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• Minerii din bazinul Dor- 
nelor au îndeplinit planul 
producția globală și marfă 
6 zile înainte de termen, 
această perioadă sarcinile

TRIMESTRIAL
ÎNDEPLINIT

la 
cu 
în 
de

creștere a productivității mun
cii au fost depășite cu 8 la 
sută, iar calitatea minereului 
expediat furnalelor a crescut 
cu 6,12 la sută.

• Minerii din exploatările 
aparținînd trustului „Ardea
lul” au realizat planul la pro
ducția de cărbune pe primul 
trimestru al acestui an cu 3 
zile mai devreme. Acest succes 
se datorește extinderii armării 
metalice și cu bolțari din be
ton în majoritatea galeriilor 
și abatajelor frontale, a dotă
rii cu noi haveze, perforatoare 
electrice, locomotive, vagoneți 
și alte mașini și utilaje mi
niere de mare productivitate. 
Față de perioada corespunză
toare a anului trecut produc
ția globală în exploatările 
aparținînd acestui trust a 
crescut cu 6 la sută. In ace
lași timp a fost îmbunătățită 
și calitatea cărbunilor.

Ci ti ti
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• Valoarea coresp 
denței — faptele 
teresante

• Scurtă călătorie 
Valea Bistriței 
cum... 25 000 de

• Rebelul (Carnet cine
matografic)

Colectiviștii din comuna Peciu Nou, regiunea Banat, ajutați de mecanizatori, pregătesc te
renul pe care vor cultiva cartofi iarovizați.

Foto : rAGERPRES

(Agerpres)

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinteia
tineretului

Or I Muncitor
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MECANIZATORII IN
CAMPANIA RE PRIMĂVARĂ

AU TERMINAT
ÎNSĂMÎNȚĂRILE

Pregătiri pentru

DIN EPOCA i
cultura porumbului

de 
la 

lui 
pe

colective 
Noi. Co- 

cunosc 
cei nouă 

le

tînărul 
a con- 
lucrări- 
timp și

pe 
a- 

ani
Plantările de pomi

S-a încheiat revaccinarca

Șantierul naval Oltenița. Se pregătește lansarea la apă a 
unui nou remorcher.

Foto : AGERPRES

Au început plantările de 
pomi fructiferi. Această acți
une se desfășoară pe supra
fețe mai mari în aceste zile 
în Oltenia, Banat și Dobrogea, 
una'e primele zile mai însorite 
ale acestei primăveri tîrziî au 
venit mai devreme decît în 
alte regiuni.

In întreaga tară pînă acum 
au fost plantate cu pomi peste 
5 500 de ha.

în acest an se prevede ex
tinderea livezilor cu 40 000 ha, 
din care jumătate urmează să 
se realizeze în primăvară. Ast
fel la sfirșitul anului supra
fața livezilor țării va ajunge 
la aproape 300 000 de hectare.

(Agerpres)

împotriva poliomielitei
In întreaga țară s-a încheiat 

acțiunea de revaccinare îm
potriva poliomielitei, a popu
lației pînă la 32 de ani. Au 
fost revaccinate peste 10 mi- 
loane de persoane cu vaccin 
trivalent administrat sub for
mă de picături. Vaccinul folo
sit este un produs al Institu
tului „Dr. I. Cantacuzino" din 
Capitală.

în cursul lunii aprilie se va 
administra a treia doză de 
vaccin antipoliomielitic copii
lor născuți între 1 noiembrie 
1961—1 noiembrie 1962, care 
au primit pînă acum primele 
două

Ca 
țiuni 
nare 
ani, 
de poliomielită este extrem de 
redus, înregistrîndu-se în pre
zent cea mai scăzută morbidi- '.ță este de patni ori măi mare de- 
tate din ultimii 15 ani. «R1 >ft amil 1S5-’- Față' de același

an, numărul autobuzelor și trolei- 
(Agerpres) buzelor a crescut de peste șapte ori*

fiecărui tracto- 
pentru a doua

Cu cîtva timp în urmă, la 
Denta, cu ocazia „sfatului 
S.M.T.', președinții gospodării
lor colective, inginerii agro
nomi, șefii brigăzilor de trac
toare au revăzut și îmbunătățit 
măsurile cu privire la urgen
tarea însămînțărilor din epo
ca întîi și la asigurarea însă- 
mînțării porumbului în timpul 
optim. Astfel, pe terenurile un
de, datorită umidității, nu pot 
intra tractoarele, vor luora ate
lajele gospodăriilor colective ; 
agregatele se vor muta de la o 
parcelă la alta pe baza unor 
grafice, pe drumurile cele mai 
scurte, pentru a se evita depla
sările în gol; aprovizionarea 
cu semințe se va face în flux 
pentru ca semănătorile să lu
creze din plin întreaga zi; se 
vor folosi toate „ferestrele/, 
chiar dacă vor fi bune de lucru 
numai două-trei ore zilnic.

Pe de altă parte, în adunările

generale ale colectiviștilor sau 
în ședințe ale consiliilor de 
conducere s-au stabilit oamenii 
și atelajele care vor deservi 
brigăzile de mecanizatori și în 
multe părți o însemnată canti
tate de semințe este pusă 
saci, gata să fie 
transportată la cîmp.

Totuși, deși timpul este foar
te înaintat, nu au fost încă ter
minate toate pregătirile nece
sare asigurării însămînțării po
rumbului în timpul optim. Este 
adevărat că toate gospodăriile 
colective 
mașini și tractoare 
dus de la bazele 
întreaga cantitate

culturi vor lucra,' ce 
lucrări vor fi exe
cutate și cu ce mij
loace, pe scurt: to
tul a fost pus la 
punct din timp. Da
torită acestui lucru 
s-a reușit ca în pre
zent însămînțatul 
culturilor din epoca 
I să fie terminat 
deja. Chiar și cele 
25 de hectare pre
văzute pentru lu- 
cernă au fost însă- 
mînțate cu multe 
zile înainte de ter
menul planificat.

în acest timp 
Cristea Constantin, 
Coj buc Ion, Oană 
Ion și ceilalți mem
bri ai brigăzii au 
reușit să facă ară
turi pe o suprafață 
de 70 de hectare, să 
grăpeze 500 de hec
tare de ogor și să 
tăvălugească 280 de 
hectare însămînțate 
cu grîu. Toate aces
te lucrări au fost e- 
fectuate înainte de 
termenele stabilite 
inițial, deoarece 
tractoriștii, sprijiniți 
de gospodăria colec
tivă, au folosit din 
plin fiecare zi pri
elnică pentru desfă
șurarea lucrărilor a- 
gricole. Iată și une
le dintre măsurile 
pe care tinerii me
canizatori le-au luat 
pentru ca lucrările 
să meargă bine: 
discutarea în fieca
re seară a sarcini-

lor 
rist 
zi; alimentarea ma
șinilor cu combus
tibil la locul de 
muncă ; respectarea 
timpului rezervat 
întreținerii tractoa
relor pentru a se 
evita defecțiunile și 
oprirea în timpul 
lucrului. De aseme
nea, fiecare tracto
rist își pregătește 
de cu seara tracto
rul și utilajele ca- 
re-i vor fi necesare 
pentru a doua zi.

Gospodăria agri
colă colectivă a ve
nit și ea în spriji
nul tractoriștilor 
luînd măsuri pentru 
servirea mesei de 
prînz la cîmp.

O atenție deosebi
tă se acordă calității 
lucrărilor ce se exe
cută. Șeful de bri
gadă, împreună cu 
președintele gos
podăriei și cu in
ginerul agronom 
controlează în per
manență calitatea 
lucrărilor arătînd 
tractoriștilor care 
sînt cerințele fiecă
rei culturi, cerințe
le plantelor pe care 
le însămînțează sau 
pentru care pregă
tesc terenul.

în
încărcată și Îmbunătățirea transportului 

pe litoral
Orașul Constanța a primit recent 

încă 4 troleibuze noi, iar pînă la 
deschiderea sezonului de vară va 
mai primi încă 8 și un număr im
portant de autobuze.

Numărul mijloacelor de tran
sport între stațiunile de pe lito
ral va sporj Și cu încă 20 de au- 
tobărci.

n raionul Deta, în 
perioada aceasta, 
paralel cu însă- 
mînțarea culturi
lor din urgența în- 
lîi se fac intense 
pregătiri pentru

cultura porumbului. Mecaniza
torii discuiesc arăturile efec
tuate în vara și toamna anului 
trecut; ’ la G.A.C. Moravița au 
fost discuite 100 de hectare, la 
Banloc 80 de hectare, Ia Denta, 
65 de hectare etc. In timpul a- 
cesta colectiviștii au asigurat 
semințele, au transportat pe 
cîmp importante cantități de 
îngrășăminte și au luat parte 
la instructajele organizate pen
tru cunoașterea mînuirii semă
nătorilor 2 SPC 2. La G.A.C. 
Moravița tinerii colectiviști, 
mobilizați de organizația de 
bază U.T.M., au adus o impor
tantă contribuție la transportul 
și împrăștierea pe cîmp a 1700 
de kilograme de îngrășăminte 
chimice și la fertilizarea cu gu
noi de grajd a unei suprafețe 
de 40 de hectare.

