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Pe marile trasee
LONEA ASPIRĂ

LA PRIMUL LOC
Itima din șirul exploatărilor 
miniere ale Văii Jiului, mina 
Lonea strînge la rîndul ei, in
tr-un șirag, trei mine mai mici: 
Lonea, Citnpa, Jieț. într-un 
viitor apropiat ele vor forma 
o singură mină. Sectoarele lor 
atunci prihtr-o singură galerievor fi unite 

de transport.
La un bilanț al întrecerii socialiste încheiat 

la 1 Mai, cifrele realizărilor au așezat în or
dine pe locul unu mina Uricani, pe locul al 
doilea, mina Lonea.

Scurt bilanț introductiv
Dar iată ce ne-a declarat, în legătură cu 

acest fapt, tovarășul inginer Gheorghe Feier, 
directorul minei :

„In întrecerea socialistă stăm bine. Anga
jamentul nostru a fost de 22 000 tone de 
cărbune peste plan din care 16 000 tone pînă 
la 23 August. De la începutul anului și pînă 
la 22 mai am realizat 14112 tone peste plan.

Aprilie a fost luna celor mai bune realizări 
ale noastre. Am dat numai în această lună 
75po tone cărbune peste plan.

— Dar celelalte puncte ale angajamen-

încunoască rezultatele pe care le-au obținut 
creșterea vitezelor de avansare, două dintre 
cele mai renumite brigăzi de aici — cele con
duse de Moise Danciu și Simion Petric.

îi însoțim și noi pe oaspeți. In frunte pă
șesc Adalbert Bore, Iosif David și Gh. Stan 
— veterani ai întrecerii pentru obținerea unor 
viteze mari de avansare în stratul de cărbune. 
Alături, Petru Roman și Gheorghe Cîmpean — 
mineri mai tineri. Tovarășii lor de la Aninoasa 
i-au trimis Ia Lonea pentru a-și însuși ex
periența acestei exploatări miniere în tot ce 
are ea mai bun. Ca oameni care au venit să 
vadă, îi interesează totul în amănunt: cum 
este organizată brigada, cum se face aprovi
zionarea, în ce condiții de strat se lucrează 
etc. etc. Inginerul Claudiu Nicolau și cei 2

șefi de brigăzi abia prididesc sa dea răspun
surile.

După mai bine de două ore de mers prin 
galerii și abataje, o discuție la suprafață e 
bine-venită. Se confruntă păreri, se împărtășesc 
metode, se sintetizează — pe scurt — filmul 
celor două ore de vizită.

Oaspeții vor să afle, în primul rînd, cum 
este organizată munca în brigada lui Moise 
Danciu care în acest an a obținut o viteză 
medie de avansare de 194 m 1 lunar. Răspun
de Moise Danciu:

— In schimbul I de la ora 6 la 6 și 15 mi
nute efectuăm preluarea abatajului de la 
schimbul precedent. Tot în acest timp pregă
tim utilajul pentru perforare și transportăm 
lemnul necesar pentru ridicarea jugului. De la 
6 și 15 minute la 6 și 45 minute, minerul 
executa găurile în front cu perforatorul iar 
ceilalați ortaci, ajutîndu-se reciproc, ridică 
jugurile și le armează. De la 6 și 45 mi
nute pînă la 7 și 30 de minute, executăm 
pușcarea frontului și aerisirea abatajului. In
tre orele 7
se
ce

și 30 minute și 9 și 15 minute 
face evacuarea cărbunelui pușcat. In timp 
este făcută evacuarea de către un vagone-
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Viața în eprubetă

Organ Central

Portretul (Mic ghid mu
zeistic)

Uniunii Tineretului Muncite

IN PAG. A II-A ® Primul critic muzical 
romîn

IN PAG. A III-A
© Spartachiada Repubiica-

socialiste

în sprijinul 
propagandei 

tehnice
tehnicăCentrul de dccumec’are 

pentru economia forestieri 
șoară o susținuți activitate 
jinul propagandei tehnice 
teca centrului pune la c 
sneciaiistilor din acest 1 
circa 33 000 de vo’ur.e. 
titluri de reviste rominești 
ne, precum și un mare n 
broșuri, traduceri, stande 
Fondul de cărți și publicați 
bogățește continuu prin no 
Iii, precum și prin schimb 
care biblioteca le face < 
200 instituții și biblioteci 
de țări.

Pentru informarea curentă a spe
cialiștilor forestieri asupra noută
ților tehnice, centrul de documen
tare editează publicațiile ..Revista 
pădurilor", „Industria lemnului**. 
„Index bibliografic", .Documenta
rea curentă pentru silvicultură, ex
ploatări și transporturi**, un buletin 
similar pentru specialiștii din silvi
cultură. La cerere se întocmesc 
monografii forestiere, cercetări și 
sinteze bibliografice pe anumite 
teme.

O altă formă de propagandă teh
nică folosită sînt filmele cu carac
ter tehnico-documentar pe care 
centrul le realizează în colabora 
cu studiourile cinematoarafice.

(Agerpres)

B:

Pe una din galeriile sectorului IV, Gheorghe Burciu, secretarul 
organizației U.T.M. din acest sector, minerul Ion Chipor și 
irînarul Gherasim Ftilo s-au întîlnit cu secretarul comitetului 
U.T.M., care a coborit în mină pentru cîteva ore. Intre ei s-a 
înfiripat o discuție cu privire la calitatea cărbunelui extras
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Continuîndu-și vizita în ora
șul Brașov, președintele Repu
blicii Arabe Yemen, Abdullah 
al-Sallal, și persoanele oficiale 
care îl însoțesc, împreună cu 
Gogu Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
și Eduard Mezincescu, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, au fost sîmbătă dimineața 
oaspeții constructorilor de 
tractoare din localitate. La so
sire, ei au fost întâmpinați de 
Mihai Marinescu, adjunct al 
ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, și de 
conducerea uzinei.

După o convorbire cu direc
torul tehnic al uzinei, Vasile 
Sechel, au 
multe secții 
asistat la o

fost vizitate mai 
ale uzinei și s-a 
demonstrație fă-

Despre existența 
Tîrgului de la Jiu 
vorbesc multe scrieri 
vechi, însă, prea să
race în conținut. Cro
nica anilor noștri e 
bogată și plină de 
lumină. Complexul 
pentru industrializarea 
lemnului, unitate 
fruntașă pe ramură, 
cele peste. 800 aparta
mente confortabile 
construite în ultimii 
ani, Fabrica de pîine, 
noua centrală telefo
nică, cele 4 școli noi, 
noul cinematograf, 
teatrul de vară, pu
ternica industrie lo
cală și multe alte rea
lizări sînt 
care vorbesc 
tate despre 
rea orașului 
Străzile asfaltate, ron
durile de flori și

obiective 
cu clari- 
dezvolta- 

nostru.

im
cută cu ultimele tipuri de trac
toare.

înainte de a părăsi uzina 
de tractoare, mareșalul Abdul
lah al-Sallal a semnat îm car
tea de aur a uzinei.

După vizitarea unor cartie
re noi de locuințe și monu
mente istorice din oraș, oăspe- 
ții yemeniți au participat la 
un dejun oferit în cinstea lor 
la Poiana Brașov. Președintele 
Sfatului popular regional, Ion 
Mărcuș, și mareșalul Abdullah 
al-Sallal au toastat pentru 
prietenia și prosperitatea celor 
două țări.

Seara, președintele R. A. Ye
men și persoanele oficiale care 
îl însoțesc au asistat la un 
spectacol folcloric la Teatrul 
de Stat din Brașov.

(Agerpres)

CTUALITAȚII
Rodnic schimb Simpozion

d e
Sîmbătă, s-a în

cheiat schimbul de 
experiență pe țară 
organizat de Consi
liul Superior a! Agri
culturii în colabora
re cu Consiliul agri
col regional Brașov, 
pe tema ..Mecaniza
rea lucrărilor de în
treținere a culturilor 
sieclei de zahăr și 
cartofului*.

e de sesiune, studenții 
Nina Hotulele și Radu Rump 
te Ia Institutul agronomic din 
Ieși verifica practic cunoștin

țele dobîndite la cursuri

experiență
Au participat vice

președinți ai consi
liilor agricole regio
nale, ingineri agro
nomi din G.A.C. și 
mecanizatori din 
S.M.T., specialiști 
de Ia institutele de 
cercetări, reprezen
tanți ai Consiliului 
Superior al Agricul
turii.

După prezentarea 
referatelor partici- 
panții au asistat la 
unele 
făcute 
rea acestor culturi, 
iar la Stațiunea ex
perimentală agricolă 
Brașov au examinat 
noi tipuri de mașini 
agricole.

demonstrații 
la întreține-

(Agerpres)

La Onești, a avut loc vineri 
și sîmbătă un simpozion teh- 
nico-științific organizat de Mi
nisterul Industriei Petrolului 
și Chimiei. Au participat spe
cialiști din diferite ministere 
și institute de cercetări și de 
pe șantiere de construcții din 
țară. Au fost prezentate refe
rate privind metodele noi de 
organizare a lucrărilor pe șan
tierele chimice, elaborarea 
proiectelor, metode moderne 
de construcții și montaj etc.

Ritm susținut

îngrijirii culturilor

(Agerpres) I

această săptămină, cu 
că vremea a fost în ge- 
ploioasă pe aproape in- 
cuprinsul țării, lucrările 

îngrijire a culturilor au

toate 
neral 
treg 
de _ _ 
continuat. Organizind folosirea 
deplină a mijloacelor mecani
zate, unitățile agricole socia
liste din regiunile sudice au 
terminat prima prașilă la 
sfecla de zahăr și floarea-soa- 
relui și au executat-o pe mari 
suprafețe la porumb și cartofi. 
Din datele Consiliului Supe
rior al Agriculturii rezultă că 
în întreaga țară pînă la 21 mai 
prașila I a fost efectuată 
proporție de aproape 85 
sută la sfecla de zahăr, de 
la sută la floarea-soarelui, 
35 la sută la porumb și 25 la 
sută la cartofi. In gospodăriile 
agricole de stat această lucra
re s-a terminat la floarea-soa
relui și a fost executată pe mai 
mult de jumătate din culturile 
de porumb. Numeroase unități 
agricole socialiste au început 
prașila a Il-a.

în 
la
80 
de

Lucrările de îngrijire a cul
turilor se fac anul acesta la 
un nivel calitativ superior, u- 
nitățile agricole socialiste pre- 
ocupindu-se de efectuarea a- 
cestora într-un termen scurt, 
de asigurarea unei densități 
corespunzătoare de plante la 
hectar, potrivit recomandări
lor stațiunilor experimentale.

A început prima coasă la 
lucernă și se fac pregătiri pen
tru recoltarea și buna depozi
tare a trifoiului și fînurilor 
din luncă.

Concomitent cu lucrările de 
îngrijire a culturilor se desfă
șoară în întreaga țară pregă
tirile pentru strîngerea recol
tei. în stațiunile de mașini și 
tractoare au fost reparate mai 
mult de jumătate din numărul 
combinelor de cereale păioase 
și .porumb siloz, a preselor de 
balotat paie, tocătorilor pentru 
nutreț și altor mașini ce vor fi 
folosite la strîngerea recoltei.

(Agerpres)

pomii care străjuiesc 
bulevardele, 

fluorescentă, scuaruri- 
le, stadionul și „Lacul 
tineretului", dar mai 
ales florile răsădite de 
mîini grijulii de gos
podari, dau vechiului 
tîrg, un colorit nou, 
tot mai plăcut deve
nit un adevărat oraș 
al florilor.

La înfrumusețarea 
orașului, participă - 
prin acțiuni patrio
tice mii și mii de ce
tățeni, tineri și virst- 
nici, școlari, planting 
flori, amenajînd scua- 
rurile, îngrijind 
mii.

Din centru și ] 
în cartierele cele 
mărginașe, orașul 
îmbrăca o haină tot 
mai nouă. Numai în

lumina

ih po-

pînă
mai 

l va

acest an se vor con
strui 342 de. noi a- 
partamente, de trei, 
ori mai mult câ anul 
trecut, vor fi 'termi
nate două noi •; com
plexe școlare, L unul 
forestier și 'ăltill al 
industriei tfe construc
ții, noi străzi i„or fi 
modernizate; ' sd) con
struiește rin nou. com
plex .comercial fa a 
doua, conducta ele a- 
ducțiune.a apei pota
bile etc:, lucrări ce va
lorează peste i 300 000 
lei.

Acestea sînt cîteva 
noutăți despre orașul 
nostru, orașul florilor.

CONSTANTIN
BR1NDUȘOIU 
corespondent 

voluntar

„Vreau să știu și eu"

VEȘTI DIN INDUSTRIE

Telegrame
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a adresat președintelui 
Republicii Islanda, dr. Asgeir 
Asgeirsson, o telegramă de fe
licitare cu ocazia celei , de a 
70-a aniversări a zilei săle de 
naștere. Printr-o telegramă de 
răspuns, președintele Republi
cii Islanda a mulțumit pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne pentru urări
le transmise.

