rulează la Miorița 
orele 10; 12, 14; 16; 18,15; 20,30. 
CUM STĂM, TINERE? rulează la 
Munca orele 15; 17; 19; 21; înfră
țirea între popoare, orele 14; 16; 
18; 20. Timpuri Noi. O LECȚIE 
PENTRU FEMEI — O POVESTE 
FOARTE SIMPLĂ - U.N.E.S.C.O. — 
LUMEA MINUNATĂ A LUI KA
REL ZEMAN — FOTOGRAFIA 
CU BUCLUC - PENTRU CĂ 
SÎNT TÎNĂRĂ — SPORT NR.
2 1964 - ÎNTOARCEREA PIRAȚI
LOR — rulează de Ia orele 10—21 
în continuare.

Televiziune
DUMINICĂ 17 MAI 1964

8,50 — Gimnastica de învio
rare la domiciliu ; 9,00 — Emi
siune pentru copii și tineretul 
școlar; 10,30 — Rețeta gospo
dinei; 11,00 — Emisiunea pen
tru sate; 19,00 — Varietăți. 
Transmisiune din Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii; 
20,00 — Jurnalul televiziunii; 
20,10 — Partea a Il-a a emisiu
nii de varietăți; 21.40 — Co
mici vestiți ai ecranului. în 
încheiere — Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.



Delegația
guvernamentală romină
a sosit la Washington

(Ager- 
sosit la

WASHINGTON 16 
preș). — La 15 mai a 
Washington delegația guver
namentală romînă condusă de 
Gheorghe Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri.

La aeroportul Dulles din 
Washington, delegația romînă 
a fost întîmpinată de U. Ale
xis Johnson, adjunct al subse
cretarului de stat pentru pro
blemele politice, reprezentînd 
pe A. Harriman subsecretar de 
stat pentru probleme politice, 
conducătorul delegației ameri
cane, William Crawford, mi
nistrul S.U.A. la București, Ri
chard Davis, adjunct al asi
stentului secretarului de stat 
pentru probleme europene, 
Philip Trezise, adjunct al asi
stentului secretarului de stat 
pentru probleme economice, 
Rober Mekisson, adjunct al 
directorului Direcției afaceri
lor cu Europa de Est, N. To- 
nesk, adjunctul șefului proto
colului din Departamentul de

Au fost prezenți, de aseme
nea. Petre Bălăceanu, mini- 
strul Republicii Populare Ro
mine la Washington, și mem
brii legației R.PJR. Au mai 
fost de față J. O’Connor, pre
ședintele firmei Hydrocarbor, 
reprezentantul firmei de cau
ciuc Firestone și alți oameni 
de afaceri, ziariști și cores
pondenți ai radioului și televi
ziunii americane.

Adresînd un cuvânt de bun 
sosit delegației guvernamen
tale romîne, U. Alexis John
son a exprimat speranța că 
discuțiile care se vor purta 
vor crea o bază pentru dezvol
tarea constructivă a relațiilor 
dintre cele două țări.

Conducătorul delegației ro
mîne, Gheorghe Gaston Marin, 
după ce a mulțumit pentru cu
vintele adresate a spus, intre 
altele : „Sperăm că întâlnirile 
și discuțiile cu autoritățile și 
reprezentanții cercurilor eco
nomice americane vor permite 
descoperirea de noi căi pentru 
lărgirea relațiilor dintre cele 
două popoare".

Răsfoind

de la Goteborg
GOTE5C5.G 15 (Trimisul spe

cial Agenta. HOR1A LIMAN, 
t-e-s—.:.! :

Vneri s-z itsA.-.s la Goteborg, 
impertm xetrx industrial și cul
turii izc Sif/rif, cea de-a ș-j-a e- 
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Lao Haksat, cere : 
unei conferințe a

Angela 
Băluță, 

Zamfira, 
Damian

pe 
mai 
an-

SITUAȚIA DIN LAOS

DIN CARACAS

it

• Secretul unui cavou

-I» țk

IDE TOATE

HAGA 16 (Agerpres). - In 
continuarea turneului 
care-l întreprinde în 
multe țări din Europa, 
samblul folcloric „Rapsodia
Romînă" a prezentat vineri 
seara primul spectacol la 
Haga, în marea sală a palatu
lui din Scheveningen.