Brigăzile de tractoare, cunos- 
cînd planurile de producție ale 
gospodăriilor colective, au 
stabilit volumul de lucrări pe 
care le vor efectua cu fiecare 
mașină în parte, timpul de e- 
xecuție, modul de aprovizio
nare cu semințe de către bri
găzile de cîmp ale G.A.C. Prin 
aceste măsuri se va asigura 
terminarea însămînțării porum-, 
bului în toate gospodăriile co
lective din raza 
în 10 zile de la 
lucrării.

Mecanizatorii
de la Toager, Moravița, Banloc, 
Denta și din alte comune, folo
sind timpul neprielnic lucrări
lor în cîmp, au făcut proba tu
turor semănătorilor 2 SPC 2, 
stabilind cu această ocazie dis
curile Pe care le vor întrebuin
ța, în funcție de caracteristicile 
semințelor pe care Ie au de 
însămînțat gospodăriile colec
tive. Aceasta, în scopul asigu
rării densității optime a plante
lor Ia hectar.

in. comun

din raza stațiunii de 
Dela au a- 
de recepție 
de porumb

ILIE BRINDESCU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului' 
pentru regiunea Banat

doze.
urmare a repetatelor ac- 
de vaccinare și revacci- 
întreprinse în ultimi doi 
numărul îmbolnăvirilor

Corespunzător cu 
mărirea capacității 
stațiunilor de pe litoral se 
măsuri și 
transportului în comun. S-au exe
cutat lucrări de modernizare — 
pavare sau asfaltare a străzilor si 
șoselelor. Traseul cel mai lung, 
Constanța—Mangalia, a fost dotat 
cu noi autobuze de mare capaci
tate. In prezent lungimea acestor 
trasee deservite de întreprinderea 
de transporturi în comun Constan-

dezvoltarea șl 
de găzduire a 

iau 
pentru îmbunătățirea

. (Agerpres)
-----

membrii

din brigăzile,

S.M.T. Dela 
data începerii

N. ARSENIE 
corespondentul 

„Scînteii tineretu
lui’’ pentru regiunea 

Dobrogea

(Continuare în pag. a HI-a)
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din proprie experi- (eram

pe atunci m-am îm-

scris

SĂ DISCUTAM DESPIC TINEUETEEDUCAȚIE RĂSPUNDERI

tot tim- 
în via(ă 
bătut în

(o știa

care 
ales,

și la

Plecarea delegației

Nouă ani la rînd 
brigada a Vl-a 
tractoriști de 
S.M.T. Valul 
Traian a lucrat
ogoarele gospodăriei 
agricole 
din Viile 
lectiviștii 
bine pe
mecanizatori și 
poartă o deosebită 
stimă. E firesc acest 
lucru deoarece an 
de an brigada con
dusă de 
Spelt Petre 
tribuit prin 
le făcute la
de calitate la întă
rirea și dezvoltarea 
gospodăriei. Și în a- 
cest an
brigăzii de mecani
zatori sînt hotărîți 
să depună toate e- 
forturile pentru a-i 
ajuta pe colectiviș
tii din Viile Noi să 
obțină producții 
sporite. Iată de ce 
încă de la început; 
în strînsă colabora
re cu conducerea 
gospodăriei agricole 
colective, au luat 
măsuri pentru buna 
organizare a mun
cii, în vederea rea
lizării tuturor lu
crărilor într-un ritm 
rapid și la un nivel 
agrotehnic ricGcat.

Planu| de desfă
șurare a campaniei 
de primăvară a fost 
făcut cunoscut tu
turor tractoriștilor. 
S-a stabilit

f Noi construcții de locuințe 
( pentru muncitorii Hunedoa

rei.
Foto: AGERPRES

guvernamentale bulgare
Sîmfoătă la amiază a părăsit 

Capitala, plecînd sipre Sofia, 
delegația guvernamentală bul
gară în frunte cu Jivko Jiv- 
kov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Bulgar, 
prim vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, care a par
ticipat la cea de-a III-a se
siune a Comisiei mixte guver
namentale romîno-bulgare de 
colaborare economică și teh- 
nico-științifică.

Din delegația au făcut parte 
Apostol Pașev, președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării, Konstantin Popov, pre
ședintele Comitetului pentru 
energetică și combustibil de 
pe lingă Consiliul de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, și alții.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost salutați de Alexandru 
Bîrlădeanu, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Constantin 
Tuzu, ministrul metalurgiei și 
construcțiilor de mașini, Bujor 
Almășan, ministrul minelor și 
energiei electrice, Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Nicolae 
Gheorghiu, adjunct al minis
trului minelor și energiei elec
trice, Dionisie Ionescu, șeful 
Ceremonialului de Stat, re
prezentanți ai Ministerului Co
merțului Exterior, membri și 
tehnicieni ai ambelor delegații 
guvernamentale.

Au fost de față Ivan Kinov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria în 
R. P. Română, și membri ai 
ambasadei.

J Tînărul Ion Șchiopu, rectificator Ia Uzinele „7 Noiembrie" J
(din Craiova, zîmbește mulțumit. Controlorul de calitate Ni-) 
[ colae Lăzărescu n-a avut nici o obiecțiune la piesele execu- J 

tate de el.

înt o veche cola
boratoare a rubri
cii „Să discutăm 
despre tinerețe, e- 
ducație, răspunde
re" a ziarului nos
tru- Am scris de 

multe ori redacției pe margi
nea articolelor apărute la a- 
ceastă rubrică, spunîndu-mi 
părerea, încercînd fie să dau 
un sfat celor care au greșit, fie 
să încurajez pe alții, sau să-mi 
exprim admirație față de o fap
tă frumoasă, demnă. întotdeau
na, am avut multe de învățat 
din aceste discuții. Sînt tînără 
și, în societatea noastră, nu-i 
este îngăduit nici unui tînăr să 
trăiască oricum, să-i fie indi
ferent ce se întîmplă în jurul 
lui. întotdeauna cînd ți-e inima 
grea de vreun necaz, simți ne
voia să te destăinui cuiva 
să te înțeleagă și, mai 
să-ți dea un sfat folositor.

Tocmai de aceea v-am 
și eu acum; mă aflu într-un 
moment greu al vieții mele. Voi 
încerca (deși, vă mărturisesc 
sincer îmi vine tare greu) să vă 
povestec ceva din propria-mi 
viață.

...Fac parte dintr-o iamilie cu 
9 copii. Nu am tată, iar mama a 
avut destule necazuri pînă ne-a 
crescut mari. Eu am intrat să 
muncesc într-o întreprindere și, 
totodată, învățam la seral. Une
ori, mi-era greu, dar mama mă 
ajuta și mă îmbărbăta 
pul, sfătuindu-mă că 
nu trebuie să te dai 
fața primelor greutăți

gură că va fi trainică și vom fi 
fericiți.

Dar iată că timpul s-a scurs, 
soțul meu a terminat și el li
ceul și a fost trimis la facul
tate. De altfel, ne-am căsătorit 
exact în anul în care el a in
trat în facultate. Tot timpul îl 
îndemnam să fie conștiincios și 
să muncească cu seriozitate, tot 
timpul îi eram aproape

Din nefericire, s-a întîmplat 
însă și altceva (și pentru asta 
vă scriu). Atitudinea Iui față 
de mine s-a schimbat.

In familia noastră este o at
mosferă nespus de apăsătoare, 
au Ioc discuții interminabile, 
jignitoare. îmi reproșează că el 
are mai multă școală decît 
mine, că nu-i mai corespund și 
că nu poate ieși cu mine în

îndeajuns 
ență).

Încă de 
prietenit cu un tînăr de 23 de 
ani, care mi-a rămas prieten la 
necazuri și bucurii timp de 5 
ani de zile, iar cînd eu eram 
în clasa a XI-a (adică în anul 
1961) ne-am căsătorit.

A fost o prietenie sinceră și 
frumoasă, o dragoste curată. 
Mi-am pus multe speranțe în a- 
ceastă prietenie și am fost si-

necazuri și Ia bucurii 
doar tovarășa lui de viață). In 
anul II, de pildă, a avut greu
tăți serioase la învățătură, mai 
ales la matematică, pierzînd 
examenul. Era descurajat și se 
hotărîse chiar să renunțe la fa
cultate, dar eu l-am sfătuit, 
l-am convins să continuie, să 
nu se lase învins de greutăți. 
Si am reușit. In momentul de 
față continuă cursurile facul
tății.

lume. Uitînd de toate sacrifi
ciile care le-am făcut pentru 
el. mi-a mărturisit că adevăra
tele sale intenții nu au fost și 
nu sînt să întemeiem un cămin, 
că el s-a căsătorit cu mine din 
anumite interese materiale, 
pentru că eu aveam un salariu.