----- e— Iii

Premîerd pe tara
GALAȚI (de la corespondentul 

nostru). — Aseară, pe scenă Tea
trului de Stat din Galați .3 avut loc 
premiera pe țară a cpmed'iei lui 
Aurel Storin „Duminică: făiră fot
bal". Regia artistică esfe semnată 
de Traian Ghițeseu-Ciurea, iar sce
nografia aparține 1 Tuf ’ Napoleon 
Costescu.

Spectacolul înscrie a 7-a premie
ră din actuala ștagiuiie_^t^teatrului 
gălățean.

Colectivele de la laminoarele de profile de 
630 și 800 mm de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara au realizat anul acesta, în medie, 
pe fiecare oră efectivă de lucru cîte 6 pînă la 
10 tone de oțel peste indicele planificat. A- 
ceasta s-a datorat îndeosebi îmbunătățirilor 
aduse procesului tehnologic. Astfel, prin ridi
carea regimului termic al cuptoarelor cu pro
pulsie, s-a asigurat o aprovizionare mai ritmi
că a cajelor cu lingouri și blumuri incandes
cente de oțel, ceea ce a dus la creșterea vite
zei de laminare. La laminorul bluming indicii 
de utilizare sînt acum de peste 2,3 ori mai 
mari în comparație cu cei realizați la începu
tul șesenalului.

Rezultate asemănătoare au obținut și oțela- 
rii și laminoriștii de la Uzinele „Industria Sîr- 
mii“-Cîmpia Turzii. Extinderea unor tehnolo
gii avansate, folosirea de materiale noi la căp- 
tușirea cuptoarelor și ridicarea continuă a cali
ficării muncitorilor au permis să se atingă un 
indice mediu de utilizare a agregatelor mai 
mare cu peste 30 la sută față de realizările din 
primul an al șesenalului.

Laminoriștii brăileni au aplicat o mare

parte din măsurile tehnico-organizatorice pre
văzute, obținînd o creștere de 3,4 la sută a in
dicilor de utilizare ai agregatelor. Muncitorii 
laminorului de tabla din Galați au reușit să 
reducă cu 2 la sută timpul de întreruperi

® Cresc indicii de 
utilizare 
ai laminoarelor

® Instalații noi
® Extinderea lacurilor 

poliesterice ia finisarea 
mobilei

prelucrări mecanice și montarea utilajelor 
destinate industriei alimentare și frigotehnice. 
Aici se produc separatoare de lapte, instalații... 
de pasteurizare, cuptoare, malaxoare, compre- 
soare frigorifice și altele. Flăla este dotată ar' 
utilaje din cele mai moderne și dispune de 
ateliere de rodaj, de vopsitorie, stand de probii 
etc.

La întreprinderea „Marmura"-București a în- '■ 
trat recent în funcțiune o linie tehnologică mo-:, 
dernă care produce dale din deșeurile rezidiate/2'' 
la extragerea și prelucrarea marmurei.

Pînă în prezent s-au realizat 30 tipuri de.' 
dale cu diferite compoziții și în diverse culori. „ 
Folosite deocamdată la pardoseli, acestea vor.:- 
putea, fi utilizate și la placarea pereților, .ah-. . 
ținîndu-se efecte coloristice.

■

planificat și să înregistreze o creștere 
ducției de 0,14. tone pe oră.

★
Recent, la Uzina ,,Telino frig' din

fost dată parțial în funcție o nouă hală

a pro-

Cluj a 
pentru

Mari fabrici de mobilă, printre care cele 
din Arad, Suceava, Tg. Mureș, Dej, foloseșif^' 
cu succes la finisarea mobilei lacuri polieste- 
rice fabricate de industria noastră chimica. în. 
prezent, peste 30 la sută din totalul produc-^ 
ției de mobilă lustruită produsă în unitățile.y- 
aparținînd Ministerului 
este finisată cu lacuri de acest tip. ...___
astfel finisată are un aspect mai atrăgător; 
luciu mai pronunțat, este mai rezistentă la apă, 
căldură etc.

Economiei Forestiere
Mobila

(Agerpres)
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MIC GHID MUZEISTICn ștlnțele biologice moderne s-a ivit din ce în ce 
mai mult necesitatea studierii țesuturilor vii ex
trase din organism și menținute în viață în mod 
artificial în condiții de laborator.

Primii care au pus la punct această metodă de 
cercetare au fost savanții americani A. Carrel si 
M. T. Burrows și biologul danez A. Fisher. Cele

dinții elemente vil cultivate in recipiente de laborator au lost 
fragmente mici (1—2 rr.rn1) de embrion de găină in vîrsta de 
10 zile- Aceste fragmente „istorice' au lost cultivate de Carrel 
pe o picătură de plasmă sanguină (singe iără globule) la care 
s-a adăugat drept substanță nutritivă „zeamă" de embrion.

Datorită numeroaselor precauțiuni și mai ales unei asepsii 
riguroasa s-a reușit menținerea în viață a acestui grup de ce
lule un timp foarte lung. Fragmente de inimă de embrion extra
se din corp în 1912, manifestau în 1935, deci după 23 de ani, o 
activitate vitală la fel de intensă ca în prima zi. Celulele țe
sutului embrionar se multiplicau și creșteau fără să manifeste 
nici up isemn de Jmbătrînire".

PASAREA FENIX ȘI... INIMA

Șatenei, numeroși cercetători din toate țările; au utilizat 
mâtbda 'cuftrvării de țesuturi tri scopurile cele mai variate. In 

a Hă^dlLl t>Pionieiil(>lU cai& ^--studiat culturile celulare se numără 
‘ ^Tiirroscutul neurolog de renume mondial, G. Marinescu șl 

al ți biologi romîni. Ei au comunicat în 1912, la scurt timp după 
experiența lui Carrel, experiențele lor cu privire la cultivarea 
tn eprubetă „a țesutului nervos animal". Puțin mai tîrziu, un 
alt savant romîn, C. Levaditti, introducea tehnica culturilor ce
lulare pentru studierea acțiunii virusurilor.

In prezent, cultivarea celulelor vii izolate de organism este 
utilizată în toate laboratoarele de cercetări din lume, precum 
și din țara noastră. Ce urmăresc aceste experiențe care studia
ză „viața în eprubetă" ?

Mai îițt'îb ele vor să pătrundă în tainele vieții prin cunoaș
terea creșterii, dezvoltării și degenerării celulelor normale. In 
acest domeniu, oamenii de știință au realizat performanțe ului
toare. Biologul sovietic A. N. Studitski, de pildă, a cultivat în 
laboratorul șău fragmente minuscule de mușchi cardiac. Un 
embrion da finjșalâ al inițnii fragmentat, transformat sub formă 
de pulbere, .a crescut din nou pe membrana unui alt embrion 
într-un mic „model" redus al inimii.

lată deci mitul nemuritoarei păsări Fenix întruchipat în la- 
altă realizare remarcabilă care a avut loc mi de

Există în cinematografie un 
procedeu prin care filmul ră- 
mîne tributar marii experien
țe vizuale a picturii. Atunci 
cînd camera d'e luat vederi 
renunță la mișcare și se apro
pie foarte mult de fața Unui 
om pentru a explora posibili
tățile de expresivitate ale 
chipului omenesc, asociația cu 
genul portretului în pictură 
se face de la sine. Cronicarii 
de film folosesc chiar terme
nul și spun că portretul cută- 
rui interpret este semnificativ, 
sau că realizează sau nu des
fășurarea dramatică.

Acum lucrurile par firești* 
§i fotografia ca și cinemato
graful, urmărind omul și ex
presia feței lui o fac altfel 
decît pictura. Dar cu un secol 
în urmă, după primele expe
riențe fotografice, au fost gră
biți care au prezis în modul 
cel mai serios că genul por
tretului mai ales va fi defini
tiv înlocuit de fotografie. Au 
trecut de atunci o sută de ani 
și genul portretului nu a pier
dut cu nimic din semnificațiile 
lui. Dimpotrivă. Asistăm as
tăzi la o înflorire a proced'eu-

Zilele 
„Mihail Eminescu

mult în laboratoarele sovietice și americane este cultivarea 
unor celule din centrii superiori ai sistemului nervos central. 
Pînă de curînd se considera că celulele creierului nu se pot 
înmulți după maturizare. Cercetătoarea americană Geyger a

- reușit să crească pe un mediu artificial o mare „colonie" de 
celule nervoase Cîțiva neuroni prelevați de pe scoarța cere
brală a unui cadavru au trăit și s-au înmulțit timp de cîteva

’ luni.
Dacă se va demonstra că celulele creierului pot crește ase

menea celorlalte celule din organism, biologii vor putea, cu 
timpul, să dirijeze acest proces: să stimuleze sau să frîneze în 
alte cazuri, reacțiile țesutului nervos, pentru a vindeca multe 
boli neuro-psihice.

„CONSERVAREA ȚESUTURILOR VII

Interesante sînt și experiențele cercetătorilor romîni pentru 
stabilirea etectrobiogenezei. adică nașterii o dată cu influxul 
nervos a curenților bioelectrici în celula nervoasă, problemă 
încă nelămurită pe deplin. In laboratorul de biofizică al Insti
tutului medico-farmaceutic din Capitală au fost studiate în 
acest scop culturi de țesut nervos viu „în eprubetă".

; Celulele nervoase cultivatg astfel, au trăit 10—15 zile, pe
rioadă în care li s-a putut înregistra „activitatea electrică" 

prin microelectrozi introduși în ,,corpul“ celulei. Aceasta s-a
- dovedit că variază în timp de la 10 m V în ziua a treia, la 30—70 

V în ziua a șasea, cînd atinge o activitate electrică maximă,
. pentru a scădea brusc la 3—4 m V în ziua a zecea, indicînd o 
" Considerabilă reducere a viabilității acestor celule.

* rtK Tehnica culturilor de celule a făcut posibilă pregătirea unor 
1 arme prețioase împotriva bolilor iniecțioase, cum este, de pildă.

i realizarea vaccinului împotriva paraliziei infantile. Prepararea 
î acestui vaccin, care a salva! milioane de vieți omenești, n-nr ti 
vfost cu putință fără ajutorul cuiturijor de celule izolate d~a n- 

_ nfâighiuLde..maimuță pe care s-a „însămințat“ wnistf poftcm/e- 
. filei*.-Un astfel de vaccin se prepară de cîțiva ani și in lisa 

noastrq. pe cplturi celulare la Institutul „Coniac uzino La in- 
.-stituluiui de iniramicrobiologie din București, cercetofUe de la- 

, '.boraU).r. yCu-ânframicrpbi se iac pe culturi de celule, pe celule 
... vii. izolate din organele unor animale (pă9âri, iepuri etcp r 

crescute în eprubete. ; •
Alte țesuturi conservate în mod artificial pot stimula for

țele proprii ale organismului. In acest domeniu, medicul eire- 
,‘țian Paul Niehans a obținut rezultate bune înti-o serie de boli 
acute, și cronice.

MAMA... ARTIFICIALA

în sfârșii, să amintim cercetările care se fac pe tărîmul em- 
briologiei experimentale cu ajutorul tehnicii culturilor celu
lare. După cum se știe condițiile dezvoltării embrionului uman 
și animal determină în mare măsură ereditatea individului și a 
generațiilor viitoare.

Unul din scopurile principale ale cercetărilor embriologice 
este tocmai cel de a crea posibilitatea de intervenție, de diri
jare a dezvoltării embrionare.

Embrionul de găină, cultivat „în eprubetă" se utilizează, de 
.asemenea, pentru cercetarea tumorilor canceroase, a fenomenu- 
lui de regenerare, transplantare, în testarea (încercarea) unor 
noi preparate medicamentoase etc. Pentru aceasta embrionul 
de,.găină tînăr (uneori de cîteva zeci de ore incubație) este

. cultivat pe „mediu sintetic',
Sînt cunoscute cercetările oamenilor de știință, printre care 

a celebrului savant italian D, Petrucci, care a reușit să crească 
s îritrrun recipient de sticlă, embrioni umani. Cercetătoarea so- 

vîetieă Krasovskaia și profesorul american Pincus au realizat, 
, independent unul de altul, o experiență uluitoare: iepurași, co- 
fâ.bajț și șoareci născuți numai din ovul, lucru considerat multă 

vreme imposibil. Ovulele au fost prelevate și cultivate în 
laborator și apoi grefate (in plină segmentare) în uterul u- 
nor animale. Biologul polonez Olga Kardymowicz a folosit o- 
vule de iepuroaică fecundate de trei zile, extrase din uterul 
matern și conservate timp de o săptămînă intr-o soluție spe- 

■$ia$*. Grefați unor alte animale, embrionii s-au dezvoltat foarte 
bine în noul lor mediu. După perioada de gestație obișnuită, 
.marna ărtifiGială' a născut patru iepurași vii care nu se 

= deosebesc cu nimic de confrații lor născuți în condiții normale.
Foarte interesante sînt și realizările romînești în acest do

meniu efectuate de acad. V. Mîrza și colaboratorii, acad. B. 
Menke's (Iași), dr. St. Sandor (Timișoara) și prof. Szekely (Tg. 