Erau de față reprezentanți 
ai vieții culturale și artistice 
olandeze, critici de artă, zia
riști și un numeros public. 
Asistența a primit cu mult 
entuziasm pe solii artei romi- 
neștî, aplaudind la scenă des
chisă fiecare număr 
gram.

jțonel Budișteanu, 
Moldovan, Nicolae 
fîjjfârâșul Dumitru 
Ion Cristoreanu, 
Luca, au fost rechemați de 
nenumărate ori la rampă. De 
un deosebit succes s-a bucu
rat dansul „Călușarii", care a 
fost aplaudat tot timpul exe
cuției, întreaga sală ovațio- 
nînd minute în șir in picioare. 
Spectacolul a fost prelungit cu 
jumătate de oră, dovedind

care s-a 
romînă". 
încheiat

intr-o atmosferă emoționzztâ 
sala și scena s-au transformai 
intr-o adevărată grădină de 
lalele, publicul InconjvM 
cu multă căldură pe trz&i 
romîni.

EruxcllcN

culturii r

Zilele

jumătate de oră, 
deosebitul succes de 
bucurat „Rapsodia

Spectacolul

BRUXELLES 1« (Agerpres 
Presa belgiană coctinuă să 

publice numeroase artzeeie 
consacrate manifestărilor care 
au avut loc în cadrul ZBeice 
culturii românești-.

Ziarul LA LIBRE BgjflL 
QUE. scriind despre hxrărtle 
de pictură ale lui CoroeLu 
Baba, prezentate la expoziția 
deschisă in aceste zCe la Bru
xelles. aprer ază real ier 
pictorului xmi Jn.

Criticul ziarului -LE SOI 
compară pictura lui Corae 
Baba cu cea a lui Jordaens și 
Velasquez. Artistul romin po
sedă in mod evident — scrie 
ziarul — un temperament su-

KHANG KHAI16 (Agerpres). 
— Intr-o propunere cuprin
zând patru puncte, prințul Su- 
fanuvong. vicepremier în gu
vernul de coaliție națională al 
Laosului și președinte al parti-

CIOCNIRI LA IMHRS1TATLA

CARACAS 16 (Agerpres). — 
La Universitatea din Cara

cas, s-au produs vineri inci
dente intre studenți și polițiști 
în cursul cărora un student și 
un agent de poliție au fost ră
niți. După cum transmite a- 
genția France Presse, inciden
tele au izbucnit în momentul 
cind studenții participanți la o 
întrunire au descoperit trei 
membri ai poliției secrete care 
urmăreau desfășurarea lucră
rilor. Imediat, la fața locului 
au fost aduse însemnate forțe 
polițienești care pentru a 
-calma* pe studenți au pă
truns in clădirea Universității, 
în mai muke locuri din preaj- 

Unfversiîâtii

dului Neo 
convocarea 
liderilor celor trei grupări po
litice laoțiene, o întîlnire la 
Vientiane sau Luang Prabang 
a membrilor guvernului de 
coaliție cărora să li se asigure 
securitatea, punerea în aplica
re a tuturor acordurilor înche
iate de către șefii celor trei 
grupări politice și menținerea 
în funcțiune a guvernului de 
coaliție națională, în conformi
tate cu acordurile de la Ge
neva.

Tot vineri, reprezentanții ce
lor doi copreședinți ai Confe
rinței de la Geneva și membrii 
Comisiei internaționale s-au 
întors la Vientiane.

Primul ministru, prințul Su- 
vanna Fumma, a adresat sîm- 
bătă Comisiei internaționale 
de supraveghere și control o 
scrisoare în care îi cere să cer
ceteze situația ce s-a creat în 
Laos.