Am stat de vorbă mult cu el, 
l-am rugat să se gîndească că 
nu banii și titlul înseamnă to
tul în viață și că este destul 
de tragic să nu-și dea seama că

în zilele noastre nici un om nu 
constituie un mijloc în vederea 
atingerii unui scop, ci fiecare 
își are propria sa valoare. I-am 
arătat că este egoist și că nu 
se poate numi om acela care 
se limitează numai Ia sine în
suși și care trăiește numai pen
tru el. Dar, la toate acestea îmi 
răspunde brutal, spunînd • că, 
dacă nu-mi convine să plec 
din casă, că el va avea bani și 
își va „cumpăra" altă soție. 
Toate aceste concepții ale lui 
sînt întreținute de către părin
ții săi, cu care locuim împre
ună și care mă consideră o ser
vitoare a lor. Ei îi infiltrează 
sistematic disprețul față de so
ție, care nu e bună, după pă
rerea lor, decît să facă treabă 
în casă, să aducă bani pentru 
ei. M-au obligat să le dau lor 
tot salariul, eu nu am voie 
să-mi cumpăr nimic. In ziua 
cînd am împlinit 21 de ani nu 
au găsit de cuviință să-mi spu
nă măcar „la mulți ani".

„Ai adus prea puțină Zestre,

ana k.
București

(Continuare în pag. a Il-a)

(Agerpres)
■-----------•-------------

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ
Sîmbătă s-,a încheiat la Fili- 

peștii de Pădure, schimbul de 
experiență între reprezentan
ții celor patru trusturi minie
re ale țării privind asecarea 
zăcămintelor de lignit. Cu a- 
cest prilej au fost făcute de
monstrații practice, s-au pre
zentat referate, care au scos 
în evidență realizările bune 
obținute de mineri în captarea 
și îndepărtarea apei din zăcă- 
mîntul de lignit. în minele de 
la Filipeștii de Pădure, de pil
dă, unde există plantate mai 
mult de 300 de filtre necesare 
asecării, s-a ajuns anul acesta 
la o depășire substanțială a 
vitezei lunare de coborîre a 
nivelului hidrostatic.

Pe baza referatelor prezen
tate și a discuțiilor ce au avut 
loc, s-au stabilit măsurile con
crete ce 
asecarea 
nit din minele din întreaga 
țară.

trebuie luate pentru 
zăcămintelor de lig-

(Agerpres)
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Wllrnil

mențiunea 
concurs", la 
sosesc zii- 
de scrisori

Ion V. Marin invită cititorul să 
cunoască frumusețile Brăilei și-i 
prezintă apoi pe cîțiva din cons
tructorii primului bloc turn din 
oraș. în articolul „Mereu în cău-

vator do la Uzinele mecanice din 
Tr. Severin, A. Băgliină, deși 
inițial își propusese să scrie des
pre pasiunea cu care tînărul ino
vator Vasile Trușculescu caută 
întotdeauna să descopere noul în 
muncă, nu ne comunică pînă la 
urmă decît Cîteva idei generale, 
completate apoi cu cîteva linii 
de portret și cu cifrele de plan. 
Și cam așa se întîmplă în mai 
toate scrisorile pe care ni le-a 
trimis. Asemenea modalitate de 
tratare a temei propuse o întîl- 
nim și la alți corespondenți (A- 
dela Cîmpeaitu, Corneliu Stoica, 
Filip Stelian, Egri Eugen. Vasile 
Ispășoiu, luliu Preda, Ghinea 
Cotorobai, Sandu Dumitru).

Iată de ce socotim că e util 
să insistăm în cîteva rînduri asu
pra modului în care portretul 
se poate realiza într-un reportaj

observat că în foarte multe ca
zuri medicul a făcut multe 
„nopți albe" Ia căpătîiul bolna
vilor și, relatînd despre una din 
asemenea nopți, a definit în mod 
mult mai plaBtio dragostea pe 
care doctorița o poartă oameni
lor. Asemenea fapte se țin minte, 
avînd ceva particular, individua- 
lizînd personajul. .

Pornind de la acest exemplu 
care dovedește că faptele dau 
întreaga valoare a unui portret, 
să vedem de ce tovarășii mai sus 
amintiți n-au reușit să realizeze 
portrete publicabile. De la în
ceput vom spune că deficiența 
acestor încercări constă în lipsii 
de fapte. Iată, de pildă, un pasaj 
din scrisoarea tovarășei Adela 
Cîmpeanu : „Constantin Chițoiu, 
un tînăr bine legat la trup, voi
nic, cu sprîncene blonde..., zilnic

nosouse încă din timpul cînd a- 
cesta făcea practică în uzină. 
Tendința de literaturizare îi aco
peră vădit ideea și e greu să sta
bilești dacă lucrurile se întîmplă 
aevea, ori sînt imaginate. Fiindcă 
și Nicolae Maftei își lipsește 
eroul de acțiune, de fapte, adică 
exact de ceea ce contrară la rea
lizarea portretului.

în cazul tovarășilor Ion Trifu, 
Florea Tistuleasa, Mihail lorda- 
che, Costinel Chipriotis, Nicolae 
Marcu și Constantin Smerea 
prin simpla enumerare a reali
zărilor sarcinilor de plan sau a- 
precieri de tipul „și-au făcut da
toria", „tineri cu care ne mîn- 
drim", etc., fără 
faptică, scrisorile 
gătoare.

Subliniem încă
concursului este deosebit de Iar.

o argumentare 
sînt neconvin-

0 data, tema

urtînd
„Pentru 
redacție 
nic zeci
— articole, repor
taje, însemnări, cu- 
prinzînd scurte și 

interesante investigații asupra 
celor mai diferite aspecte de
muncă și viață. în fața multitu
dinii de fapte, corespondentul 
voluntar se apleacă cn grijă, își 
alege subiectul preferat, îl așter, 
ne pe hîrtie și-l încredințează 
apoi ziartului. O parte din aceste 
scrisori sînt cunoscute, au apă
rut. Deci nu despre ele vom dis
cuta în dialogul de față, ci mai 
ales despre cele care, nerăspun- 
zînd întrutotul temei concursu
lui, nu au fost publicate, și evi
dent, așteaptă un răspuns.

Multe din corespondențele 
primite la redacție vorbesc des
pre atitudinea tinerilor față de 
muncă și antume, despre atitudi
nea înaintată.

Viorel Popescu informează 
despre succesele muncitorilor de 
la Uzina mecanică Cîmpulung 
Muscel, oprindu-se mai mult asu
pra a trei tineri muncitori 
fruntași.

Mitică Bunulescu trece în re
vistă realizările constnuctorilor 
de locuințe din orașul Galați, iar

Valoarea corespondentei
faptele interesante

tarea noului”, Z. Podăriță, în
cearcă O descriere a muncii tînă- 
rului inovator Ștefan Alboiu, 
maistru electrician la Complexul 
de industrializare a lemnului din 
Tîrgu Jiu.

Scrisorile care tratează o ast
fel de temă prezintă interes și 
au meritul de a sublinia formele 
diverse prin care se manifestă 
atitudinea înaintată față de 
muncă. Din păcate, ele nu depă
șesc, însă, caracterul unei infor
mații. Aceasta din cauză, că ori 
sînt prezentate puține fapte do 
viață, ori relatarea acestora este 
foarte sumară.

Vorbind despre un tînăr ino

Bau însemnare. Dar mai întîi să 
vedem în ce constă reușita co
respondenților voluntari care 
ne-au trimis tot portrete ale to
varășilor lor de muncă și care au 
fost deja publicate la rubrica 
concursului. în numărul nostru 
din 29 martie a.c. s-au publicat 
patru asemenea corespondențe.

Veronel Porumboiu — tehni
cian agronom —- și-a propus să 
contureze chipul doctoriței Hen
rietta Stoenescu. El nu s-a mul
țumit Bă afirme numai că tova
rășa Stoenescu este un medic cu 
multă dragoste pentru oameni ; 
asta ar fi fost mulț prea puțin. 
Autorul s-a oprit la un fapt: a

ai să-l găsești la gospodăria co
lectivă. muncind..." Ce lucruri 
interesante comunică cititorilor 
ziarului corespondenta noastră ? 
Chipul cuiva, atunci cînd e6te 
bine conturat, trăiește nu prin 
coloritul sprîncenelor, ci prin 
faptele sale, prin puterea senti
mentelor și năzuințelor sale. Nu 
este suficient să scrii bunăoară, 
că Chițoiu este voinic sau ener
gic dacă aceste trăsături nu se 
afirmă într-o acțiune oarecare, 
într-o împrejurare de muncă și 
viață.

Nicolae Maftei din Galați în
cearcă pe cîteva pagini portretul 
unui tînăr inginer pe care-1 cu-

gă, ea cuprinde domenii de acti
vitate variate și Se referă la ne
numărate aspecte de muncă, de 
viață. Totul e să știi să selecțio
nezi faptele, să te documentezi 
atent, să desprinzi din aceste 
fapte adevărata lor semnificație. 
Rețete în acest sens sînt greu de 
dat. Dumneavoastră, corespon
denții, ne scrieți despre tovarășii 
de muncă, despre ceea ce cunoaș
teți mai bine, despre ceea ce vă 
preocupă acolo la locul de mun
că, sau în timpul liber. Faptele, 
datele, exemplele pe care le fo
losiți pentru a conturi chipul 
tinărului trebuie selecționate 
cu grijă, cu atenție, pentru ca

ele să sublinieze calitățile omu
lui despre care scrieți, conștiin
ciozitatea și perseverența în 
muncă, titlul de fruntaș, întra
jutorarea în muncă, comportarea 
în societate, dragostea pentru 
ceea ce e frumos, pasiunea pen
tru promovarea noului în muncă 
și viață etc etc.