' 'Mureș) care au reușit să aducă un aport prețios în cunoașterea 
și. reproducerea artificială a fecundației în laborator.

* Cercetarea „vieții în eprubetă1 a adus de pe acum mari ser
vicii biologiei și medicinii.

Două imagini din Expoziția 
de fotografii din India: 
„Dansul picior oangelor*

„Șantier naval' Primul critic muzical romin
Foto : N. STELORIAN

Vitali, Gianba-

ri-

IOSIF SAVA

Union 
18,30;

10; 12; : 
A 12-A

AȘt fda Is
-a.- C. M

(orele
20,30).

SEARA : Lira (orele

MANUELA GHEORGHIU

CINEMA TOGRAFE

16; 18,15;
MALURI :

Munca (orele 15;
21). DESRADĂCI-

rulează
cinematograful Popular

------ 20,30).
cine-

Xcpcs ÎM parrsf Crafovet

w-y- ; . : : a
txrâ al C 1 DC. sa

Dr. E. ROȘIANU

MERIDIAN ȘTIINȚIFIC
Folosirea oxigenului 

ca medicament
Mijloc nou 

de însămînțare
O creștere, importantă a 

recoltei cu o simultană re-, 
ducere a forței de muncă., 
este rezultatul unui nou 
sistem de însămînțare folo
sit în S.UA

Este vorba de sistemul 
„Mechanized plasticulture- 
care constă in faptul că so
lul este acoperit cu un strat 
subțire din material plastic 
de culoare neagră, care îm
piedică creșterea buruieni
lor, uscarea solului și spă- 

Tărea îngrășămintelor, creînd 
astfel condiții deosebit de 
favorabile plantelor. S-au 
realizat creșteri de recoltă 
cu 100 la sută la tomate, 
castraveți, pepeni, fragi și 
cartofi.

Două întreprinderi in
dustriale din S.U.A. produc 
acum mașini pentru forma.- 
rea straturilor din material 
plastic și pentru însămîn- 
țare. Mașina aceasta , poate 
fi adaptată la orice tractor.

Faruri 
de automobile 
fără strălucire

Oxigenul este un exce
lent „bandaj" pentru plăgi 
și arsuri. Un medic fran
cez a reușit cu acest mijloc 
să protejeze de infecție mai 
mulți dintre paciehții săi 
care prezentau arsuri grave. 
Inconjurînd regiunea atinsă 
cu un sac de material plas
tic în care circulă oxigen,, 
medicul a remarcat că în 
mod practic nu s-a produs 
nici o infecție, că bolnavul 
suferă mult mai puțin și, în 
fine, că mtișchii își reiau 
funcționarea Intr-un ternieri 
mult mai rapid decît în ca
zul folosirii metodelor obiș
nuite. a '

De asemenea, oxigenul 
sub presiune este un anti
biotic eficace. Lucrul acesta 
a fost relevat de revista en
gleză „Lancet". Ea aprecia
ză că oxigenul - la două at
mosfere are aplicații posi- 
bile Jn . terapeutica infec- 

țioasă.

în Franța s-a brevetat sa 
nou tip de far pentru acto- 
mobile, care este coapM 
lipsit de strălucire. In car
casa acestor farar. se a5ă 
ecrane de lumină polariza
tă, montate sub un ssaei 
de 90®. Lumina este proiec
tată- din partea senerroară 
a proiectorului, in fa(L ast
fel că cehii care prrrește 
farurile, lumina îi vine re
fractată și deci este nesu- 
părătoare pentru odd.

Un nou motor rotativ
La Tokio s-a construit 

primul motor rotativ din 
Japonia, un motor de auto
mobil, care nu necesită me
canism de transmitere. A- 
cest motor, cu o capacitate 
de 500 cm* are o putere de 
63 C,P. Noul motor rotativ 
a fost construit în întregi
me de întreprinderea „Isu- 
zu“, „Motor-Limited". 

lui, se vorbește și se scrie 
mult despre locul lui în pictu
ră, se organizează expoziții 
dedicate în exclusivitate figu
rii omenești. Iar pictorii con
temporani găsesc în portret 
acel mijloc foarte profund de 
a investiga aspectul psiholo
gic, lumea de idei, de frămin- 
tări și de sentimente ale con
temporanilor lor.

Orice portret este o inves
tigație psihologică. Artistul 

PORTRETUL
își observă personajul și pin- 
za sa trebuie să conțină ex
periența sa omenească, să de
finească individualitatea, uni
citate^ modelului său și să 
surprindă acele legături care 
se stabilesc între individ și 
societatea contemporană. La 
baza cestui gen stă descoper i
rea esențialului, a trăsăturilor 
individuale care compun o 
prezență umană.

Baterie biologică
Fima snarxaaă Elec- 

troa Metatot Beaearch", a 
oaadectăoMft • tlerie cu o 
foarte aMsa Oanfo de func- 
tKaaare cava folosește elec- 
tnctatea prodasâ de activi
tatea baderiâor.

Pnrapalele ei elemente 
sînt 12 ct®*etnere din masă 
ptesbcă, de «Lrsens’unile u- 
nor flacoane de farmacie,
umplute cu bale de orez de 
dimensiuni extrem de re
duse. Acestea din urmă se
amestecă ca bacteriile din
familia drojdiilor sau a mu
cegaiului ce pline și la a- 
cest amestec, se adaugă 
apă. în urma dezagregării, 
care se produce în amestec, 
se formează curent electric, 
în baterie, rolul anodului 
revine unei benzi de cupru, 
catodul fiind o bandă din 
aluminiu. („Science et Vie", 
nr. 37, ianuarie 1964)

La Muzeul de Artă al R P.R.. 
în galeria universală, este ex
pus un mic tablou de Jan can 
Eyck (pictorul este un artist 
Taman d. a trăit și a creat in 
secolul XV). „Omul ca ricina 
albastră", deține o glorie me
ritată. Aici strictețea tratării 
picturale se intilnește cu ex
presivitatea caracterizării. Pic
torul are drept model un băr
bat in gin durat, sever, legat de 
viața reală. Părăsind' lumea 
abstracției hieratice cultivate 
în pictura bisericească a evu
lui mediu, pictorii se îndreap
tă către definirea omului Re
nașterii, refuzînd idealizarea 
personajelor, cultivînd inte
resul pentru omul — parti

cipant la evenimentele timpu
lui său.

Nu există moment al pictu
rii moderne — începînd cu 
Renașterea care a descoperit 
omul real, psihologia nedefor
mată și a inițiat oroarea de 
înfrumusețări arbitrare — 
care să nu fi definit, complet 
și puternic, prin portret omul 
respectivului timp. Leonardo 
da Vinci a exprimat în acel 
indefinit zîmbet al Giocondei 
viața profundă a personajului

muzicali romini, ca 
de talent care a mi
mai diverse planuri, 

i a maselor. 
„Revista 

„Indepen- 
in oricare

<;tin/eJe căpătate 
tist și co-

„Mină' automată

în U-R-S-S. s-a eliberat 
brevetai ar. 155079 pentru 
o „mină* automată destina
tă transferului de piese de 

I pe o poziție de prelucrare 
pe alta.

P articulari tâtiie construc
tive ale aceste^ ..raiini* per
mit să se ridice siguranța 
de funcționare a liniei auto
mate și să se asigure o 
înaltă precizie la prelucra
rea pieseloT de d/mensiani 
reduse.

..Mina" automată este 
prevăzută cu un dispozitiv 
de apuc»re de construcție 
originală. Dispozitivul de 
apucare este de forma u- 
nei bucșe cilindrice. Partea 
frontală a dispozitivului 
este echipat cu o bucșă 
elastică care se deschide 
prin presiunea exercitată de 
un dom care intră în orifi
ciul bucșei, la comanda 
dată de o camă. 

»ău. Cele mai complete docu
mente despre căutările care 
au agitat viața marelui Rem- 
branot «nt autoportretele 
sale. Velasquez. desființează, 
intr-o portretMUcă de mare 
subtilîtate, mtrirt care învă
luia capetele încoronate de Ia 
curtea Spaniei. Portretele sale 
sînt o negare a oonver.riona- 
lismului și acuză imoraliuitea, 
răceala și mcapacitarea augus
telor modele. Este o tradiție 
pe care o preia Gogra șj cei 
care au ciut romanul lui 
Feuchtwanger despre viața 
pictorului își amintesc ce 
splendida descriere a portre
tului de familie al lui Carol 
al IV-lea.

Autoportretul pe care îl lu
crează Aman în anul 1853 (e 
vorba de marele autoportret 
de tinerețe expus în Galeria 
națională) este unul din marile 
reușite ale creației lui. Există 
în aceasta lucrare un senti
ment profund al nobleței mi
siunii pe care pictorul și-o 
propune, o mare încredere în 
realizare, o siguranță și o 
demnitate, prezente în toată 
opera acestui prim mare pic
tor romîn. Pentru pictura ro- 

rist într-un ansamblu de operă ci 
pe baza unei temeinice culturi mu
zicale însușite prin studiul a zeci 
de lucrări de teorie, armonie, poli- 
ionie, de forme și istoria muzicii. 
IFilimon citează în cronicile sale 
multe studii de specialitate ale 
unor celebri teoreticieni ai muzicii 
ca Fetiș, Reicha. T.
tăie Ma-tâu

AaKrâa Oe
Mbaie

«4 cuctxâKua ia hmâarea 
aiui". u ae mâr

ne<re aussai ia recenzez tutor 
spectacole (in etUția de opere apă
rute In colecția „Clasicii romln^. 
sînt reproduse cîteva dintre aceste 
cronici), ci se preocupă pe larg, de 
popularizarea în cadrul unor studii 
artistice de sinteză, a unora din 
reprezentanții de seamă ai crea
ției lirice din veacul trecut — 
(Verdi, Donizetti, Bellini).

Intr-o suită de articole Filimon 
trece în revistă întreaga evoluție 
a principalelor etape ale muzicii 
amintind numele unor mari creatori 
de Ia Bach și Haendel, la Mozart 
șl Beethoven („Simfonia Eroica — 
scria Filimon în 1858 — va rămîne 
pentru totdeauna un monument 
maiestos în analele muzicei instru
mentale").

S-ar putea scrie mult despre 
competența științifică a lucrărilor 
muzicologice ale Iui N. Filimon, 
despre „arta pedagogică" a artico
lelor sale pe teme muzicale, des
pre stilul atractiv, plin de vervă 
al cronicilor sale, despre profun
zimea judecăților sale de valoare 
demonstrind o înaltă concepție es
tetică a celui care a lost printre 
primii oameni de cultură din țara 
noastră care au deschis maselor 
drumurile spre Înțelegerea como
rilor de frumusețe ale artei sune- 

mînească cu Aman începe in
vestigația în viața sufletească 
a modelelor. Tabloul poartă 
insesmul unui meșteșug ma
tur care va râmine o cucerire 
sigură și va fi dus mai depar
te de noile generații de pic
tori. Grigorescu, Andreescu, 
Luchian. Iser. Tonitza. Acest 
surprinzător poet al omului 
umil, au adus portretul romî- 
nesc în pragul realizărilor 
sale de azi.

In anii din urmă surprinde 
in expoziții diversitatea chi
purilor omenești, de tempera
mente și psihologii, reunite 
însă de efortul creator în con
strucția socialismului: munci
tori, țărani, intelectuali, tineri 
și vîrstnici.

Portretul nostru a lărgit aria 
reprezentării și a posibilități
lor de caracterizare. Cadrul 
pinzei închide uneltele mode
lului, omul este surprins cîte 
o dată în mișcare, în ambianța 
activității sale. Dar, păstrind 
credință genului și marilor 
sale cuceriri, pictorii concen
trează fascicolul atenției pe 
fața modelului lor; ei desco
peră in mișcările sufletești ale 
personajelor transformările pe 
care viața nouă le operează în 
modul de a gîndi, a simți, în 
atitudinea contemporanilor.