Citind comunicatele militare 
date publicității de Ministerul 
Apărării al Laosului, corespon
denții agențiilor de presă re
latează că trupele Pathet Lao 
au ocupat orașul Tha Thom, 
situat la nord-est de Vientiane. 
Trupele guvernamentale se gă
sesc intr-o stisație dificilă și 
ta localitatea

După sesiunea
IV. 1 T. 0.

Presa americană continuă 
să comenteze pe larg re
zultatele lucrărilor sesiu

nii de primăvară a Consiliului 
ministerial al N.A.T.O., care 
s-au desfășurat la Haga. Aceas
tă sesiune, după cum afirmă 
ziarul „WASHINGTON POST“, 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
„în care încordarea din cadrul 
acestei uniuni a fost deosebit 
de accentuată și a provocat ne
liniște mult mai mare decît în 
trecut". „Relațiile dintre Wash
ington și Paris, explică ziarul, 
sînt încordate în problema pri
vind controlul asupra armelor 
nucleare, iar între Washington 
și Londra — în problema co
merțului cu Estul". In legătură 
cu aceasta, „WASHINGTON 
POST" constată că atmosfera 
generală în care s-a desfășurat 
sesiunea N.A.T.O. „nu a fost de 
loc încurajatoare'’.

La rîndul său, „CHRISTIAN 
SCIENCE MONITOR1', recu
noaște într-un editorial că 
N.A.T.O. este în prezent obiec
tul unor contradicții puternice. 
Tabloul politic nu este nici pe 
departe roz, subliniază ziarul.

ta

Agenția France Presse transmite 
că în timp ce ancheta în le
gătură cu atentatul comis 

joi la cavoul familiei Necker de 
Ja Coppet continuă, custodele cas
telului a făcut o serie de dezvăluiri 
presei, menite a pune capăt multi
plelor variante de legende care 
circulă pe seama cavoului construit 
în parcul acestui castel.

După ce a amintit că acest ca
vou este construit din blocuri de 
granit sudate puternic între ele și 
că încărcătura de dinamită folosită 
de atentatori nu a făcut decît „să 
deplaseze cu trei sau patru centi
metri un bloc din colțul monumen
tului'1, custodele a făcut aluzie la 
faimoasa istorie a „băii de alcool" 
în care ar fi fost îmbălsămat minis
trul de finanțe al lui Ludovic al 
XVI-lea și soția sa. El a relevat 
ca drna Necker a avut în timpul 
vieții sale groază de perspectiva 
descompunerii corpuriloț și că 
atunci cînd ea a murit, în 1794, la 
castelul din Coppet, ilustrul ban
cher a construit cavoul. In interio-

rul cavoului al cărui granit a fost, 
se pare, dublat cu marmură, a fost 
așezat un pat de marmură puțin 
curbat pentru a primi corpul d-nei 
Necker și, ulterior pe acela al mi
nistrului de finanțe al lui Ludovic 
al XVI-lea. Cînd acesta a murit, în 
1804, corpul său a fost îmbălsămat. 
Apoi, rămășițele celor doi soți au 
fost depuse într-un bazin de mar
mură, care a fost umplut cu esență 
de vin înainte de a se zidi ușa 
cavoului.

Aceste detalii atît de puțin cu
noscute, relatează France Presse, 
au fost dezvăluite de custodele 
castelului, pentru a spulbera legen
dele care circulă în legătură cu 
pretinsele bijuterii și averi despre 
care se credea că ar fi fost depo
zitate în interiorul mausoleului. Se 
precizează că Necker a murit rui
nat și că deci, niciun fel de averi 
fabuloase n-ar ‘ exista în interiorul 
mausoleului. Custodele a precizat 
că atentatul nu a adus prejudicii 
monumentului care, potrivit decla
rațiilor sale, ar rezista și la o bom
bă lansată din avion.
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Q Mobilul unor tulburări 
periodice
Un nou Cipru ?

• Inflexibilitatea Londrei și 
consecințele ei...