Unii corespondenți dovedesc o 
adevărată pasiune pentru des
crierea unor întîmplări ieșite din 
consun și notează succint reac
țiile firești ale tinerilor : s-a re
vărsat o apă, s-a semnalat un 
incendiu, s-a oprit o mașină în 
timpul lucrului și, datorită inter
venției rapide a unor oameni, 
totul reintră în normal. Fără în
doială că modul cum acționează 
tinerii în asemenea împrejurări 
denotă eroism, abnegație. E vor
ba însă de a acorda, în cores
pondențele voastre, cel puțin tot 
atîta atenție eroismului cotidian 
al muncii faptelor pe care le să- 
vîrșesc oamenii în procesul mun
cii, în viața de toate zilele, în
demnați fiind de conștiința lor 
socialistă.

Și oamenii care prin munca și 
comportarea lor constituie exem
ple pentru cei din jur, se găsesc 
în fiecare colectiv de muncă. 
Important este ca, coresponden
tul să-i cunoască bine, să le cer
ceteze faptele, să selecteze cele 
mai semnificative întîmplări, a- 
m anunțe din munca și viața lor 
— și atunci sînt toate șansele ca 
scrisoarea să intereseze pe citito
rii ziarului.

Acum sîntem exact la jumăta
tea duratei concursului. Există 
încă timp suficient pentru ca fie
care corespondent să selecțio
neze fapte de viață interesante 
și convingătoare, să trimită re
dacției reportaje, articole, însem
nări care să cuprindă cele mai 
semnificative aspecte de muncă, 
să oglindească înalta ținută mo
rală a tineretului nostrra.

A. I. ZĂINESCU

Conferînța pe țară a filateliștilor 
Romînădin R. P.

Sîmbătă a avut loc la Pala
tul Poștelor din Capitală con
ferința pe țară a Asociației 
filateliștilor din R. P- Romină.

La lucrările conferinței ău 
participat ing. Grigore Marin, 
adjunct al ministrului trans-

Usi succes deosebit

Oțelaril din Reșița au în
scris anul acesta în cro
nica întrecerii socialiste 

746 de tone de oțel de bună 
calitate realizat peste plan.

în ziua de 18 martie s-a 
realizat cea mai mare pro
ducție din istoria.. oțelăriei 
Martin. Realizările acestei zile 
au depășit cu 51,5 la sută pe 
cele din anul trecut și cu 60,8 
lă sută realizarea zilnică a 
anului 1963.

în fruntea întrecerii se află 
echipele conduse de prim to
pitorii 
stantin 
Boghi.

i.

Vasile Achim, Con- 
Moraru și Pavel

VIRGIL TALAR AN
lăcătuș

au apărut:
V. I. Lenin : OPERE

COMPLETE, voi, 14

600 pag. 12 lei

'Acest volum conține scrierile 
lui V. I. Lenin din perioada 
septembrie 1906 — iebruarie 
1907. In cuprinsul lor, dezbă- 
tind problema atitudinii parti
dului revoluționar al proleta
riatului față de lupta parlamen
tară, Lenin precizează tactica 
acestuia în perioada de ofen
sivă a contrarevoluției, indi- 
Cînd că el trebuie să-și men
țină independenta sa organiza
torică și ideologică. Lucrările 
din volum combat totodată pe 
menșevicl, dezvăluind legătura 
dintre oportunismul lor in pro
bleme de tactică și oporlunis- 
mul lor organizatoric si demas
că duplicitatea partidelor bur
gheze liberale.

•k

— Lupta poporului romîn 
împotriva exploatării și 
asupririi sociale și na
ționale, pentru indepen
dență (secolul al XIV-lea 
— începutul secolului al 
XIX-lea — 1821).

’★

— Anul revoluționar 1848 
în țările romîne.

porturilor și telecomunicații
lor, reprezentanți ai Ministe
rului Comerțului Exterior, oa
meni de attă și cultură.

Conferința a dezbătut pro
blemele legate de dezvoltarea 
filateliei în țara noastră, pre
cum și sarcinile ce revin lu
crătorilor din acest sector în 
vederea popularizării pe a- 
ceastă cale a succeselor obți
nute de oamenii muncii din 
R. P. Romină în opera de de
săvîrșire a construcției socia
lismului în țara noastră.

In cadrul lucrărilor a fost 
adoptat noul statut al Asocia
ției .filateliștilor din R. P. Ro
mînă și a fost ales noul consi
liu de conducere al asociației.

Președinte al Consiliului A- 
sociației filateliștilor din R. P. 
Romînă a fost ales Emanoil 
Țiulescu.

(Agerpres)

[ Intrunul din laboratoarele
( Institutului agronomic din 

Cluj.
[ Foto :O. ARCADIE
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oul film englez e un spi- 

despre 
și escro- 
occident

A 7 oul fii 
/ y ritualIV ritual colocviu 

arta adevărată 
cheria camuflată în 
sub eticheta curentelor așa-zis 
„novatoare”, despre talent și 
impostură într-o societate snobă 
care le confundă adesea. Prota
goniștii colocviului: un func
ționar plictisit de monotonia 
orelor de lucru care face pic
tură cum fac alții scrimă „ca să 
se relaxeze” ; și un tînăr talen
tat frămîntat de rostul creației, 
căutindu-și cu fervoare adevă
rata cale. In cadrul unui subiect 
care începe promițător cu o sa
tiră vioaie la adresa conformis
mului britanic, se desfășoară 
ascensiunea zgomotoasă bazată 
pe un naiv quiproquo și o im
postură obraznică a pseudo-pic- 
torului din City. Inspăimîntat de 
perspectiva vieții plafonate, 
uniformizatoare a funcționărimii 
londoneze, Anthony Hancock 
„evadează” în cartierul artiștilor 
boemi parizieni mai mult cu 
gîndul de a face carieră decît 
artă adevărată, cu care n-are 
tangențe pentru că n-are talent. 
Regizorul Robert Day ironizea
ză la eroul său acest închipuit, 
pretins gest de „curaj”, așa-zisa 
revoltă a „rebelului” față de so
cietatea care-i oferă o existență 
măruntă monotonă. Aducîndu-l. 
pe cel ce pozează în anticonfor
mist, în mijlocul celui mai con
formist mediu cu putință : exis
tențialiștii din Saint Germain de 
Pres (cartierul snobilor parizie
ni), filmul demonstrează esența 
comună a acestor manifestări a-

extreme, ale vieții bur- 
Pe fundalul unei petre-

parent 
gheze.
ceri bizare organizate parcă la 
un ospiciu (secvență amuzantă, 
de-un umor corosiv, denunțînd 
tot bîlciul ridicol pe care-l fac 
acești farsori ce vor cu orice 
preț să iasă din comun) își de
bitează Hancock elucubrantele 
„teorii” despre artă. E ambianța 
cea mai potrivită pentru scama
toriile sale. Un adept al siste
melor ioghiste îi ascultă, așezat 
cu capul în jos și picioarele pe 
pereți, „celebra” formulă a ar
tei abstracționiste, la fel de cer
tată cu rațiunea, cu bunul simț 
ca și crezul existențialiștilor Ce 
sună cam așa: „De cît să-ți 
omori timpul, mai bine te omori 
pe tine”.

Excelent descris cinemato
grafic, în culori ce violentează 
ochiul cum violentează aceste 
exhibiții ale decadentismului 
moral și artistic bunul simț, me
diul demenței existențialiste fa
vorizează impostura pictorului 
netalentat. Se explică astfel, cu 
mijloacele bunei comedii, rapor
tul direct care există între so
cietatea burgheză descompusă și 
„arta” abstracționistă ce nu e 
altceva decît excrocherie curată, 

Filmul englez are — pe lingă 
cîteva secvențe pline de vervă,

(ca aceea 
aruncate 
cu ajutorul unei biciclete) — și 
o altă calitate : el demonstrează 
cu claritate originile Sociale ale 
decadentismului în artă și mai 
ales gravele sale urmări, carac
terul nociv al „teoriilor” cu 
care societatea burgheză încear
că să deruteze adevăratele ta
lente. Prietenul lui Hancock, un 
tînăr entuziast și încrezător în 
oameni, se lasă de pictură, cînd 
vede de cită „autoritate” spiri
tuală se bucură inepțiile rostite 
cu impertinență de falsul pictor 
londonez. Mai rău chiar, crezînd 
că aceasta e arta modernă, el e 
cit pe aci să înceapă să picteze 
în „genul” lui Hancock. Numai 
că talentul său autentic (și nu 
căința tlrzie și mincinoasă a 
prietenului său, de care ar vrea 
să ne convingă finalul conven
țional al filmului) îl va salva- 
Ne întristează faptul că după ce 
se dovedesc atît de curajoși de
nunțători ai vechiului confor
mism (conservatorismul britanic 
reprezentat prin viața uniformă, 
înăbușitoare a cazonei funcționă
rești cu melon și umbrelă) și ai 
noului conformism (parodiat în 
persoana existențialiștilor la fel 
de scorțoși și aliniați în hainele 
lor îndoliate, bărbuțele lor os-

a plimbării culorilor 
pe pinză de Hancock

tentative, ca și funcționarii din 
City), cineaștii recurg la un 
„happy end” facil, el însuși con
formist. Publicul londonez, care 
în realitate nu e altul decît tot 
cel snob de la Paris, respinge pe 
ecran ororile pictate ale lui Han
cock, „încintîndu-se”, chipurile, 
de arta realistă a lui Paul Mas- 
sis. In loc să opună cu consec
vență cele două manifestări în 
arta contemporană occidentală: 
abstracționismul și realismul, ci
neaștii opun cu un patriotism 
naiv, raționalismul, bunul gust 
„englezesc”, exhibiționismului 
încurajat — zic ei — de parizieni. 
Dar public de bun simț există 
pretutindeni. Mai ales în rîndul 
maselor largi, populare, care 
vor respinge întotdeauna deca
dentismul în artă, sub orice for
mă (mascată ori nemascată) s-ar 
manifesta el.