MARIANA CELAC

ANOTIMPURI : Republica 
(orele 10; 12; 14,30; 16,45; 19; 
21,15). UN OM CARE NU 
EXISTĂ: Carpați (orele 10; 
12; 14; 16; 18,15: 20,30), Gri- 
vița (orele 10; 12; 14; 16;
18,15; 20,15)/ FĂRĂ TEAMĂ 
ȘI REPROȘ: Capitol (orele 
10; 12: 14; 16,15; 18,30;
20,45). DRAGOSTE LUNGĂ 
DE-O ---------
15,30: 18: 20.30), Pacea (orele 
16; 18; 20). UN SURlS IN
PLINA VARĂ : Cultural (ore
le 16; 18,15; 20,30), Adesgo
(orele 15; 17; 19; 21). CAUZE 
DREPTE — cinemascop : Pa

tria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15), București (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21), 
Feroviar (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30), Flamura (ore
le 9,45; 12; 15,45; 18,15; 20,45), 
Excelsior (orele 10,15; 12,45; 
15,15; 17,45; 20,15). VACANȚA 
LA MARE : ” ’
14,30; 16,30;
AVENTURILE UNUI TÎNĂR
— cinemascop : -Festival (ore
le 9; 12; 15; 18; 21), Melodia
(orele 9; 12; 15; 18; 21), Mo
dern (orele 9; 12; 15; 18; 21). 
FOTO HABER : Lumina (ore
le 10—14 în continuare, 16; 
18,15; 20,30). FRAȚII CORSI- 
CANI — cinemascop : Victo
ria (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Buzeștj (orele 15,15; 
17,30; 19,45; 21,15), Luceafărul 
(orele 15,15; 17,30; 20), Giulești 
(orele 9; 11,15; 13,30). NU
PLECA : Giulești (orele 16; 
18r15; 20,30), Bucegi (grădină
- orele 20,15). ZILE DE FIOR
§1 RÎS : Central (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15: 18,30; 20,45).
TOTUL RĂMÎNE OAMENI
LOR : Colentina (orele 16; 18;

ANACONDA
Cuvîntul cu rezonanță stranie, 

exotică, nu este numele unei fru
moase indiene, ci acela al unei u- 
riașe specii de reptilă, ce sălășlu
iește in apele fluviului Amazon, 
în căutarea ei a pornit, în 1953, 
mica expediție de temerari cerce
tători în frunte cu suedezul Rolf 
Blomberg, însoțită' de o echipă de 
cineaști, formată din : regizorul 
Torgnv Anderberg, operatorul de 
imagine. Curt Wahlgren și opera
torul de sunet Ohle Bohlin. Misiu
nea lor era de a înregistra pas cu 
pas, pe peliculă, pentru viitorii 
spectatori, drumul și peripețiile 
expediției, din capitala Columbiei 
și pînă în centrul bazinului Ama
zonului, prilej de a ne arăta pei
saje încântătoare și de a ne fami
liariza cu fauna și flora acestui 
teritoriu, atît de puțin cunoscut 
încă. Rind pe rind, prin fața 0- 
biectivului se perindă fel de fel 
de vietăți tropicale, de la dimen
siuni minuscule ca acelea ale gra- 

Carnet \
cinematografic •

țiojisei călugărițe, sau ale harni
celor termite, la cele impresionan
te ale crocodililor sau ale vesti
tei Anaconda. Asistăm la o intere
santă vînătoare nocturnă de cai- 
mani, sau la prinderea unui țipar 
electric, pentru ca în final să ve
dem spectaculara capturare a Ana
condei, adevărat balaur din 
basme.

Desigur însă că cele mai emo
ționante momente ale filmului sînt 
acelea ale întâlnirii cu triburile de 
băștinași indieni. Pare de necon
ceput ca în era ciberneticii și a 
călătoriilor spațiale, acești oameni 
să continue să trăiască după mo
dul și obiceiurile ancestrale. Tul
burătoare este secvența în care la 
mii de kilometri de civilizație, în 
inima sălbaticului bazin al Ama
zonului, răsună acordurile unei 
simfonii de Beethoven, mesaj mu
zical de solidaritate umană, ce nu 
ține seamă de timp și de spațiu.

Fiind slujiți de o imagine in
spirată și atentă la cele mai mici 
detalii, e păcat că autorii filmului 
nu au folosit o peliculă color, st 
cărei variată gamă cromatică ar fi 
dat mai multă strălucire peisaje
lor, și așa foarte frumoase, și un 
plus de autenticitate în episoadele 
cu băștinașii.

20), grădină — orele 20,15 BU
NICA SABELA. TOTUL DES
PRE EVA : Doina (orele 11,30; 
14,30; 17,30; 20,30), Viitorul
(orele 15; 17,45; 20,30). PRO
GRAM DE FILME PENTRU 
COPII : Doina (ora 10). LI
TURGHIA DE LA MIEZUL 
NOPȚII — cinemascop : Aria 
(orele 16; 18,15; 20,30), Bucegi ------- _ 14. 16. I815.

. NOAPTE: 
16; 18,15;

18,30;

terele 
20.30).
Crîngași (orele
20.30). ANACONDA Miorița 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18.30? 20,43),' înfrățirea între 
popoare (orele 10; 15,45; 18;
20,15), Cosmos (orele 16; 18; 
20). NU SE POATE FĂRĂ 
DRAGOSTE: Flacăra (orele 16; 
18.15; 20.30). KALOIAN : To- 
mis (orele 9,15; 11,30; 13.45; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; -----
20,45). GERMANIE, STELU
ȚELE TALE I: Unirea (orele 
16; 18,15; 20,30), Vitan (orele 
16; 18,15; 20,30). HOȚUL DIN 
SAN MARENGO : '
la 
(orele 
INTRE 
mascop : 
17; 19;
NAȚII : Moșilor (orele 15; 17; 
19: 21). LOVITURA DE PE
DEAPSĂ : Floreasca (orele 
16: 18,15; 20,30).

Televiziune
Orele 8,50 — Gimnastica de în

viorare la domiciliu. 9,00 — Emisi
une pentru copii și tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 
11,00 — Emisiune pentru sate. In 
jurul orei 17,15 — Transmisie de 
la Stadionul Republicii din Capi
tală, întîlnirea de fotbal dintre se
lecționatele de tineret ale R.P. Ro
mine și R. P. Ungare. 19,00 — Jur
nalul televiziunii. 19,10 — Montaj 
folcloric de cîntece și dansuri ,,Ca 
pe Someș". 19,55 — Filmul „Medi
camentul care ucide" (partea a ÎI-a). 
21,25 — Emisiune muzical-coregra- 
fică „într-un magazin universal", 
în încheiere — Buletin de știri, 
sport și buletin meteorologic.

„Tinărul de pe 
vasul Columb"

Noua producție a studioului 
„A. P. Dovjenko", „Tinărul de 
pe vasul Columb- este un film 
de spionaj. El a fost realizat 
de către Evgheni SerstobitM, 
după scenariul lui Iuri Ciuliu- 
kin.

tn distribuție Ira Mițik pe 
care am cunoscut-o în filmul 
„Printre oameni buni1*.

„Cei pairu 
călugări"

In regia lui Carlo Ludovico 
Bragaglia, studiourile italiene 
au realizat filmul „Cei patru 
călugări".

Filmul este o satiră la adre
sa unor moravuri ale societății 
burgheze.

Distribuția cuprinde actori 
cunoscuți: Aldo Fabrizi („Ro
ma, oraș deschis", „Regele 
Neapolului" și „S-a furat un 
tramvai"), Peppino de Fillipo 
(„Policarp, maestru caligraf". 
„Regele Neapolului", și „Buni
ca Sabella") și Taranto Nino 
(„Regele Neapolului").

S.UA


SPORT • SPORT. SPORT
Spartachiada Republicană

Drăgășani Mureș Autonomă-Maghiară
în raionul Drăgășani 17.000 de 

tineri și tinere au participat la in
teresantele întreceri ale Sparta
chiadei republicane.

întrecerile au fost organizate și 
în. cele mai îndepărtate sate ale 
raionului -nostru, evidențiindu-se 
comunele : Dragoiești, Verguleasa, 
Zlătărei, Voicești, Amărăști, Ola
nul, Lăunele și alte comune în ca
re organizațiile U.T.M. au mobi
lizat peste 300 de tineri și tinere 
la startul întrecerilor.

întrecerile din cadrul Spartachia
dei continuă în toate asociațiile 
sportive.

Paralel cu organizarea Sparta
chiadei republicane s-a desfășurat 
și; activitatea pentru trecerea pro
belor insignei de polisportiv. Ast
fel au trecut toate probele pe ra
ion și au devenit purtători ai in
signei un număr de 900 tineri și 
tinere. Se evidențiază în această 
direcție asociațiile sportive de la 
Școala medie Drăgășani, Școala vi
ticolă Drăgășani și asociațiile spor
tive sătești din comunele Rîmești, 
Verguleasa, Gușuieni, Zlătărei și 
Amărăști.

în etapa I a Spartachiadei republicane s-au organizat între
ceri sportive în toate cele 59 de asociații sportive din raionul 
Tg. Mureș. Pînă în prezent numărul participanților la etapa I 
a ajuns la peste 16 300. în comuna Ernei la întrecerile de fotbal, 
volei, șah, tenis de masă au participat peste 230 de tineri colec
tiviști din satele Ernei, Icland și Secăreni.

în comuna Berghia la întrecerile de atletism au participat 
130 de tineri colectiviști și elevi, la ciclism 29, la gimnastică 40. 
la volei 32, iar la turism 28 tineri. La centrala termoelectrică 
Fîntînele s-au organizat întreceri între secții la fotbal și la volei. 
La Praid, asociația sportivă a organizat, săptamînile trecute, 
mari întreceri la atletism, fotbal, ciclism, handbal și volei 
— băieți și fete — la care au participat sute de tineri. La rîn- 
dul lor, colectiviștii din Gălățeni, mari amatori de popice și tir, 
au participat în număr mare la întrecerile acestor discipline. 
Au avut loc competiții sportive și în școlile medii din Sovata, 
Band și Miercurea Niraj, la Școala de mecanici agricoli din 
Dumbrăvioara și altele.

Mai slab au fost organizate întrecerile din cadrul Spartachia
dei republicane la Iedu, Corunca, Bereni, Moșun, Troița.

Asociațiile sportive din aceste comune, cu ajutorul organiza
țiilor U.T.M., pot organiza încă în timpul care a mai rămas 
acțiuni de masă — mai ales duminica — pentru antrenarea 
tuturor tinerilor colectiviști la activitatea sportivă.

IOSIF KISS 
președintele Consiliului raio

nal Tg. Mureș al U.C.F.S.

La asociația sportivă „Aurora", 
din Capitală pe listele participan- 
:..cr la prima etapă a Spartachia
dei »-an înscris peste 1 500 de con- 
curenți, dintre care 800 sînt fete. 
Iată un aspect care merită a fi 
subfiniat: comitetul U.T.M. și con- 
$.?L asociației sportive au dovedit 
o preocupare deosebită pentru an
trenarea tinerelor muncitoare pe te- 
renai de sport Despre acest lucru 
Le-am putut convinge și cu prile- 
jul unor concursuri sportive, ce 
s-an desfășurat zilele trecute. Dar, 
sâ redăm cîteva amănunte...

Ora 15.30. La baza sportivă a 
Fabric:! de țesături din Calea Ale-

0 diipâ-amiază
rodnică

C. STOICAN 
corespondent voluntar

xandriei fetOniin peste 200 de ti
nere care au lucrat în primul 

in*» Acum, ele participă la o 
iraaoasă dapă-amiază sportivă, de
dicată tinerelor participante la 
iatreceriie Spartachiadei Republica
ne. Ne oprim, mai întîi la sectoa
rele pentru sărituri și aruncări, 
unde iși dispută întîietatea repre
zentantele secțiilor filatură și ca-

Aspect din noul magazin alimentar cu autoservire din șoseaua 
Giurgiului — București

Foto: AGERPRES

încheierea lucrărilor Congresului 
național de medicină internă

Sîmbătă la amiază s-au în
cheiat lucrările Congresului 
național de medicină internă.

In timpul celor 4 zile ale 
lucrărilor au fost prezentate 
peste 80 de conferințe, comu
nicări și referate. In afara spe
cialiștilor din țara noastră, au 
făcut comunicări personalități 
cunoscute ale vieții medicale 
din R.P.D. Coreeană, Franța,

R. D. Germană, Izrael, R.S.F. 
Iugoslavia, R. P. Polonă,
S. U.A., R. P. Ungară și 
U.R.S.S.

★
Seara Comitetul de organi

zare a Congresului a oferit b 
masă colegială în cinstea 
participanților Ia această ma
nifestare. i

(Agerpres)

I

Funeraliile acad.
Tudor Vianu

MECIUL DE FOTBAL

R. P. ROMINĂ - R. P. UNGARĂ
(TINEREI)

Astăzi, de la ora 17,15, pe 
stadionul Republicii, echipa de 
fotbal — tineret a țării noas
tre șusține un important exa
men internațional în compa
nia echipei (tineret) a R. P. 
Ungare. Jocul este așteptat cu 
deosebit interes de amatorii 
de sport bucureșteni. Echipa 
țării noastre s-a dovedit în 
real progres, repurtînd în ul
timele jocuri internaționale 
două frumoase victorii (3—1 
cu echipa de tineret a Suediei 
și 4—1 cu formația vest-ger- 
mană Munchen, ambele jocuri 
susținute în deplasare. în me
ciul de astăzi cele două echipe 

J vor alinia următoarele forma- 
j ții : R. P. Romînă : Andrei, 

Lupescu, D. Nicolae. Grăjdea- 
nu, Hălmăgeanu, Dinu. lancu. 
Matei, Dumitriu n. Pavlovid, 

J Codreanu. R. P. Ungară : Var- 
| ga. Formagini. Csordas, Pocsai, 
1 Galambos. Szcus, Karaba, 
i Szuromi, Ronai, Puskas, Si- 
j kora.
' Stațiile noastre de radio vor 
j transmite, cu începere de la 
' ora 17,15, întreaga desfășurare 

a jocului. Transmisia se va
* face pe programul I.