Iarăși s-au produs tulburări în 
Guyana britanică. Atacurile săvîr- 
șite poartă pecetea terorismului iar 
autorii lor pot fi identificați cu re
lativă ușurință în acel sector po
litic interesat în răsturnarea gu
vernului Jagan. Calcule prelimina
re — citate de „PRENSA LATI
NA" — vorbesc de pagube mate
riale cifrate la un milion de do
lari. Dar nu acest milion de do
lari este esențial. De mai multe 
săptămîni, grupări calificate de 
oficialitățile locale drept teroriste 
încearcă să azvîrle Guyana brita
nică în haos. Un important depo
zit de arme a fost descoperit pe 
proprietatea unui lider opozițio- 
nist. Explozii, tentative de asasi
nat și chiar asasinate, devastări 
— întreaga modalitate de acțiune 
teroristă este utilizată cu un o- 
biectiv destul de clar conturat : 
înlăturarea actualului guvern.

Gravitatea situației din Guyana 
britanică provine din aceea că tul
burările alimentate de forțe de 
dreapta dau posibilitate autorități
lor din Londra să refuze acorda
rea independenței. Ziarul „OB
SERVER" considera chiar că „Ma
rea Britanie are datoria să refuze 
să acorde independența", deoarece 
Guyana este divizată „în mod 
ireconciliabil". Ziarul londonez a- 
firma, apoi, că „a preda puterea 
în prezent în Guyana ar însemna 
a provoca un conflict rasial". 
După „OBSERVER", independen
ța ar aduce un război civil de ge
nul celuia din Cipru. Ceea ce omi
te „OBSERVER" este faptul fun
damental că tulburările sînt ațîța- 
te artificial, anumite forțe stimu- 
lînd ciocnirile.

Ministrul de interne al Guya- 
nei britanice, d-na Janet Jagan, a 
făcut o vizită la Londra. Convor
birile sale cu ministrul coloniilor 
i-au demonstrat, după cum mărtu
risește. ci acesta este .inflexibil 
in ir.trgaga poziție față de proble
ma Gayenei britanice'. D-na Ja- 
gar. a declarat câ guvernul brita
nic a aminat pe termen nedefinit 
data alegerilor generale din Gu
yana britanica, pentru a îndepărta 
momentul acordării independen
ței.

In zilele petrecute Ia Londra, 
d-na Jagan a stat de vorbă cu un 
redactor al revistei britanice „TRI
BUNE". Răspunzînd la una din 
întrebări, ea a amintit obiecțiile 
guvernului de la Georgetown îm
potriva unor modificări în consti
tuția Guyanei britanice. „Guvernul 
britanic a emis trei decrete prin 
care intenționează să preia cîteva

funcții care sînt în mod normal 
îndeplinite de guvernul ales11 — 
a spus Janet Jagan. Ea a argumen
tat :

1. Ministerul de interne (condua 
chiar de Janet Jagan) purta răs
punderea, în baza constituției exis
tente, pentru înregistrarea alegă
torilor. Această răspundere est» 
actualmente preluată de guverna
torul britanic.

2. Guvernatorul „are, de ase
menea, posibilități să rechizițio
neze fonduri direct din trezorerie, 
lucru care nu este conform cu 
practica constituțională".

3. Guvernul britanic intențio
nează să organizeze viitoarele a- 
legeri pe principiul reprezentării 
proporționale, convenabil opozi
ției. D-na Jagan a afirmat că „a- 
cum se urmărește trucarea între
gului proces electoral".

D-na Jagan a fost întrebată 
dacă este adevărat că Partidul 
Progresist Popular (condus de so
țul ei, premierul Cheddi Jagan) ar 
fi un partid al indienilor. Ea a 
răspuns că acest partid „este sin
gurul partid cu adevărat multira- 
sial din Guyana britanică și este 
alcătuit din membrii tuturor rase
lor. Dacă examinați lista de can
didați prezentată de Partidul Pro
gresist Popular la ultimele alegeri 
veți constata că figurau 12 negri, 
15 indieni de est, ș portughezi și 
un candidat de origine mixtă (ju
mătate negru, jumătate indian)".