Fără a fi egală ca valoare în 
toate momentele sale (cea de-a 
doua jumătate scade mult ca haz 
și consistență), comedia „Rebe
lul” polemizează ascuțit cu arta 
formalistă a Occidentului. Prin 
aceasta ea e utilă și combativă, 
chiar dacă nu trage pînă Ia ca
păt concluziile interesantei sale 
dezbateri estetice.

cu

ALICE MANOIU

0

migală de grădinar, colectivistele Aurelia Cot și Florica
Dolha de la G.A.C. Ardusad, raionul Șomcuța, regiunea Ma
ramureș, lucrează la repicatul răsadurilor de legume timpurii.

Foto: AGERPRES

n urmă cu cîțiva 
ani, copiii din sa
tul Buda, regiunea 
Bacău au descope
rit o serie de oase 
mari.

înțelegînd că
este vorba de oase fosile ale 
unor animale de mult dispăru
te, învățătoarea a semnalat a- 
ceastă descoperire unor cerce
tători ieșeni care le-au de
terminat ca aparținînd bourului 
și zimbrului, animale dispărute 
în timpurile istorice și renului 
care a trăit în nordul Moldovei 
numai în timpul ultimei glacia- 
țiuni.

Căutînd a dezlega misterele 
acestei îngrămădiri de oase, 
cercetătorii au făcut apoi și o 
săpătură de numai un metru 
pătrat scoțînd peste 30 kg. de 
oase.

Oasele erau de obicei îngră
mădite în jurul unor vetre de 
foc, deci era vorba de un loc 
unde s-au petrecut, altă dată, 
niște ospețe la care se consuma 
carne de bour, de zimbru și de 
ren.

Cam în ce vreme să se fi pe
trecut aceasta era mai greu de 
spus numai după vetrele de foc, 
după oase și după adîncimea la 
care zăceau în pămînt. Singure 
oasele de ren spuneau că ne a- 
flăm în una din 
glaciațiuni.

Pentru a afla 
trecut aceasta 
indicator cronologic, 
tînd cu grijă 
trelor de foc s-au descoperit și 
cîteva unelte de piatră cioplită 
aparținînd sfîrșitului epocii 
vechi a pietrii, Dovezi de viață

fazele ultimei

cînd s-a pe- 
trebuiă și un 

Cerce- 
în jurul ve-
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Vâ scriu despre familia mea
(Urmare din pag- I)

de experiență
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j—- levii sînt In vacantă.
Chiar dacă primăvara e 

J—A capricioasă, pionierii de 
la școlile din orașul Bîrlad 
nu-și irosesc vremea în zadar. 
La marginea orașului se află 
„casa lor“, casa pionierilor. Ce 
se Întîmplă aici 1

Sâ intrăm. La cercul de aero- 
modele a sosit azi un „boboc”. 
Vrea să învețe sâ construiască 
avioane, vrea să străbată și el 
albastrul cerului. „Maistrul" 11 
privește pe sub sprîncene, 
pare mulțumit:

— E atent ucenicul. O 
iasă constructor din el, 
glumă I (Fotografia nr. 1).

Dintr-o sală se aude melodia 
unui joc popular romînesc. Pio
nierii învață un nou dans. (Fo
tografia nr. 2).

Alături, o altă sală. Liniște. 
Să nu fie nimeni înăuntru ? E 
numai o impresie: în jurul 
unei mese, un grup de pioniere 
lucrează de zor. Pinza albă 
este presărată cu motive națio
nale, pentru a căror redare îți 
trebuie pricepere, îndemînare 
și gust artistic. Tocmai aceste 
calități vor să dobîndească 
pionierele. (Fotografia nr. 3).

Îmi pare rău că nu mai pot 
trece și pe la cercul de muzică, 
pe la cel al micilor naturaliști 
și, mai ales, pe la colegii mei 
iotoamatori. De altfel, îți tre
buie timp să stai de vorbă cu 
cei aproape 1 160 de pionieri 
și școlari care frecventează 
casa pionierilor din Bîrlad. In 
aceste zile ale vacanței de pri
măvară.

Fotoreportaj de F. ȚAGA
ajustor

îmi reproșează ei. Nu poți a- 
vea nici un fel de pretenții. Bă
iatul nostru, cu Studiile lui, 
poate găsi o partidă mai bună. 
Femei sînt pe toate drumurile".

In fața unor asemenea con
cepții înapoiate, jignitoare nu 
poți să nu iei atitudine și, pen
tru asta mă privesc mereu pie
ziș.

întreprinderea la care lucrez 
mi-a oferit o casă, dar soțul 
meu a refuzat să ne mutăm a- 
colo, spunînd că el nu se mută 
de lingă părinți, care-i asigură 
tot confortul. Meschinăria lui 
și a părinților au mers pînă a- 
colo, Incit mi-au propus să in
troduc eu acțiunea de divorț 
(deși eu nu doresc despărțirea), 
pentru a suporta eu cheltuielile 
de judecată.

In prezent, după un an și ju
mătate de căsnicie, sîntem pe 
cale de despărțire, cu toate că 
eu am ținut mult la menținerea 
căminului și ia îndreptarea si-

tuației. Soțul meu refuză 
discutăm serios lucrurile, spune 
că-1 plictisesc. Ce să fac în a- 
ceastă situație ? Să mă împac 
cu aceste atitudini urile, îna
poiate, care pe mine mă tnlh- 
nesc nespus de mult, să suport 
mai departe o asemenea atmos
feră ? Inchipuiți-vă că, de cînd 
ne-am căsătorit, el refuză să 
meargă cu mine la un specta
col de teatru sau film, să ie
șim în oraș.

Eu am totuși încrederea că 
acest om poate fi Îndreptat, 
dacă nu pentru mine, pentru 
societate. Am numai 21 de ani, 
nu am destulă experiență a 
vieții și poate de aceea nu am 
găsit cea mai bună metodă 
pentru a-i forma caracterul, 
dar sînt sigură că cuvîntul Ci» 
titorilor îl va răscoli. Gîndiți- 
vă că este vorba de destrăma
rea unui cămin și chiar dacă 
noi nu vom mai ii soț și soție, 
societatea are nevoie de un om 
sănătos moralicește.

In luna martie a avut loc la 
Cenad un schimb de expe
riență al profesorilor de isto
rie din raionul Sînicolau 
Mare, regiunea Banat. S-a 
prezentat, cu acest prilej, o 
lecție deschisă cu clasa a Vl-a. 
Profesorul Sarafoleanu a con
dus cu multă pricepere desfă
șurarea lecției. In partea a 
doua a schimbului de expe
riență, a fost susținut refera
tul „Aplicarea principiului 
intuiției la lecțiile de istorie”. 
Cu această ocazie s-a vorbit 
despre folosirea hărților, a 
tablei, a tablourilor, proiecții
lor, documentelor și materia
lelor beletristice, precum și 
despre importanța excursiilor 
cu caracter istoric, a vizitelor 
la muzee și expoziții.

L. DUNAJECZ
profesor

r

Scurtă călătorie pe Valea Bistriței

acum... 25000 de ani
șl muncă omenească din aceas
tă vreme mai cunoșteam noi 
tot pe valea Bistriței, dar mult 
mai sus, în zona lacului Bicaz.

Numai că la Ceahlău, pă- 
mîntul acid a măcinat și dizol
vat aproape cu desăvîrșire oa
sele rămase în jurul vetrelor 
de locuire.

în această situație descope
rirea de la Buda urma să ne a- 
rate printr-o întinsă săpătură, 
ce fel de vînat intra de predi
lecție în preocupările vînători
lor de atunci și în ce vreme s-a 
petrecut aceasta. Pentru rezol
varea acestor probleme, Insti
tutul de arheologie al Acade
miei R.P.R. în colaborare cu 
Muzeul regiunii Bacău a dezve
lit între 1958-1962 în întregime 
vetrele paleolitice și comple
xele de oase din jurul lor, sta- 
bilindu-se prin observații stra- 
tigrafice și prin dovezile de 
cultură materială că ne aflăm 
în partea de sfirșit a oscilației 
a doua a ultimei glaciațiuni în 
Wurm II. adică nici măi mult 
nici mai puțin decît 
25 000 de ani.