(Agerpres)

La startul probei de 100 m

netat.
La proba de aruncarea greutății 

*-aa înscris aproape 60 de concu
rente. După p.-.ma încercare, tînă- 
ra filatoare rlonc. “

tocest : i 
ajeaza. 
ind să 1

care
6

se dese

G

ia Sera obține un 
5,20 m. Dar nu 

Mai încearcă o 
arunce greutatea

• marchează dis- 
metri. Urmează,
Voica Manolescu, 

itian, Paulina Stă- 
ghici și altele. Cel 

Itat l-a obținut Pauli
es—a. ea a realizat 7,20 m. 
a de săritură în lungime, 

a revenit utemistei Ana 
de la secția canetat.

lînta 
de

,a G

Pe velodromul Di
namo din Capitală a 
început sîmbătă întîl- 
nirea de ciclism pe

pistă dintre echipele 0- 
rașelor București și So
fia. Toate cele trei pro
be disputate s-au înche
iat cu victoria sporti
vilor romîni care s-au 
dovedit bine pregătiți.

Iată rezultatele teh
nice : viteză: 1. Dan 
Popovici (București) 2. 
M. Popescu (București);

„Cursa
Desfășurată pe o vreme căldu

roasă (temperatura a fost de plus 
30 grade) penultima etapă a 
„Cursei Păcii*, Pardubice — Ceske 
Buaejovice, n-a adus nici o sdtim- 
are deosebită în 
oar Gabriel Moiceann. care a so
it al doilea* in orașul Ceske Bude- 
rvice. a urcat două locuri în cia- 
î men tul general individual, dato

rită celor 30 de secunde primite 
ca bonificație. Echipa R. P. Romine 
s-a comportat bine în această eta
pă, a respins atacurile formației 
poloneze și de cîteva ori a încer
cat să se detașeze, pentru a recu
pera din diferența față de selecțio
nata R. D. Germane.

O acțiune mai importantă s-a 
produs Ia kilometrul 55, unde s-au 
distanțat Moiceanu, polonezul Za- 
pala și germanul Mickein. Avansul

Păcii"
lor nu a fost mai mare de 500 m. 
astfel că. la kilometrul 58 plutonul 
s-a regrupat- Sprintul cu premii 
din orașul GavL’Czkuv-Brod. a re
venit belg:anuiui JacGuemm. Plu
tonul continuă să comnact
pină la sfirsitul etapei. Pe stadio
nul <Ln Budejovice. sprintul final 
este condus de Kapitonov. Acesta 
cade la turnantă și se produce o 
busculadă în care sint antrenați 
Gazda, Spruyt, Ampler și alții. 
Moiceanu aflat în spatele lor evi
tă în ultimul moment o căzătură, 
trece în frunte, dar pe linia de 
sosire este întrecut de cehoslovacul 
Dolejal.

Clasamentul general pe echipe : 
1. R. D. Germană ; 2. R. P. Romînă 
la 6 14" ; 3. R. P. Polonă la 7'36“ j 
4. R. S. Cehoslovacă la 11'57" ; 5. 
R. P. Ungară Ia 20'01" ; 6. U.R.S.S. 
la 20'19" 1 7. Franța etc.

N-3-am deplasat, apoi, la terenul 
de volei, unde se disputa un meci 
dec.:ir intre echipele feminine ale 
secțiilor selfactoare și canetat. Aici 
era prezent și maestrul sportului 
Em.l Wdvest, care îndeplinea, de 
data aceasta, funcțiile de instructor 
sportiv șj arbitru. După terminarea 
jocaiai. Încheiat cu victoria primei 

î;... E_t.iI Wilvert ne-a vorbit 
despre interesul manifestat de tine
re’* mrmc.toare pentru jocurile de 
volei (fin cadrul Spartachiadei.

— O dătă cu inaugurarea primei 
etape a Spartachiadei — ne-a spus 

- -Ircutorul nostru — am organi
za: întreceri de volei pe secții, la 
care au participat 160 de tinere. 
Cu acest prilej am selecționat cele 
mai bune jucătoare, alcătuind 4 
echipe care au participat, apoi, la 
un turneu, pentru a desemna cam
pioana asociației sportive. De ase
menea, s-au alcătuit 4 echipe mas
culine de volei precum și 4 echipe 
de fotbal, care se întrec, acum, în 
cadrul unui turneu.

INFOR
Sîmbătă, au plecat la Vene

ția prof. arh. Grigore Ionescu, 
directorul Direcției monumen
telor istorice din C.S.C.A.S., și 
arh. Gh. Curinschi, director 
tehnic, care vor participa la 
cel de-al II-lea Congres inter
național al arhitecților și teh
nicienilor de monumente isto
rice.

Congresul, la care specialiș
tii romîni vor prezenta două 
comunicări, se va desfășura 
sub auspiciile U.N.E.S.C.O. și 
constituie manifestarea prin 
care se deschide campania in
ternațională pentru păstrarea 
monumentelor istorice.

★

Sîmbătă seara s-a înapoiat 
în Capitală delegația U.A.S.R. 
condusă de tov. Ștefan Bîr- 
lea, secretar al C.C. al U.T.M., 
președinte al U.A.S.R., care la 
invitația Uniunii Naționale a 
Studenților din Anglia, Țara 
Galilor și Irlanda de Nord și 
a Uniunii Studenților Sco
țieni, a făcut o vizită de 10 
zile în Marea Britanie. La so
sire, pe aerportul Bănea sa. 
delegația a fost întîmpinată 
de membri ai Biroului C.C. al 
U.T.M. și ai Comitetului Exe
cutiv al U.A.S.R.

★

Sîmbătă dimineața au plecat 
la Paris prof. Gheorghe An-

MÂȚII
ghel, șef de secție la Institutul 
Central de Cercetări Agricole, 
Mihai Cuțuhan, director în 
Consiliul Superior al Agricul
turii, și Eugen Costin, director 
în Ministerul Economiei Fo
restiere, pentru a participa la 
congresul Federației franceze 
a economiei de munte.

★
La invitația Uniunii Ziariș

tilor din R. P. Romînă, în țara 
noastră se află o delegație de 
ziariști din R. P. Polonă.

Oaspeții au vizitat obiective 
industriale și complexe social- 
culturale din Capitală și din 
Brașov, Hunedoara, Onești, 
Săvinești și Galați, hidrocen
trala de la Bicaz, stațiunile 
balneo climaterice de pe lito
ral.

Sîmbătă, ziariștii polonezi 
au avut, la ambasada R. P. 
Polone din București, o întâl
nire prietenească cu reprezen
tanți ai presei romîne.

W
La concertul simfonic al 

Filarmonicii de stat „George 
Enescu", care a avut loc sîm
bătă seara în sala mare a Pa
latului R. P. Romîne sub con
ducerea artistului poporului, 
George Georgescu și-a dat 
concursul cunoscutul pianist 
Sviatoslav Richter, artist al 
poporului din U.R.S.S.

(Agerpres)

pe scym
3. Kirev (Sofia) ; 4. 
Dimitrov (Sofia). Cel 
mai bun timp al zilei 
a fost realizat de Dan 
Popovici care a parcurs 
ultimii 200 m în 12

• Turneul interna
țional de tenis de la 
Riga se apropie de 
sfîrșit. Jucătorii romîni 
Ion Țiriac și Petre 
Mărmureanu au repur
tat frumoase vie toni în 
semifinale, uimind ca 
ei să se întilnească în 
finală pentru a-și dis
puta primul loc. Țiriac 
l-a învins în semifinale 
cu 6—1; 6—0: 6—0; 
Pe Potanin (U.R.S.S.), 
iar Mărmureanu l-a 
întrecut cu 6—3; 6—3; 
7-5 pe Jusko (U.R.S.S.). 
în finala probei de 
simplu feminin, Alena

Palmeova (R. S. Ceho
slovacă) va juca eu 
Elisabeta Polgar (R. P. 
Ungară).

• După tiei runde 
turneul interzonal

de șah de la Amster
dam conduce fostul 
campion mondial, Va
sili Smîslov, cu 2j 
puncte, urmat de 
Bronstein, Evans, Gli- 
gorici, Reshevski și 
Porath cu dte 2 punc
te fiecare.

• în cadru! unei 

de box desfășurate la 
Helsinki, finlandezul 
Risto Luukkor.en și-a 
păstrat titlul de cam
pion european la cat. 
cocoș, învingîndu-1 la 
puncte, după 15 repri
ze, pe francezul Pierre 
Vetroff. Decizia îl de
zavantajează pe boxe
rul francez, care a do
minat mai mult.

★
La Torino, italianul 

Bruno Visintin a dis
pus la puncte de fran
cezul Yoland Leveque, 
devenind campion al 
Europei la „mijlocie- 
mică", o nouă catego
rie creata de E.B.U. în 
boxul profesionist.

S. SPIREA

Lonea aspiră Ia primul loc
(Urmare din pag. I)

tar și un ajutor miner, minerul îndreaptă 
frontul de lucru cu ciocanul de abataj.

Executăm după aceasta o lucrare foarte im
portantă: armarea dmpului extras și lungirea 
transportorului pînă la frontul de lucru. Ambele 
operații durează pînă la orele 10 și 30 
minute. De Ia 10 și 30 minute pînă la 11 
și 15 minute minerul execută găurile de puș- 
care pentru al doilea dmp. Ceilalți membri ai 
schimbului pregătesc materialul necesar pen
tru armare. Cînd totul este gata, timp de o 
jumătate de oră minerul șef de schimb ajuta 
artificierului la încărcarea găurilor pentru 
pușcare. Acum, creîndu-se o „portiță*, o par
te din membrii schimbului iau masa.

De la 11 și 45 minute Ia 13 evacuăm căr
bunele pușcat din cel de-al doilea dmp. De 
aid încolo repetăm — la același interval de 
timp — toate operațiile necesare încheierii 
ciclului pentru cel de-al doilea dmp: arma
rea, lungirea transportorului, bandajarea pe
reților de cărbune etc.

...în mare' și în amănunt așa își desfășoară 
o zi -de muncă brigada lui Moise Dandu O 
organizare — au recunoscut oaspeții — ca 
la carte. Așa a obținut vitezele mari de avan
sare brigada lui Danciu. Oaspeții au aflat că 
desfășurîndu-și munca după acest grafic, bri
gada cîștigă la fiecare operație de la 15—20 
minuțe pînă la o oră și jumătate.

E rînduî oaspeților să-și împărtășească im
presiile. Gazdele așteaptă nerăbdătoare pen
tru că „ochiul din afară vede mai adine*. Sâ 
le dăm, deci cuvîntul

Adalbert Bote: „Am reținut de la brigada 
lui Petric grija cu care execută căptușeala 
pentru lucrările de prăbușire. Cred că de 
aceea n-am întîlnit nid o bucată de piatră în 
cărbune. Mă voi strădui ca și în brigada mea 
sft execut de-acum încolo la fel de bine această 
operație".

Petru Roman : „Am asistat la predarea 
schimbului. Mi-am dat seama că între schim
buri există o colaborare perfectă. Schimbul I,

extrăgînd cîmpuri de cărbune pe aripă în cele 
8 ore, a asigurat materialele necesare și schim
bului următor. Schimbul s-a preluat astfel din 
mers. Este o metodă pe care va trebui s-o in
troducem și în cadrul brigăzilor noastre. Cred 
că și tovarășii de la Lonea își vor da seama, 
cînd vor veni la noi, că sistemul de armare 
cu juguri poligonale în preabataj e mai bun 
decît cel pe care îl folosesc ei".

Gheorghe Stan: „Cel mai mult am apreciat 
la cele doua brigăzi preocuparea pentru eșalo
narea pușcării. Aici se cîștigă cel mai mult 
în creșterea vitezelor de evacuare. Am aflat 
că artificierul îndeplinește funcția de maistru 
în eșalonarea pușcării. Noi, cei de la Aninoa- 
sa, întâmpinăm unele greutăți. Avem un nu
măr mic de artificieri cu o înaltă calificare, de 
aceea maiștrii trebuie să-i însoțească peste tot. 
Așa se ajunge la situația că noi batem găurile 
la ora 10, iar artificierul vine abia la 11 sau 
chiar 12. Pierdem timp...*

Gheorghe Cîmpean: „Multe am avut de 
văzut la tovarășii de la Lonea. Mi-a rămas 
însă la inimă sistemul lor de aeraj. Cu un 
asemenea sistem de aeraj, minerul poate lucra 
toată ziua fără să simtă oboseala și căldura. 
Sint convins că tovarășul inginer Burlec, fiind 
de față, a reținut acest sistem și-l vom aplica 
și noi".