Ministrul de interne al Guyanei 
britanice a făcut o vizită la New 
York unde a apărut în fața Comi
tetului special al O.N.U. pentru 
examinarea aplicării Declarației cu 
privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale. 
Concluzia pe care d-na Jagan a 
desprins-o din întilnirile de la 
New York se exprimă în afirma
ția că Guyana britanică „nu este 
singură în lupta pentru indepen
dență". De altfel, și în interviul 
acordat revistei „TRIBUNE", subli
nia : „Avem mulți prieteni pe în
treg cuprinsul lumii și mai cu 
seamă în țările care și-au cîștigat 
recent independența și care nutresc 
o mare simpatie pentru cauza noa
stră, întrucît au trecut ei înșiși 
prin toate aceste împrejurări".

Oficialitățile de la Georgetown 
au avertizat că direcția în care e- 
voluează actuala situație nu poate 
decît să agraveze tensiunea, să ge
nereze noi tulburări. Avertismen
tul s-a dovedit întemeiat. Din pă
cate, n-a găsit încă ascultare...

E. O.

£ Lava a înaintat

După ultima erupție a 
vulcanului Etna, lava 
din craterul central a 

înaintat pe o distanță de 
peste cinci kilometri. Acest 
fluviu de foc, relatează agen
ția Ansa, în formă de „S", 
a ajuns la cota 2 000, cu 
1 300 de metri mai jos de era-

Ajungînd pe o pantă 
lină, lava curge cu o vi- 
mai mică, formând din

ter. 
mai 
teză 
loc în loc bălți mari.

Institutul de vulcanologie 
din Catania a asigurat popu
lația că pericolul s-a dimi
nuat.

@ Arestați! din Andorra

. Anii de dominație colonială au lăsat în Congo urme adinei 
mai ales în domeniul învățămîn tulul. Una din problemele ac
tuale ale Congoului este și cea a construcției de școli. In foto
grafie: o nouă școală, modestă, dar mult așteptată de copii

Sub semnul prieteniei

L'iniștea celebră a micii re
publici Andorra, a fost tul
burată recent de o știre sen

zațională. Pentru prima oară în 
istoria de 1 000 de ani a acestei 
țări, situate în inima Pirineilor, la 
frontiera dintre Spania și Franța, 
cele cîteva celule ale închisorii 
care nu au cunoscut de ani de zile 
vreun „client", au fost arhipline 
timp de 48 de ore. Această „vizită 
record" în temnița andorriană, se 
datorește lui Jos Crespo Ruiz, cel 
mai mare escroc din Spania care, 
potrivit afirmațiilor ziarului elve
țian „Die Tat", „a doborît toate re
cordurile în materie de escrocherii 
pentru întreaga peninsulă Iberică'.

In decurs • de numai cîteva luni 
de zile, „omul de afaceri prezenta
bil" din Barcelona, cum era prezen
tat Crespo Ruiz în cercurile finan
ciare din Spania, a strîns toate 
economiile a mii de funcționari si 
mici- comercianți în sumă de 250 
pînă la 300 milioane pesetas. Meto
da folosită nu este de fel nouă. 
Inșelînd buna credință, și bizuin- 
du-se pe o intensă campanie publi
citară, Ruiz a lansat un mare plan 
de construcții de locuințe particu
lare. Cei interesați plăteau suma

Liniștea celebră 
publici Andorra, 
Burată ror'nnf Ha

cerată, își alegeau, pe hîrtie, apar
tamentul dorit și... așteptau. Cînd 
și-au pierdut răbdarea, Ruiz dispă
ruse din Spania, cu toti colabora
torii și întreaga sa familie. Pînă în 
prezent autoritățile spaniole au pri
mit peste 3 000 de plîngeri din par
tea celor escrocați.

La început s-a crezut că escrocul 
din Barcelona ar fi fugit în Ame
rica Latină. Poliția a emis însă și 
ipoteza că Ruiz s-ar putea afla în 
Andorra, în așteptarea unei clipe 
prielnice pentru a dispare. O scurtă 
cercetare din partea autorităților 
andorriene a primit răspuns mai 
repede decît se aștepta. La peste 
2 000 metri deasupra nivelului mă
rii, în mica localitate Ordina, Ruiz, 
colaboratorii și familia sa, ocupau 
o vilă extrem de luxoasă, cu mobi
lă scumpă căreia îi dăduseră nu
mele de ,,La Cortinada** (Cortina). 
Escrocii erau așa de siguri că nu 
vor fi descoperiți îneît și-au expri
mat fățiș surprinderea la sosirea 
polițiștilor. După o „escală" de 48 
de ore în celulele închisorii micii 
republici, Ruiz și „colaboratorii" 
săi au fost predați poliției spaniole 
și transportați la Barcelona.