Dar pe măsură ce 
complexele de oase

cu totul nedumeriți ; se ivea, 
pentru prima oară, în săpătu
rile noastre o nouă problemă, 
în majoritate zdrobitoare în ra
port cu cîteva oase de zimbru 
și ren, rătăcite pe ici pe colo, 
ne aflam numai în fața a nume
roase picioare de bour retezate 
de la genunchi în jos. Și cea 
ce mărea nedumerirea noastră 
era faptul că oasele acestor pi
cioare retezate se aflau în co
nexiune anatomică.

Ce căutau, dar, pe această 
înălțime, numai picioarele rete
zate ale bourilor și uneltele în
tregi cînd în locurile în care a 
trăit omul primitiv vreme mai 
îndelungată, în jurul vetrelor 
de foc găsim și alte oase din 
părțile scheletului ? Vînătorii 
paleolitic! aduceau celor rămași 
„acasă” pentru un ospăț comun 
părțile cele mai Cărnoase ale 
vînatului. Dar pentru ni
mic în lume nu lăsau căpățînile

acum vreo

dezveleam 
rămîneam

Adăugind la aceasta faptul că 
printre oase, în jurul vetrelor, 
se găseau numeroase unelte de 
cremene cioplită întregi, ne-am 
pUs întrebarea ! ce se va fi pe
trecut aici în vremea aceea ? A 
fost aici o așezare — un loc de 
viețuire — al vînătorilor de 
bouri ? Aceasta era greu de ad
mis prin faptul că locul e la 
prea mare înălțime și departe 
de apă,

pe locul unde răpuseseră vîna- 
tul fiind ei mari iubitori de 
creieri. Aici nu avem însă oase 
de cranii sparte și nici oasele 
lungi ale picioarelor mai sus de 
genunchi tocmai cele mai boga
te în măduvă. înseamnă dar că 
nu e vorba de o așezare în care 
se trăia ci de un 10c ăles unde 
în anumite zile ale anului, Oa
menii primitivi veneau cu unel
tele pregătite, aduceau pentru

ospăț numai carne macră și de
puneau în jurul vetrelor picioa
re retezate de bour. Cu ce rost 
să fi făcut ei aceasta ?

Etnografia a dezlegat tainele 
ce pluteau asupra descoperiri
lor de la Buda. Iată, pînă de 
curînd, după cum aflăm din 
lucrările arheologului sovietic 
P. I. Boriskoski de la Leningrad, 
populațiile înapoiate de vînă- 
tori practicau anumite rituri în 
legătură cu magia vînătoreas- 
că. Astfel, unele din aceste 
populații aveau alese locuri a- 
nume unde depuneau, după un 
ritual străvechi, oasele anima
lelor vînate toate sau numai a- 
numite părți ale scheletului în 
credința că animalele vor re
naște și ca atare vînatul nu se 
va împuțina. Avînd aceeași 
credință, eschimoșii din strîm- 
toarea Behring păstrau cu 
grijă toate oasele animalelor 
vînate și într-o anumită zi a a- 
nului — zi de mare sărbătoare 
vînătorească — jucau în jurul 
grămezilor de oase, ca măi ă- 
poi să le arunce într-o copcă de 
gheață.

Aceste obiceiuri s-au dove
dit a fi mult mai vechi,

fi avut ceremoniaCe rost să 
depunerii picioarelor de bour 
în jurul vetrelor de foc de la 
Buda î Una și singură : cre
dința că prin îndeplinirea aces
tui ritual vînătoresc bourul, a- 
tît de sprinten, avînd picioarele 
zdrobite se va lăsa mai ușor 
prins.

Dacă aici nu era o așezare ci 
numai un loc de cult unde se 
practica această magie cinege
tică (vînătorească), cine și 
unde locuiau cei ce practicau 
acest cult ? Cercetătorul Pe- 
troniu Hălăucescu, de la Mu
zeul arheologic din Piatra 
Neamț, a descoperit în lutăria 
de la Lespezi, lingă Buda, u- 
nelte de cremene paleolitice și 
oase. Către același loc au fost 
îndreptați și cercetătorii noștri 
de la Buda. Un mic sondaj a 
dovedit că la Lespezi ne aflăm 
în fața unei așezări paleolitice 
din aceeași vreme cu vetrele de 
cult de la Buda. Aici trebuie să 
fi fost sălașul unora dintre vî- 
nătorii de bouri care își alese
seră altarul de sacrificii vînăto- 
rești pe înălțimea de la Dealul 
Viilor, lată cum, cu ajulorul 
etnografiei, am dezlegat noi și 
o taină legată de un aspect al 
culturii spirituale a populațiilor 
paleolitice care au locuit pe 
Valea Bistriței moldovene a-um 
25 000 de ani.

Dr. C. S. NICOLAESCU-
PLOPȘOR

Șefii/ Sectorului Paleolitic 
al institutului de arheologie 

al Academiei R.P R., 
Membru Corespondent 

al Academiei R.P.R.



nicat
în zilele de 28—30 martie 

a.c. a avut Ioc la București cea 
de-a III-a sesiune a Comisiei 
mixte guvernamentale ro- 
mîno-bulgare de colaborare e- 
conomică și tehnico-științi- 
fică.

în cadrul lucrărilor sesiunii, 
care s-au desfășurat într-o at
mosferă tovărășească și de în
țelegere reciprocă, Comisia a 
analizat modul în care au 
fost aduse la îndeplinire hotă- 
rîrile sesiunii precedente, a- 
doptînd măsuri corespunză
toare și a examinat noi pro
bleme privind lărgirea colabo
rării economice dintre cele 
două țări.

Cele două părți au consta
tat cu satisfacție că hotărîrile 
sesiunii a doua a Comisiei se 
realizează cu succes. Comisia 
a ascultat raportul privind 
memoriul tehnico-economic al 
complexului hidroenergetic din 
zona Izlaz-Somovit pe Du
năre, elaborat de colectivul 
mixt de proiectanți romîni și 
bulgari și a dat indicații pen
tru continuarea muncii.

în ceea ce privește realiza
rea prevederilor Acordului de 
credit cu privire la sprijinul 
pe care R. P. Romînă îl a- 
cordă R. P. Bulgaria în legă
tură cu dezvoltarea prospec
țiunilor geologice pentru găsi
rea unor noi rezerve de pe
trol, s-a constatat că partea 
romînă și-a îndeplinit obliga
țiunile sale.

Examinînd posibilitățile lăr
girii în continuare a colabo
rării economice dintre cele 
două țări, cele două părți au 
convenit cu privire Ia specia
lizare și livrări reciproce în 
domeniul produselor industriei 
construcțiilor de mașini, side
rurgiei, chimiei și altele, ceea 
ce va contribui la creșterea 
volumului schimburilor de 
mărfuri dintre cele două țări.

Comisia a constatat, de a- 
semenea, rezultatele pozitive 
obținute în munca organelor 
de planificare ale celor două 
țări, în coordonarea planuri
lor de perspectivă, colaborare 
care va continua și în viitor.

S-au mai relevat și succe
sele obținute în dezvoltarea și 
adîncirea colaborării tehnico- 
ștîințifice între cele două țări.

recomandîndu-se noi măsuri 
pentru îmbunătățirea activi
tății în acest domeniu.

La discuții au participat din 
partea romînă tovarășii: Ale
xandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, conducătorul delegației, 
Gheorghe Gaston Marin, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, 
Mihail Florescti, ministrul In
dustriei Petrolului și Chimiei, 
Constantin Tuzu, ministrul 
Metalurgiei și Construcțiilor 
de Mașini, Bujor Almășan, 
ministrul Minelor și Energiei 
Electrice, Nieolae Gheorghiu, 
adjunct al ministrului Mine
lor și Energiei Electrice, 
Gheorghe Hossu, președintele 
Comitetului de Stat al Apelor, 
Mauriciu Novac, vicepreședin
te al Comitetului de Stat al 
Planificării, Victor Ionescu, 
adjunct al ministrului Comer
țului Exterior, iar din partea 
bulgară — tovarășii! Jivko Jiv- 
kov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, con
ducătorul delegației, Apostol 
Pașev, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, 
Konstantin Popov, președinte
le Comitetului pentru Energe
ticii Și Combustibil de pe lin
gă Consiliul de Miniștri, Sto- 
ian Siulemezov, prim-vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, Ivan Todorov- 
Gorunea, director general al 
apelor, Pantiu Karapantev, 
vicepreședinte al Comitetului 
pentru Construcții de Mașini, 
Ivan Pieanecikî, consilier eco
nomic la București, precum și 
alți membri și experți ai eelor 
două delegații.

Protocolul sesiunii a fost 
semnat din partea romînă de 
tovarășul Alexandru Birlă- 
deanu, vicepreședinte U T" 
siliului de Miniștri al R. 
Romîne, și din partea bulgară 
de tovarășul Jivko Jivkov. 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Bul
garia.

La semnarea Protocolului au 
fost de față membrii și ex- 
perții ambelor delegații gu
vernamentale. Au asistat și 
Ivan Kinov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria în R. P. Romînă, pre
cum și membrii ambasadei.

al Con- 
P.

Semnarea planului pentru aplicarea Acordului

In zilele de 26—30 martie au 
avut loc la București trata
tive culturale între R. P. Ro- 
mînă și R. P. Bulgaria.