...Intre Aninoasa și Lonea se așt-'rne un 
drum de peste 20 de km. întrecerea lin aba
taje a scurtat această distanță. Minerii din 
Aninoasa au învățat de la tovarășii lor din 
Lonea „secretele" obținerii unor viteze mari 
de avansare în abatajele cameră. Cei de la Lo
nea, care au întors vizita peste cîteva zile, au 
învățat de la aninoșeni „secretele" vitezelor 
mari de avansare în abatajele frontale.

Pe cele două colective, despărțite de zeci de 
kilometri, le unește în întrecere o punte de 
legătură — experiența înaintată.

Totul pentru calitate
„Atenție, pușcâm 1" Intr-unui din abatajele 

vizitate la sectorul V, mina Jieț, artificierii

tocmai pregăteau pușcarea găurilor bătute de 
ortacii din brigada lui Simion Petric. Tova
rășul Sabin Momeu, secretarul comitetului 
U.T.M. al exploatării, care ne însoțea în mină 
a ținut să precizeze.

— La noi, toate brigăzile de mineri aplică 
anul acesta pușcarea selectivă. Această meto
dă permite ca sterilul apărut în fîșii com
pacte să fie deblocat separat din strat, urmînd 
apoi.să fie prăbușit și cărbunele. în felul ace
sta calitatea și-a asigurat o primă poliță. Ur
mează ca pe traseu — de la încărcarea pe 
crațer și pînă Ia evacuarea cărbunelui — fie
care miner să lupte pentru obținerea cărbu
nelui de cea mai bună calitate.

Pușcarea selectivă așa, cum aveam să ne 
convingem mai tîrziu, nu este decît punctul 
de 'plecare în activitatea pe care colectivul de 
la Lonea o desfășoară pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui. Fiind unul dintre princi
palele obiective ale întrecerii socialiste, orga
nizația U.T.M. și-a înscris printre preocupă
rile sale principale asemenea acțiuni care sâ 
asigure mobilizarea și mai activă a tineretu
lui pentru ca „nici un vagonet să nu fie re- 
butat pentru șist". Unele din aceste acțiuni 
aveam să le cunoaștem mai concret la secto
rul II de Ia mina Cimpa.

Discuția cu tovarășul Francisc Bucsy, secre
tarul comitetului U.T.M. de la sectorul II, 
ne-a prilejuit o succintă trecere în revistă a 
unor asemenea acțiuni inițiate și urmărite de 
organizația U.T.M.

— La abatajul 902 — ne spunea secretarul 
comitetului U.T.M. — brigada condusă de 
Ion Bociu, în care majoritatea minerilor sînt 
tineri, a fost penalizată într-o singură lună 
cu 76 tone pentru depășirea procentului de 
steril în cărbune. Era desigur o situație care 
nu ne mulțumea. A doua zi, la ieșire din 
șut, am strîns toți tinerii din brigadă și le-am 
înfățișat doar pierderile minei din ziua res
pectivă. Pe bază de calcule, tinerii s-au con
vins că deși scoseseră la suprafață o cantitate

însemnată de cărbune, pe graficul întrecerii 
ei nu pot figura din această cauză cu depășiri 
de plan. Cu această ocazie s-au stabilit sar
cini concrete pentru fiecare miner tînăr, ale
gerea șistului nemailăsîndu-se numai pe sea
ma vagonetarilor.

Cum și în alte abataje există o asemenea 
situație am stabilit ca în luna aprilie aduna
rea generală a utemiștilor să dezbată „Apor
tul adus de tineri la îmbunătățirea calității 
cărbunelui". Aici au fost evidențiați tineri 
mineri ca Vasile Timofte, Dumitru Peea sau 
Adolf Deak care aleg cu multă grijă șistul din 
cărbune dar în același timp au fost criticați 
acei tineri (Constantin Cîrstoiu, Nicolae Bă
lănuță de la abatajul 800) care neglijează 
acest lucru. Tot atunci Ia această adunare s-a 
născut și ideea ca periodic un membru al 
postului utemist de control să însoțească 
șeful de sector și maistrul de schimb prin 
abataje pentru a urmări modul cum tinerii 
își respectă angajamentul de a nu trimite la 
suprafață nici un vagonet de cărbune cu șist 
vizibil.

Dacă în luna mai, pînă în ziua de 20, mina 
Cimpa a fost penalizată cu numai 77 tone 
cărbune (în luna aprilie, peste 330 tone) 
aceasta se datorează și atenției cu care fie
care tînăr miner lucrează în abataj.

★

...Și astfel la Lonea se încheie șirul mine
lor din Valea Jiului, după cum tot așa de 
bine ar fi putut ca de aici 6ă înceapă. Uricani 
— Lonea, cele două extremități ale bazinului 
carbonifer sînt și primele clasate în întrecerea 
socialistă. Insă, după cum am văzut, în toate 
celelalte mine există aceeași atmosferă, aceeași 
muncă neobosită. Valea Jiului ne-a oferit un 
tablou impresionant al muncii în adîncuri — 
o muncă străbătută de la un capăt la ahul 
de lumina întrecerii socialiste, a bucuriei 
succeselor.

Următorul reportaj —> de la Hunedoara,

Gheorghe Pe
ltea, proiesoi 
la Școala profe
sională agricolă 
din Caracal, re
giunea Oltenia, 
dă explicații 
unui grup de e- 
levi din anul III 
aflați în practi

că pe ogoare.

Foto :
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Mii de bucureșteni au conti
nuat să aducă sîmbătă dimi
neața un ultim omagiu acade
micianului Tudor Vianu al că
rui corp neînsuflețit a fost de
pus în Sala de marmură a Ca
sei Scînteii. Prin fața catafal
cului înconjurat de coroane de 
flori s-au perindat oameni ai 
muncii, studenți, academicieni, 
oameni de cultură și artă.

Deasupra catafalcului, pe un 
panou de catifea vișinie, îndo
liat, era așezat portretul emi
nentului savant care a slujit 
neobosit cultura romînească și 
a reprezentat-o cu un înalt 
prestigiu și cu o mare strălu
cire. De jur-împrejur erau rîn- 
duite coroane de flori din 
partea Prezidiului Academiei 
R. P. Romîne, Ministerului In- 
vățămîntului, Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Uniunii Scriitorilor, Comisiei 
Naționale a R. P. Romîne pen
tru U.N.E.S.C.O., Comite
tului Național pentru Apăra
rea Păcii, Comitetului de Ra
diodifuziune și Televiziune, 
Universității București, Tea
trului Național „I. L. Cara- 
giale", Editurii pentru litera
tură universală și altor institu
ții culturale.

La catafalc au făcut de gar
dă academicieni, reprezentanți 
ai unor instituții de artă și 
cultură, scriitori, profesori u- 
niversitari, studenți. Ultima 
gardă a fost alcătuită din to
varășii : Constanța Crăciun, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
acad. Iorgu Iordan, vicepre
ședinte al Academiei R. P. Ro
mîne, prof. Jean Livescu, ad
junct al ministrului învăță- 
mîntului, acad. Mihail Ralea, 
președintele Comisiei Națio
nale a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O., acad. Mihai Be- 
niuc, președintele Uniunii 
Scriitorilor, acad. Gheorghe 
Mihoc, rectorul Universității 
București, Virgil Florea, vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

La ora 13 a început mitin
gul de doliu.

„Cu trecerea din viață a 
acad. Tudor Vianu, științele u- 
manistice și cultura romînea
scă în general suferă o grea și 
pentru multă vreme o irepara
bilă pierdere, — a spus acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte al 
Academiei R. P. Romîne. Ceea 
ce caracteriza personalita
tea regretatului nostru coleg, 
era, înainte de toate, o foarte 
temeinică pregătire în nume
roase ramuri ale disciplinelor 
sociale. Ii erau la fel de fa
miliare, în sensul științific 
înalt al termenului, filozofia și 
estetica, istoria și critica lite
rară, istoria artei și literatura 
comparată. Cel care ne pără
sește pentru totdeauna, nu 
și-a menajat forțele în dorința 
care l-a stăpînit tot timpul de 
a-și îndeplini înalta misiune 
de intelectual cu îndatoriri 
față de poporul și cultura ță
rii sale. In numele conducerii 
Academiei R.P.R. exprim a- 
dîncul regret al tuturor mem
brilor și colaboratorilor ace
stei instituții în care a avut o 
prezență competenta și activă, 
Tudor Vianu.*

„Rar mi-a fost dat să cu
nosc un om mai generos, un 
om cu un orizont cultural mai 
larg — și tocmai pentru acea
sta mai umanitar — ca Tudor 
Vianu, a spus în cuvîntul său 
acad. Mihai Beniuc. El a fost 
mereu prezent în linia întîia a 
creației noastre artistico-lite- 
rare și a bătăliei ideologice, 
fiind purtător de cuvînt al cu
getărilor înaintate și înscriin- 
du-se cu glorie printre cei ce 
au înțeles mesajul istoric al 
erei comunismului. Pe plan 
internațional, cu o pătrundere 
inegalată, el a căutat și a găsit 
totdeauna, numitorul comun 
dintre realizările românești și 
cele universale, aducînd prin 
aceasta servicii demne de cea 
mai profundă recunoștință pa
triei noastre*.

Relevînd prodigioasa activi
tate de profesor și savant e- 
minent, conștient de responsa
bilitatea sa socială, prof. univ< 
Al. Bălăci, prorector al Uni
versității București, a spusî 
„In ceea ce a rostit Tudor 
Vianu de-a lungul a nenumă- 
rați ani de la catedră a vibrat 
mereu cu aceeași continuă in
tensitate coarda unei, mari 
sensibilități, a unei profunde 
delicatețe îmbinate cu o splen
didă cultură și cu o vastă eru
diție. El a lăsat de-a lungul 

, tuturor drumurilor pe qarș 
le-a străbătut, urma excepțio
nalei sale activități, a înaltului 
său umanism. Omagrindu-1 
azi, profesorii Universității, pe 
care a slujit-o cu cel mai pro
fund devotament, vor păstră 
comoara amintirii lui și vor 
contribui ca lumina operei salo 
să nu se stingă niciodată".

„Prin activitatea și opera 
sa, Tudor Vianu a fost unul 
dir> ctitorii legăturilor de 
prietenie între țara noastră și 
alte țări, bazate pe cunoaște
rea și aprecierea reciprocă a 
valorilor culturale — a spus 
acad. Emil CondurachL Acti
vitatea desfășurată ca secre
tar general al Comisiei națio
nale a R.P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O. și ca membrti 
al Consiliului Executiv al 
U.N.E.S.C.O., participarea sa 
activă ca unul dintre repre
zentanții de seamă ai științei 
și culturii romînești la nume
roase congrese internaționale^ 
autoritatea de care numele și 
opera sa s-au bucurai și se 
vor bucura întotdeauna în lu
mea științifică internațională, 
atestă vocația sa științifică și 
culturală de valoare mon
diala".

„Dispariția academicianului 
și profesorului Tudor Vianu în 
plină putere de creație, în
seamnă o pierdere ireparabilă 
pentru învățământul nostru u- 
niversitar — a spus acad. AI. 
Rosetti, decanul Facultății de 
limbă și literatură romînâ a 
Universității București. El în
trunea cea mai severă metodă 
de lucru cu darurile unui ta
lent literar înăscut și se pre
zenta în fața auditorilor cursu
lui său universitar ca un atlet 
al veșnicei tinereți și un ghid 
luminat pe căile științei. Fie 
ca tineretul universitar ridi
cat de acest maestru nepre- 
țuitj să-și încordeze puterile și 
să-i ducă opera mai departe, 
străduindu-se să depășească 
limitele ei de astăzi".

In numele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artăj 
Virgil Florea a adus un pios 
și recunoscător omagiu. Pă
truns de înalta misiune a in
telectualului zilelor noastre — 
a spus el — Tudor Vianu a 
știut să împletească armonios 
munca didactică și de creație 
cu o neobosită activitate pe 
tărîm obștesc. El s-a integrat 
fără preget în procesul de 
răspîndire în mase a marilor 
valori culturale romînești și 
universale, a muncit neobosit, 
aducînd pretutindeni o con
tribuție neprețuită prin cu. 
vîntul său de mare autoritate, 
prin competența sa recunos
cută. Cunoscut și prețuit de 
multă vreme pentru ideile 
sale democrate și umaniste, 
Tudor Vianu a intrat în rîn- 
durile P.M.R., văzând în a- 
ceasta realizarea pe un plan 
superior a idealurilor sale, po
sibilitatea de a servi mai bine 
cauza căreia și-a consacrat 
viața și activitatea".