I. R.

ecent, s-a reîntors în 
țară Ansamblul fol
cloric al Centrului 
universitar Bucu
rești, care a parti
cipat la 
folcloric 

blurilor studențești 
balcanice și regiunea 
răsăritene, ce a avut 
cia, la Levadia, în primele zile 
ale lunii mai.

Despre turneul în Grecia al 
ansamblului ne-au vorbit tova
rășii Constantin Arvinte, din 
conducerea artistică a ansamblu
lui și Apostol Turbatu.

Interlocutorii au relatat că la 
această manifestare au luat parte 
și formații din Grecia, țara gaz
dă, Bulgaria, Cipru și Iugoslavia. 
Mii de spectatori au aclamat pe 
tinerii interpreți ai artei populare. 
Aplauzele erau adresate nu numai 
pentru măiestria artistică, pentru 
virtuozitatea soliștilor, ci și pen
tru mesajul prietenesc pe care ti
nerii aflați pe scenă îl aduceau: 
mesaj de pace și bună înțelegere. 
Așa cum sublinia și ziarul „AV
GHI' „tineretul din țările balca
nice și~a strîns mina cu căldură 
frățească, însoțit de ritmul dan
sului și al cintecelor".

La 3 mai a avut loc deschide
rea festivalului. Locul de desfă
șurare: o mare piață a Levadiei. 
Spectatori: peste 5000. Apariția 
pe scenă a grupului folcloric stu-

Festivalul 
al ansam- 
din țările 
Mediteranei 
loc în Gre-

dențesc al țării noastre, frumuse
țea și varietatea coloristică a 
costumelor noastre naționale, ta
lentul interpreților au stîmit ad
mirație. In acest sens, „AVGHI* 
scria după spectacol că dansatorii 
își fac apariția „în costume scli“ 
pitoare care impresionează. Tot 
ceea ce e prezent în dansuri, cân
tece și muzică provoacă entuzias
mul. Totul este organizat, totul 
este firesc, plin de grație și fru
musețe... Au trecut trei ore de 
plenitudine, de dans și mu
zică. Publicul, în picioare, nu con
tenește cu aplauzele și îl aclamă. 
Ansamblul romînesc îi dă viață, 
optimism'. Iată și aprecieri apă
rute în alte ziare: „Scena este 
inundată acum de dansatorii ro
mini. Numeroși, în costume muT 
ticolore, zîmbitori și disciplinați 
— formează un tot excepțional" 
(ziarul „TANEA"). Din cuprinsul 
articolului publicat în același ziar 
reiese că publicul a rămas im
presionat de vigoarea, frumuse
țea și varietatea dansurilor ro- 
mînești, de „dansul cu bețele" 
(„Călușarii" n.n.) și de admirabi
lele antece din tezaurul folcloric 
al Romîniei. „A fost o adevărată 
erupție de aplauze cînd ansamblul 
romînesc a prezentat programul 
său. Apariția tuturor membrilor 
ansamblului a fost ireproșabilă. 
Costumele lor naționale, multico
lore erau minunate. Orchestra lor 
este capabilă să concureze pe

Ansamblul artistic al Centrului 
universitar București la Festivalul 

folcloric studențesc 
de la Levadia (Grecia)

Iatd un facsimil din ziarul „DIMOCRAT1KI ALAGHI", 
care înfățișează Ansamblul folcloric al Centrului uni
versitar București în spectacolul de la Nea Filadelfia

ME ÎYPPOH XîA!AÂON

BAAKANIKH
LTH N. $IAAz

plan intemsțiarul chixr pe celt 
mai celebre orchestre ie----- '
gen (din nanii ..ELEFTERIA").