In urma acestor tratative, 
care s-au desfășurat în spiri
tul înțelegerii reciproce și al 
colaborării tovărășești, a fost 
semnat planul pentru aplica
rea Acordului de colaborare 
științifică și culturală între 
R. P. Romînă și R- P. Bulga
ria pe anii 1963 și 1964.

Planul prevede realizarea 
unor schimburi și acțiuni im
portante în domeniul științei, 
învățămîntului, culturii, artei, 
Ocrotirii sănătății, presei, ra
diodifuziunii șl televiziunii, 
sportului.

Din partea romînă planu] a 
fost semnat de tov. Pompiliu 
Macovei, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, iar din 
partea bulgară de tov. An
ghel Budev, adjunct al mini
strului învățămîntului și 
turii.

La semnarea planului 
fost de față din partea 
mină tovarășii: Costin Nă
dejde, adjunct al ministrului 
învățămîntului, Ion Moraru, 
vicepreședinte al Comitetului

de Stat pentru Cultură și 
Artă, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerul învățămîntului și 
Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, iar din 
partea bulgară au participat 
membrii delegației și membri 
ai Ambasadei R. P. Bulgaria 
la București.

★
Cu acest prilej tov. Pompi- 

liu Macovei a oferit o masă în 
cinstea tov. Anghel Budev, șe
ful delegației bulgare. Au 
participat Ivan Kinov, amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Bulgaria la 
București, și membrii delega

ției bulgare. De asemenea, au 
participat Ion Moraru, vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, și 
membrii delegației romîne.

(Agerpres)

La catafalcul marelui savant

cei mai buni atleți din U.R.S.S., 
R. P. Polonă, R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Ungară, Maroc, Belgia, Elve
ția. Printre ei se află recordmanul 
mondial Piotr Bolotnikov, polonezii 
Zimny și Krzyszkowiak, maghiarul 
Fazekas, cehoslovacul Jurek, maro
canul Bouchta. Pentru prima oară
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f Printre institutele de mva- 
f țămînt superior nou înfiin- 
f țațe se numără și Institu- 
(tul pedagogic de trei ani j 
j din orașul Baia Mare. Stu- I 
f denții acestui institut au la j 
f dispoziție săli de studii, la- j 
I boratoare moderne, precum) 
(și un cămin cu 250 de locuri. 1 
(In fotografie, clădirea insti-j 
j tutului.
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Sesiunea Sfatului 
popular regional 

Bacău

Sîmbătă după-amiază, si
criul cu corpul neînsuflețit al 
eminentului om de știință și 
patriot înflăcărat acad. Traian 
Săvulescu a fost depus în ho
lul Ateneului R. P. Romîne. în 
spatele catafalcului, pe panou 
îndoliat, se afla tabloul cu 
chipul marelui savant romîn. 
Pe perne de catifea vișinie 
erau rînduite în fața catafal
cului ordinele și medaliile pe 
care Traian Săvulescu le-a pri
mit pentru marile sale merite 
științifice și cetățenești. Jur 
împrejur se aflau numeroase 
coroane și jerbe de flori.

în tot cursul după-amiezii, 
de bucureșteni s-au perin- 
în fața catafalcului pen- 
a aduce un ultim omagiu

celui care a adus o contribuție 
de seamă la dezvoltarea știin
ței din țara noastră, a desfă
șurat o bogată activitate ob
ștească și de stat pentru vic
toria cauzei socialismului și a 
păcii. în acordurile marșuri
lor funebre, academicieni și 
numeroși alți oameni de 
știință, artă și cultură, mun- 
citori din întreprinderile Ca
pitalei, studenți, într-un șir 
neîntrerupt au venit să-și ia 
rămas bun de la marele om 
de știință.

La catafalc au făcut de 
gardă reprezentanți ai Aca
demiei R. P. Romîne, ai Con
siliului Superior al Agricultu
rii, al Ministerului învățMmîn-

tului, fruntași ai vieții noastre 
științifice și culturale.

Au fost depuse coroane de 
flori din partea Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn, a Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, 
din partea Prezidiului Acade
miei R. P. Romîne, Consiliului 
Superior al Agriculturii, Mi
nisterului Învățămîntului, Co
mitetului de Stat pentru Cui- 
tură și Artă. Comitetului Oră
șenesc București al P.M.R. și 
Comitetului Executiv al Sfatu
lui Popular al Capitalei, Uniu
nii Scriitorilor, Institutului 
Central de Cercetări Agricole 
și din partea altor instituții.

(Agerpres)

Adunări de doliu
La Academia

practică; a participat activ la 
înfăptuirea unor opere de 
mare interes pentru producție 
și a elaborat soluții științifice, 
tehnice și organizatorice me
nite să ridice mai sus nivelul 
științei noastre.

Acad. Traian Săvulescu a 
muncit cu dragoste și devota
ment pentru înfăptuirea în 
domeniul cercetării științifice 
a politicii partidului de con
struire a socialismului în țara 
noastră — a spus printre alte
le, în cuvîntul său prof. Al. 
Priadcencu. Eminentul aca
demician a 
nemărginită 
popor. El a 
contribuție la înflorirea pa
triei noastre socialiste, lâ lupta 
pentru pace și coexistență paș
nică între popoare.

Cei prezenți au păstrat tak 
moment de reculegere în me
moria marelui savant dispă
rut.

R. P. Romine

în aula Academiei R. P. Ro
mîne a avut loc sîmbătă la a- 
miază o adunare de doliu în 
memoria marelui om de ști
ință, academicianul Traian 
Săvulescu,

în prezidiul adunării au luat 
loc academicienii lorgu Ior
dan, vicepreședinte al Acade
miei R. P. Romîne, Gheorghe 
MihOc, membru în Prezidiul 
Academiei R. P. Romîne, Gri- 
gore Obrejan, director de sec
ție în Institutul central de 
cercetări agricole, Eugen Ră- 
dulescu, rectorul Institutului 
agronomic „N. Bălcescu”, și 
prof. Al. Priadcencu, membru 
corespondent al Academiei 
R. P. Romîne.

Adunarea a fost deschisă de 
acad. lorgu Iordan, după care 
asistența a păstrat un moment 
de reculegere.

Acad. Grigore Obrejan a 
evocat personalitatea marelui 
dispărut, relevînd contribuția 
de seamă pe care profesorul 
Trâian Săvulescu, prin vasta 
sa operă științifică, a adus-o 
la îmbogățirea tezaurului ști
inței romînești și universale. 
Ca președinte al Academiei 
R. P. Romîne el a desfășurat 
o intensă și rodnică muncă de 
reorganizare pe baze noi a a- 
cestui înalt for științific al 
țării,

Viața și opera lui, a spus 
vorbitorul, vor fi un far că
lăuzitor pentru toți cei dornici 
să creeze ceva trainic și du
rabil în viață, pentru cei care 
sînt gata să-și pună talentul, 
energia în folosul omenirii.

A luat apoi cuvîntul acad. 
Eugen Rădulescu, care a vor
bit despre valoroasa operă 
științifică a prof. Traian Să
vulescu în domeniul biologiei 
și agriculturii, bine cunoscută 
și apreciată în țară și peste 
hotare, la baza căreia el a a- 
șezat ca principiu călăuzitor 
ideea că știința trebuie să ser
vească poporului și este sub
ordonată intereselor lui. Crea
tor de școală romînească, în 
care au crescut și s-au format 
numeroase cadre de specia
liști, Traian Săvulescu a ma
nifestat o deosebită preocupare 
pentru aplicarea în cercetări 
a principiilor materialismului 
dialectic. în munca sa științi
fică el s-a inspirat din reali
tățile și nevoile vieții, abor- 
dînd probleme legate de

nutrit o dragoste 
pentru țara și 

adus 6 însemnată

nică între

î« sula „Mihail Eminescu" 
a Universității " 2__ “
din Iași s-au întrunit sîmbătă 
pentru a aduce un ultim o- 
magîu academicianului Traian 
Săvulescu, numeroși academi
cieni șl membri corespondenți 
ai Academiei, cercetători ști
ințifici, cadre didactice din 
institutele de învățămînt su
perior. studenți.

Adunarea a fost deschisa de 
acad. Mircea Savul.

Prof. univ. Constantin San
du-Vile, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne, 
fost student al lui Traian Să
vulescu, a relevat meritele 4- 
cestuia ca dascăl, cercetător 
științific și cetățean, activita
tea sa neobosită de răspîndire 
a științei și culturii în mase.

Au luat, de asemenea, eu- 
vîntul prof. univ. Olga Ne- 
crasov, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne și 
prof. naiv. Elena Jeannrenaud, 
prorector al Universității din 
Iași.

,A1. I. Cuza”

La Institutul
Cea de a 5-a sesiune a Sfa

tului popular regional Bacău, 
care a avut loc sîmbătă, a a- 
nalizat rezultatele obținute în 
acțiunea de înfrumusețare a 
orașelor și satelor.

Mobilizați de deputațî, mii 
de cetățeni care au participat 
la acțiunile de interes obștesc 
au efectuat în cursul anului 
trecut un volum de lucrări în 
valoare de peste 35 milioane 
lei.