După terminarea mitingului 
de doliu, în sunetele marșului 
funebru, sicriul cu corpul lui 
Tudor Vianu a fost așezat pe 
carul mortuar. Cortegiul fu
nebru a pornit apoi din Piața 
Scînteii spre Cimitirul Bellu, 
unde a avut loc înhumarea.

(Agerpres)

Trustul Regional de Construcții Hunedoara-Deva, cu sediul în Deva 
str. Dr. Petru Groza nr. 24, angajează imediat:

— Ingineri constructori și instalatori
— Maiștri constructori și instalatori
— Tehnicieni constructori, normatori șl instalatori.
Salarizarea conform normativelor în vigoare, cu îndeplinirea condiții, 

lor de studii și stagiu.
— Muncitori zidari, dulgheri, fierari-betoniști și zugravi pentru Deva, 

Petroșani și Lupeni.
— Muncitori necalificați pentru Petroșani, Deva, Lupeni șl Cugir.
Lămuriri suplimentare se vor da la Serviciul Cadre pentru personalul 

tehnico-ingineresc și la Serv. Organizarea Muncii în scris sau telefonio la \ 
nr. 1755 Deva pentru muncitori

Combinatul Chimic Craiova, cu sediul în Calea Unirii nr. 20, angajează 
următoarele categorii de personal:

— Ingineri chimiști
— Ingineri mecanici
— Ingineri energetici
x- Ingineri electrotehnici
— In ineri electronici
— Maiștri chimiști
— Maiștri mecanici
— Maiștri electricieni
— Maiștri energetici

Condiții de angajare, pentru ingineri și pentru maiștri, conform legis
lației în vigoare.

Combinatul se angajează să asigure locuință pentru ingineri și 
maiștrii.

Doritorii se vor prezenta sau adresa în scris la Serviciul Perso
nal Invățămînt al Combinatului Chimic Craiova.
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delegației

studenților romini

in Anglia

LONDRA 23 (Agerpres). — 
între 12 și 22 mai o delegație 
o Uniunii Asociațiilor Studen
țești din R. P. Romînă, condu
să de Ștefan Bîrlea, președin
tele U.A.S.R., a făcut o vizită 
în Marea Britanie, la invitația 
Uniunilor Naționale de stu- 
denți din Anglia și Scoția.

Delegația studenților romîni 
a vizitat universitățile din 
Londra, Cambridge, Glasgow 
și Edinburgh, a fost primită 
de șeful secției internaționale 
din Ministerul Educației și 
Științei al Marii Britanii și a 
avut întrevederi cu conduceri
le uniunilor studențești din 
Anglia și Scoția în probleme 
privind schimburile reciproce

Cu acest prilej, la 21 mai. 
însărcinatul cu afaceri a.L al 
R. P. Romine la Londra. N. 
Petrescu, a oferit un cocteil.

Au participat W. D. Pile, 
subsecretar de stat al Ministe
rului Educației și Științei al 
Marii Britanii, C. A. Thomp
son, director adjunct în Minis
terul de externe, Gilbert Long- 
den, membru al parlamentului, 
Rhys Hughes, președinte, ș. 
Bill Savage, vicepreședinte al 
Uniunii naționale a studenților 
din Anglia, Ronald Bell, pre
ședintele Uniunii studenților 
din Scoția, B. N. Tripp, direc
torul Departamentului est-eu- 
ropean din Consiliul Britanic. 
G. R. Lewin, șeful serviciului 
intern de la B.B.C., profesori 
și studenți de la universitățile 
din Londra, Cambridge. Ox
ford și Edinburgh, ziariști 
Cocteilul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească.

Conferința pentru comerț 
și dezvoltare

nul acestei idei. Totodată el a 
remarcat însemnătatea deose
bită a sectorului de stat în 
domeniul elaborării planurilor 
de dezvoltare a economiei na- 

ocale. In găsirea mijloacelor 
rseeesatre valorificării resurse
lor naturale, de care dispune 
frecare țară ca și in utilizarea 
efjoeatâ a fondurilor bănești.

Prc.ecr_2 susținut de aseme
nea de reprezentanții Etiopiei 
U ESS. Goanei și alții a fost 
looțtat Sră nici un vot con- 
troL Recscrasdănie urmează • 
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în Comitetul special

al 0. N. U.
NEW YORK 23 (Agerpres 

— Comitetul special al OJi.U. 
însărcinat cu cercetarea politi
cii de apartheid a guvernului 
Republicii Sud-Africane s-< 
întrunit într-o ședință închisă. 
tn cadrul căreia a adoptat 
raport adresat Consiliului de 
Securitate. Consiliul de Secu
ritate se va întruni la incepa- 
tul lunii iunie pentru a adop
ta noi măsuri în această pro
blemă. Raportul Comitetului 
special va fi dat publicități 
săptămîna viitoare.

Președintele Comitet*:--:. 
Diallo TeUi, (Guineea} a de
clarat in cadru'. șed:nfei ci

Stare excepțională

in Guvana Britanică
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NEW York — Comitetul 
special al O-N.U. pentru apli
carea Declarației cu privire la 
acordarea independenței țâri
lor și popoarelor coloniale a 
adoptat vineri hotărirea ca 
subcomitetul însărcinat sâ dis
cute cu guvernul britanic pro- 
blesna situației din Rhodesia 
de sud să viziteze Africa. 
Inițial fusese stabilit ca sub
comitetul să se rezume doar ia 
convorbirile de la Londra, fără 
a lua contact cu țările africane 
și a vizita eventual Rhodesia 
ăe sud pentru a face consta
tă--. la fața locului.

Hotărirea a fost ;
ÎS voturi pentru și patru abți
neri. Anglia nu a participat la 
vot iar reprezentantul Vene- 
zuelei era absent

Africa Jșl lecuiește rănile 
lăsate de colonialism. Pentru 
multi airicani, de abia acum 
s-au deschis porțile școlilor

a oamenilor muncii
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Robert Courter e»:e Griocj-c ex 
lactat de o rc chetă soc: * 
aimbohi] expoziției — « parac 
distanța de 270 mfa o r*

Courier fa 1

In nucul orășel LerJc dm 
dul Azerbaidjanulzi 2 «vai 
loc un evenunent pspn o- 

bișnuit — jubileul cete de-« 159 
aniversări a Iui Șinii Misim.. 
Pentru a veni din satul sau in 2- 
ceastă localitate, decanul azemarc- 
jan de vîrstă a refuzat mașina tri
misă și a preferat sâ parcurgi că
lare distanța de 10 km. întreaga 
întilnire prilejuită de această 
versare a fost înregistrată pe pe
liculă pentru turnarea unui fdm.

în prezent, familia Iui numără 
peste 150 de persoane. Cel mai in 
vîrstă nepot al său are 73 de ani.

In localitatea unde trăiește Mis- 
limov au fost înregistrați încă 
peste 40 de oameni, a căror vîrstă 
variază între 100—130 de ani.

Studiu tu privire
la procesele seismice

— r. Jack Oliver, profesor de 
/ ) geologie la Universitatea 

Columbia, a declarat că 
seismologii universității vor în
cepe un studiu de trei ani cu pri
vire la procesele seismice la mare 
adincime, care sînt cauza dezas
trelor, cum a fost cutremurul re
cent din Alaska. .

Oliver a anunțat un program 
prevăzînd instalarea unei rețele 
de stațiuni seismologice pe mai 
multe insule din sudul Oceanului 
Pacific. Proiectul nu va fi pus în 
aplicare pînă cînd nu se vor în
cheia negocierile duse cu mai 
multe guverne pe ale căror po
sesiuni din Pacific urmează să fie 
instalate aceste stațiuni,

tkur«a»fr*ll4
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Pcidtcrca statuii sirenei
din Copenhaga

Sculptorul danez Rasmus
sen a terminat lucrările 
de refacere a statuii si

renei din Copenhaga, deca
pitată recent de huligani. 
Capul a fost făcut după origi
nalul în gips. Se prevede ca 
în aproximativ două săptămâni 
statuia să fie reinstalată pe o 
stîncă la intrarea în port, ca
re, în timpul nopții, va fi pu
ternic iluminată de reflectoare.

BANGUL — La Bangui s-a 
a~onțat că Republica Africa 
Cecrrală «i R-S F. Iugoslavia 
au hotârit să stabilească rela
ții drpkxnarica.

.Acțiuni revendicative 
ale muncitorilor 

argeatinieni

>J£NO> AJSE5L — Potrmt e- 
Freace Presse. crrat 100 000 

«e » pa-ttripaf .’a
ie si Confederație:

Geners.e a un n«-
■câr ie ^00 de imrea^mderi. După 
exm se știe, szest de

argentinieni 
spr:--ii mea&bUe lor ie ordin 
m2te-:a'. și alte cereri a acorda
rea uur: s^n.fti: largi, suprima
rea decrete^r imitinâ exercitarea 
drepturilor potdieale și abolirea 
prescripțiilor.

C.GM.-UÎ a ist publicității un 
comunicat în care se subliniată 
succesul acțiunii muncitorilor.

I 
SAN JOSE. — Recent a a- 

vut loc cel de-al V-lea Con
gres al Partidului Comunist 
din Salvador. Au fost discu
tate raportul de activitate a 
Comitetului Central, proiectul 
programului general și agrar, 
precum șl proiectul de statut

«rea loc în iunie La Geneva. 
Se propune ca cei doi copra- 
seduqi (UJLSS. și Anglia) ai 
Conferinței internaționale pen
tru. reglementarea problemei 
iaoțiene din 1961 
Tuturor statelor 
la acordurile de 
propunerea de a 
conferința în problema Lao- 
sului.

să adreseze 
participante 
la Geneva, 
se convoca

•ir

XIENG KUANG — Prințul 
sg președintele Co- 

— Central al partrdu-
Neo Lao Ha*-sat, a adreut 

♦ ^euegrasâ aipjwa
S^rvaaca F zrma in car» Q 
propune sâ «e intilneascâ cu 
ei in Valea Ulcioarelor ia 25 
aaai. transmite postul de radio 
-Vocea Laosuiui'. Prințul Su- 
fanuvong subliniază că „ținind 
seama de încordarea și situa
ția critică" ce s-a creat în 
Laos este necesar să se caute 
din nou căi pentru o reglemen
tare pașnică.

VARȘOVIA 23 (Agerpres). — 
între 18 și 22 mai s-au desiășu- 
rat la Varșovia lucrările celei 
de a doua conferințe profesio
nale internaționale a oamenilor 
muncii din comerț organizată 
de Uniunea internațională a 
sindicatelor din comerț (De
partament profesional al Fede
rației Sindicale Mondiale).

La lucrările conferinței au 
participat 135 delegați, obser
vatori și invitați din 47 țări, 
reprezentînd 23 500 000 oameni 
ai muncii din comerț, din patru 
continente. Din R. P. Romînă a 
participat o delegație a Uniunii 
sindicatelor lucrătorilor din co
merțul de stat și cooperația de 
consum condusă de V. Oltean, 
președintele uniunii.

Raportul de activitate al Uni
uni: internaționale cu privire ia 
Fapta oamenilor muncii și sin
dicatelor din comerț a fost pre
zentat de Dumitru Usturoi, se
cretar al Uniunii.

Delegațiile participante au a- 
doptat în unanimitate o rezolu
ție generală care subliniază, 
printre altele, necesitatea ca 
oamenii muncii din comerț și

Dispute preelectorale

iu Bolivia
LA PAZ 23 (Agerpres). — 

In cadrul unei cuvîntari ros- 
t;te la o adunare a partidului 
de guvemămint „Mișcarea na
ri o na: a revoluționara44, preșe
dintele Boli viei, Victor Paz 
Estenssoro, și-a reafirmat ho
tărirea de a menține data de 
31 mai pentru desfășurarea 
alegerilor prezidențiale. După 
cum se știe, partidele de opo
ziție cer cu insistență ca aces
te alegeri, în care Estenssoro 
își prezintă din nou candida
tura, să fie aminate, iar Con
gresul să se întrunească într-o 
sesiune specială pentru a re

al partidului. Congresul a ales 
noul Comitet Central al parti
dului.

Vizita Iui U Thant 
la Ottawa

OTTAWA. — La 25 și 26 mai, 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, va veni în vizită oficială 
la Ottawa, unde va fi oaspetele 
guvernatorului general, Georges 
Vannier. Cu acest prilej, U Thant 
va avea întrevederi cu primul 
ministru, Lester Pearson, și mi
nistrul afacerilor externe, Paul 
Martin. Printre subiectele pe care 
U Thant le va discuta cu condu
cătorii canadieni se va afla, în 
prunul rind, situația din Cipru și 
Laos.