Publicul a manifestat o priete
nie sinceră față de tinerii mmmi 
Pe străzile din Lev adia oamenii ii 
salutau pe studenții romîni, îi fe
licitau, rosteau cuvinte calde Ia 
adresa Romîniei.

Autoritățile, reprezentanții stu
denților greci vădeau multă aten‘ 
ție față de solii studențimii ro
mîne. Primarul orașului sublinia 
într-una din cuvîntările sale ro
lul acestor manifestări 
în cunoașterea reciprocă, în dez
voltarea unor relații mai rodnice 
între țările balcanice. Membrii 
ansamblului au fost emoționați de 
faptul că, în ziua de 2 Mai, Ziua 
tineretului din R.P. Romînă, re
prezentanți ai tineretului grec 
și ai ansamblurilor participante 
la festival au ținut să-i felicite și 
au luat parte împreună cu ei la o

sees:

artistice

rrzr:zr.e prietenească desfășurată 
f-b sesmzl oa profunde amiciții-

Ua nxxnent pe care îl semna
lează interlocutorii noștri: renu
mitul compozitor Mikis Teodora- 
kis venit special din Atena a fost 
profund mișcat de interpretarea 
pe care un solist român a dat-o 
dntecnhri său. El a felicitat în
tregul ansamblu. a îmbrățișat pe 
tinerii artiști.

Dupâ încheierea festivalului de 
la Levadia. au urmat spectacole 
prezentate la Nea Filadelfia, Me* 
gara și Atena.

Apostol Matei, student în anul 
IV la Facultatea de
Georgescu Dragoș. 
LCF-, Bîrzu Ivona, 
I-S.E-, Stan Mioara, 
Filologie, și ceilalți 
ansamblului, viitori 
hitecți, profesori, economiști — 
deci viitori specialiști în diferite 
profesii, dar animați de aceeași

«rhitecturâ,
la 
la 
la 
ai

student 
studentă 
studentă 
membri 

ingineri, ar-

dragoste pentru arta noastră 
populară —au înfățișat cu entu
ziasm și dăruire un crimpei din 
bogăția și frumusețea folcloru
lui nostru. Pe stadionul A.E.K. 
din Atena, de pildă, la lumina re- 
f.ectoarelor au participat peste 
15 000 de spectatori. Pretutindeni, 
tinerii noștri au simțit interesul 
viu față de Romînia, prestigiul 
patriei noastre. In fiecare locali
tate solilor studențimii romîne 
.e-au fost adresate cuvinte pline 
de prietenie. Primarul din Nea 
Filadelfia arăta admirația sa față 
de tinerii romîni și își exprima 
convingerea că asemenea mani
festări contribuie la conviețuirea 
pașnică a popoarelor din această 
parte a Europei. Un gest plin de 
semnificație : în timp ce tinerii 
noștri se pregăteau să intre în 
scenă, o femeie cu o fetiță de cinci 
ani a venit în culise și le-a 
oferit un buchet de flori. Nu știa 
romînește, dar gestul ei îi tălmă
cea gîndurile...

Uniunea Națională a Studenți
lor din Grecia a invitat for
mația noastră să prezinte un 
spectacol în fața delegaților la 
congresul acestei uniuni, ce avea 
loc în acele zile la Atena.

Prin participarea la Festivalul 
folcloric din Grecia, ne spun in
terlocutorii noștri, pe lîngă reu
șita prezentare artistică a folclo
rului nostru muzical-coregrafic, 
prezența ansamblului studenților 
romîni a contribuit la strîngerea 
relațiilor de prietenie cu tineretul 
studios grec și din celelalte țări 
reprezentate. Participanții la a- 
ceastă reușită manifestare au fost 
unanimi în a aprecia utilitatea 
unor asemenea întîlniri care pro
movează o mai bună cunoaștere 
reciprocă, o mai profundă înțele
gere a valorilor create de po
poarele noastre iar prin aceasta 
făuresc noi și trainice punți ale 
prieteniei.

FL. POPA 
P. SLĂVESCU
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