LA VALLETTA. — Intr-un me
sa: adresat liderului Partidului la
burist din Malta, Dom Mintoff, 
ministrul britanic pentru relațiile 
cu Comsnonwealthul fi pentru co
lonii, Duncan Sandys, îl infor
mează că în faza finală a trata
tivelor pentru acordarea indepen
denței Maltei »e va consulta și cu 
liderii partidelor de opoziție din 
Malta.

După cum se știe, primul minis
tru maltez, Borg Olivier, se află 
în prezent 1* Londra> unde duce 
tratative pentru a obține proclama.

vizui legea electorală și a ho
tărî efectuarea unei noi înre
gistrări a corpului electoral.

Pe de altă parte, Partidul 
socialist bolivian din opoziție 
a dat publicității o declarație 
în care afirmă că șefii forțe
lor armate distribuie arme au
tomate unor grupuri de mem
bri ai partidului de guvernă
mânt. Această acțiune ar fi 
menită, potrivit declarației, să 
înlesnească organizarea unor 
acte de terorism pentru a îm
piedica manifestarea unei o- 
poziții hotărîte în cursul vii
toarelor alegeri

rea Independenței 
mai.

WASHINGTON, 
venson, delegatul 
S.U.A. la O.N.U.,

3
Maltei la

— Adiat Ste- 
permanent al 

. a fost chemat 
de urgență la Washington pentru 
a avea o discuție cu secretarul 
de stat Dean Rusk asupra proble
melor legate de politica S.U.A. in 
Asia de sud-est. Un purtător de 
cuvînt al delegației americane la 
O.N.U. a declarat 
se va întoarce 
O.N.U., după ce va conferi și 
președintele Johnson.

că Stevenson 
duminică la

cu

Demonstrație 
consacrată comemorării 

lui G. lambrakis

'ATENA. — Vineri a avut loc la 
Salonic o demonstrație consacrată 
comemorării unui an de la asasi
narea deputatului de stingă G. 
Lambrakis, de către elemente reac
ționare. La demonstrație au luat 
parte, potrivit agenției France 
Presse, peste 2000 de persoane 
care au cerut pedepsirea celor im
plicați în asasinarea lui Lambra
kis. Reprezentanți ai unor organi
zații democratice din Salonic au 
depus coroane de flori pe locul în 
care Lambrakis a fost ucis.

I 
I 
I
I
I
I
I
I 
li 

I
I
I
I

de ■ 
normale între toate țările indi- « 
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colonială. ,^întem fericiți

comerț
sindicatele lor să-și intensifice 
activitatea și acțiunile unitare 
corespunzătoare condițiilor din 
iiecare țară, pentru dezvoltarea 
luptei antimonopoliste, satisfa
cerea revendicărilor lor econo
mice și sociale, împotriva poli
ticii cursei înarmărilor și a pre
gătirilor de război ale imperia
lismului, pentru pace, coexis
tență pașnică între state cu re
gimuri sociale diferite, dezar
mare, pentru independență na
țională, democrație și socialism. 
Rezoluția subliniază succesele 
obținute de oamenii muncii din 
țările socialiste, succese care 
demonstrează superioritatea so
cialismului asupra capitalismu
lui.

Rezoluția scoate în evidență 
însemnătatea întăririi în conti
nuare a unității de acțiune în 
lupta pentru satisfacerea reven
dicărilor vitale ale celor ce 
muncesc.

Se subliniază, de asemenea, 
necesitatea intensificării acțiu
nilor oamenilor muncii și sin- 1 
dicatelor din comerț pentru de; 
voltarea relațiilor comerciale ■

iirmind în același timp că aces
te relații trebuie să se bazeze 
pe respectarea suveranității și 
intereselor fiecărei țări, pe baza 
egalității și avantajului reci
proc.

Conferința a adoptat In una
nimitate un număr de documen
te prin care și-a exprimat soli
daritatea cu oamenii muncii și 
sindicatele din diferite țări, 
care luptă împotriva terorii și 
represiunilor, pentru drepturi 
sindicale și libertăți democra
tice, împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru asigurarea in
dependenței naționale.

A fost ales în unanimitate 
noul comitet administrativ al 
Uniunii internaționale precum 
și comisia de revizie. Ca secre
tar general a fost ales Dumi
tru Usturoi (R. P. Romînă).

Lucrările conferinței s-au des
fășurat într-o atmosieră con
structivă, animată de dorința 
de unitate și înțelegere reci
procă a tuturor participanților.

MOGADISCIO. — Un purtător 
de cuvînt al Ministerului de Exter
ne somalez a deci arat că intre pri
mii miniștri ai Kenyei și Somalei 
a avut loc în ultima vreme un 
schimb de mesaje în cadrul căruia 
s-a convenit asupra inițierii unor 
tratative directe in vederea regle
mentării pașnice a diferendelor de 
frontieră dintre cele două țări. Se 
șlie că la granița dintre Kenya ș; 
Somalia au avut loc ciocniri intre 
forțele celor două țâri, ca urmare 
a revendicării de către guvernul 
somalez a unor regiuni din nordul 
Kenyei, locuite de somalezi.

Purtătorul de cuvînt a precizat 
că tratativele bilaterale vor începe 
de îndată ce va fi format noul 
guvern somalez, după întrunirea 
parlamentului desemnat în recen
tei* aiegeri.

TOKIO. — Asociația „Japo
nia—U.R.S.S.* și Consiliul Ge
neral al Sindicatelor din Ja
ponia—Sohio au organizat 
sîmbătă la Tokio un miting in 
cinstea delegației de parla
mentari sovietici aflați în vi
zită în Japonia. La miting au 
luat cuvîntul reprezentanți ai 
cercurilor culturale și de afa
ceri, ai organizațiilor oameni
lor muncii din Japonia, pre
cum și A. Mikoian, prim vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

în aceeași zi, delegația So
vietului Suprem al U.R.S.S. a 
avut întîlniri cu reprezentanți 
ai cercurilor de afaceri

eliberării Africii
Un an s-a scurs de cînd, la 

Ad di 5-Abeba, șefii de state și gu
verne ai țărilor Africii au creat 
Organizația Unității Africane. 
Ziua aceasta este marcată drept zi 
a eliberării Africii, zi de luptă 
pentru deplina descătușare a 
„continentului negru".

Africa a cunoscut o vertiginoa
să transformare. Pămînt al sufe-. 
rinței, al lipsei de drepturi și al 
oprimării, acest continent (care 
cuprinde 20,5 la sută din supra
fața terestră a planetei dar care 
realizează abia 1 la sută din pro
ducția industrială mondială) a 
pășit pe drumul unor importante 
schimbări. Harta Africii are tot 
mai puține pete negre — zone 
ale dominației colonialiste. Nu
meroase state africane au obținut 
independența. Pentru ele inde
pendența reprezintă punctul de 
pornire al unor noi și dificile e- 
forturi în vederea unor prefaceri 
în viața economică, politică și so
cială. Moștenirea pe care colonia
lismul a lăsat-o Africii este ex
trem de complicată și ea nu poa
te fi înlăturată cu ușurința. 90 la 
sută din populația Africii nu cu
noaște încă bucuria slovei tipări
te și a cuvintelor pe care le poți 
așterne pe hîrtie. S-a calculat că 
în țările africane durata medie a 
vieții ar fi de aproape două ori mai 
mică decît în metropolele de odi
nioară. Africa este extrem de bo
gată — minereu de fier, crom, co
balt, diamante, cupru etc. Dar 
Africa cea bogată trăiește de se
cole în cea mai cumplită sărăcie. 
State independente ale Africii vă
desc. preocupări pentru găsirea u- 
nor căi de dezvoltare, pentru dez
voltarea forțelor de producție, 
pentru restrîngerea pozițiilor și 
influenței monopolurilor străine 
în economie, pentru crearea și 
dezvoltarea industriei naționale. 
Africanii înțeleg tot mai mult ne
cesitatea unei reale independențe, 
ferită de atentatele colonialiștilor 
și neocolonialiștilor. Ziarul „ES- 
SOR" (care apare în Mali) scria că 
„independența politică a statelor 
africane trebuie neapărat să fie 
urmată de independența lor eco
nomică".

înaintînd pe drumul libertății, 
Africa independentă nu uită po
poarele ce mai suportă asuprirea 

să con

statăm că astăzi majoritatea po
poarelor africane sint libere — 
spunea președintele Guineei, Seku 
Ture. Majoritatea, dar nu toate. 
De aceea popoarele africane care 
și-au cucerit libertatea trebuie să 
sprijine lupta de eliberare a po
poarelor din așa-numita Guinee 
portugheză, Mozambic, Angola și 
din alte teritorii aflate încă sub 
jugul colonialiștilor". Popoarele 
Angolei, Mozambicului și altor 
colonii au înțeles că drumul spre 
libertatea lor este drumul luptei și 
că pe acest drum, după epuizarea 
tuturor posibilităților pașnice, ele 
trebuie să fie capabile să-i înfrîn- 
gă pe asupritori cu arma în mînă. 
în Angola patrioții dau lovituri 
puternice trupelor portugheze, reu
șind să elibereze vaste întinderi 
mai ales în zona de nord a țării, 
în Guineea portugheză, peste o 
treime din teritoriu se află sub 
controlul mișcării de eliberare.

Opinia publică africană, avînd 
solidaritatea tuturor oamenilor 
cinstiți de pretutindeni, înfierează 
odiosul apartheid al guvernului 
Verwoerd. Totodată, tot mai nu
meroase sînt glasurile care averti
zează împotriva tentativei de a 
transforma Rhodesia de sud în
tr-o nouă Republică Sud-Afri- 
cană.

Organizația Unității Africane a 
acționat pentru înlăturarea rămă
șițelor colonialismului de pe pă- 
mîntul african. Săptămînalul se- 
negalez „AFRIQUE NOUVELLE* 
aprecia că în anul care a trecut 
de la înființarea acestei organiza
ții, ea a jucat un rol deosebit în 
Africa. Săptămînalul considera că 
majoritatea guvernelor africane 
au acordat o mare atenție activi
tății Organizației Unității Afri
cane, întăririi unității acestora în 
lupta împotriva colonialismului. 
„Acum este necesar mai mult ca 
ori cînd ca fiecare stat să între
prindă măsurile necesare pentru 
întărirea unității" — scria „AFRI
QUE NOUVELLE*.

Poporul nostru, tînăra generație 
a Romîniei, reafirmîndu-și solida
ritatea cu nobila cauză a popoare
lor africane, își exprimă profunda 
convingere că Africa va obține noi 
biruințe în lupta pentru libertatea 
întregului continent, pentru o via
ță mai bună.

cum și cu o delegație a Comi
tetului Central Executiv al 
Partidului Socialist din Japo
nia.

SANTIAGO DE CHILE. — 
Ziarul chilian „EI Siglo" scrie că 
în timp ce prețul cuprului pe 
piața mondială atinge 39 de cenți 
pentru un funt, Chile, dependentă 
de monopolurile străine, este 
nevoită să-și vindă cuprul la pre
țul de 31 cenți per funt.

Potrivit ziandui, in primele 
luni ale anului 2964, această di
ferență in preț a și pricinuit țării 
pierderi de peste 20 milioane de 
dolari. „Trecem prin una din cele 
mai grele perioade ale industriei 
de cupru din Chile, scrie „E1 Si
gla".

Sondajul Federației 
comitetelor de părinți 

din Franța
PARIS. — Un sondaj efectuat 

de Federația comitetelor de părinți 
din Franța a arătat că părinții e- 
levilor francezi se plîng de costul 
prea ridicat al manualelor și re
chizitelor școlare și al învățămîn- 
tului în general. 59 la sută din 
părinții consultați și-au exprimat 
dorința ca aceste cheltuieli să fie 
suportate în întregime de stat.

Raportul încheiat în urma an
chetei arată că oamenii muncii 
francezi nu pot face față cheltuie
lilor ridicate de școlarizare ale co
piilor.

Ruby va fi

rejudecât ?
DALLAS 23 (Agerpres). — 

Judecătorul Joe Brown, pre
ședintele tribunalului care l-a 
condamnat pe Jack Ruby, uci
gașul presupusului asasin al 
președintelui Kennedy, Os
wald, a cerut reprezentanților 
procurorului și ai apărării să 
se întrunească luni pentru a 
examina posibilitatea ca tri
bunalul să ia în dezbatere sta
rea psihică a lui Ruby. Se știe 
că argumentul principal al a- 
vocaților lui Ruby este că a- 
cesta nu a fost în toate mințile 
cînd l-a ucis pe Oswald. Pe 
această bază, apărarea încear
că să obțină o rejudecare a 
procesului și anularea sentin
ței capitale pronunțate de tri
bunal.

Potrivit agenției U.P.I., ju
decătorul Brown pare înclinat 
să accepte cererea apărării 
privitoare la o reexaminare în 
instanță a problemei stării să
nătății lui Ruby. Agenția 
amintită relevă că aceasta ar 
implica alegerea unui nou ju-
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