In acest an, sfaturile popu
lare din regiune au prevăzut 
să efectueze cu sprijinul cetă
țenilor noi lucrări de interes 
obștesc în valoare de peste 58 
milioane lei. Printre obiecti
vele aflate în construcție se 
află o seră de flori și o pe
pinieră de puteți la Onești, un 
loc de agrement și un parc 
pentru copii la Roman etc. La 
sate colectiviștii și-au propus 
să execute lucrări de reparare 
a drumurilor ?i podurilor, de 
indiguiri, desecări, îmbună
tățire a fînețelor și pășunilor 
naturale, precum și constru
irea a diferite obiective social- 
culturale.

de biologie

Franța va fi reprezentată de 
echipă puternică, in frunte 
Ameur, învingătorul „coridei" 
la Sao Paulo.

In afara curselor internaționale 
vor avea Ioc alte 29 de probe la 
care vor participa cîteva mii de 
tineri muncitori din toata orașele 
Franței.

• Reprezentativele de polo pe 
apă ale R. P. Romîne și R. P. Bul
garia s-au întîlnit sîmbătă seara 
la bazinul acoperit Floreasca, în
tr-un meci amical. Victoria a reve
nit cu scorul de 6-2 (2-1, 1-0, 2-0, 
1-1) sportivilor romîni. Astăzi cu 
Începere de la ora 19, se întîl- 
fiesc selecționatele de tineret ale 
celor două țări.
• SimbătS a început la patinoa

rul artificial din Capitală returul 
Campionatului republican de hochei 
pe gheață. In primele două me
ciuri s-au Înregistrat următoarele 
rezultate: Steaua București-Stea- 
gul roșu Brașov 20-0 (7-0, 2-0,11-0); 
Voința Miercurea Ciuc-Avîntui 
Gheorghieni 12-2 (1-0, 5-2, 6-0).

Primul Ioc In clasament este 
ocupat de Voința Miercurea-Ciuc.

• In runda a 
4-a a turneului 
international de 
șah de la Sara
jevo, Simaghin 
(U.R.S.S.) a remi
zat cu Ivkov (Iu
goslavia). Cu a- 

s-au încheiat par- 
(R. S. Cehoslova- 

l)-Szabo (R. P. Ungară) și Trifu- 
ivici (Iugoslavia)- Kozomora (Iu- 
tslavia). Uhlman (R.D.G.) a ciști- 
t la Samkovici (U.R.S.S.).
ta clasament , pe primul Ioc se
5 Ia egalitate Szabo, Pachman, 
tisch și Ivkov, fiecare cu cite 
puncte.
Cea de-a 4-a partidă a meciu- 

Ipentru titlul mondial de șah 
marii maeștrj Botvinnik și 

bsian s-a terminat remiză la I 
ntea 25-a.
. irul meciului este de 2,5—1,5 
taroarea lui Botvinnik. A cin- 
ceartidă se va disputa la 1 
aP. Cu albele va juca Petro- 
sia

al Academiei

R. P. Romine

Crișani

înce-
______ leJașj rezultat 

Știință fitil- Pachman 
inia Cluj. Transmisia se

■e pe programul 1.
★

Astăzi tncepe și returul campio
natului cat B de fotbal. In Capi
tală »e dispută două jocuri : Știin
ța Bucuresti-Progresul Alexandria 
(stadion C.A.M. Belvedere ora 
10,45) *i Dinamo Obor-Gaz Metan 
Mediaș (stadion Dinamo ora 10).

• Astăzi se desfășoară Ia Paris, 
ta parcul sportiv „Courneuve" cea 
de-a 26-a ediție a tradiționalei 
competiții de cros organizată de 
ziarul .JHumanită".

La startul crosului masculin !n- 
tematioaal (BOOO ml se vor alinia (Agerpres)

(Agerpres)

0 grupă fruntașă 
G

Oameni de știință, cercetă
tori și alte cadre ale Institu
tului de biologie al Academiei 
R. P; Romîne s-au întrunit 
sîmbătă după-amiază într-o a- 
dunare de doliu pentru a 
cinsti memoria eminentului 
om de știință și fruntaș al 
vieții publice — Traian Săvu
lescu.

Luînd cuvîntul, acad. prof. 
Nicolae Sălăgeanu, directorul 
Institutului, a subliniat activi
tatea îndelungată și rodnică 
depusă de Traian Săvulescu 
îndeosebi în domeniul biolo
giei și fitopatologiei, a scos în 
evidență munca neobosită de
pusă de el pe tărîm obștesc,

Au luat apoi cuvîntul prof. 
Mihai Ionescu, membru co
respondent al Academiei R. P. 
Romîne, care a relevat activi
tatea pe care Traian Săvules
cu, a desfășurat-o timp de 
decenii ca profesor, ajutînd 
zeci de generații de studenți 
să-și însușească bogate cuno
ștințe de specialitate, contri
buind la dezvoltarea învăță
mîntului agronomic în țara 
noastră.

Cercetătorul științific Con
stantin Zahariade a subliniat, 
printre altele, că academicia
nul Traian Săvulescu a fost 
călăuzit de un mare respect și 
de dragoste pentru valorile 
culturale, de dorința perma
nentă de a le face cunoscute 
și iubite de mase.

La

O adunare de doliu a avut 
loc sîmbătă după amiază șl la 
Universitatea din Cluj, unde 
au participat academicieni, 
cadre didactice de la institu
tele de învățămînt superior 
din localitate, numeroși stu
denți.

După ce acad. Nyaradi 
Erasmus a deschis adunarea, 
acad. Ștefan Peterfi. aducînd 
un ultim omagiu marelui om 
de știință Traian Săvulescu, a 
apus printre altele: „Viața și 
activitatea iul constituie pen
tru noi toți un exemplu însu- 
flețitor de slujire devotată a 
intereselor poporului și a cau
zei construirii socialismului în 
tara noastră, stingerea din 
viață a acad. Traian Săvulescu 
constituie o grea pierdere pen
tru știință, pentru cei care 
l-au cunoscut și l-au prețuit”.

Au mai luat cuvîntul acad. 
Emil Pop, prof. univ. Ion Ne- 
gruțiu, rectorul Institutului a- 
gronomic „Dr. Petru Groza” și 
studentul Ion Mureșan.

(Agerpres)

rupă 125 e bine cunoscu
tă în Institutul pedago
gic de 3 ani din Tg. Mu

reș. în sesiunea din iarnă a 
reușit nu numai să promoveze 
toate examenele, dar să obți
nă și note mari. Media grupei 
este 8,56, ceea ce înseamnă 
primul loc la învățătură pe ins
titut. Cheia succesului constă 
în studiul individual — cum 
spune Moraru Mihai.

Colectivul acestei grupe este 
cunoscut în rîndul studenților 
din institut, datorită activității 
sale desfășurate nu numai în 
biblioteci sau în sălile de 
cursuri și seminare, ci și în 
timpul liber.

Sprijinul nemijlocit al lecto
rului Aurora Nirasteanu, îndru- 
mătoarea grupei, este prețuit 
de către studenții grupei.

MIRCEA BORDA 
student

J

•k

la începutul actualei sta-

(Agerpres)

instalații moderne de lu- 
și sonorizare.

Sîmbătă seara a fost redes
chisă cea de-a doua sală de 
spectacole a Teatrului de Stat 
din Constanța — sala Fanta
sio, complet renovată și utila
tă cu 
mină

De
giuni, Teatrul de Stat din Cluj 
a prezentat spectatorilor clu
jeni șase premiere. Ultima, cu 
piesa „Băiatul din banca doua" 
de Alecu Popovici, a fost pre
zentată sîmbătă. Regia specta
colului este semnată de Rodi- 
ca G. Radu, iar scenografia de 
T. Th. Ciupe.

Covoarele executate la V- 
zinele textile Cisnădie sînt 
cunoscute în multe țări 
pentru calitatea lor. La fru
musețea motivelor naționale 
s-a mai adăugat ceva: arta 
și măiestria muncitorilor. 
Înainte de expediere tî- 
năra Eugenia Dîrjan face un 
ultim control unui covor 

plușat.

Pregătiri pentru cultura porumbului
(Urmare din pag. I)

dublu hibrid, generația întîi, 
prevăzută pentru schimb. Dar o 
parte din suprafețele planifi
cate vor fi însămînțate cu să- 
mînță dublă hibridă generația 
a doua, din producția proprie a 
G.A.C. Au fost trimise probe la 
laborator, s-au primit rezulta
tele analizelor (care sînt cores
punzătoare) dar porumbul este 
încă în pătule, pe știuleți. Se 
impune, de aceea, fără nici o 
întîrziere curățatul porumbului. 
'Aceasta cu atît mai mult cu cit 
este necesară o atentă muncă 
de selecție: alegerea știuleților 
bine dezvoltați, cu rînduri drep-

te și uniforme, îndepărtarea 
boabelor de la baza și vlriul 
știuletelui.

In același timp, conducerea 
S.M.T. Deta va trebui să se 
ocupe cu mai multă operativi
tate de asigurarea numărului 
necesar de mecanizatori pentru 
toate tractoarele și de reme
dierea defecțiunilor care s-au 
ivit la unele motoare. De pildă, 
acum cîteva zile, brigada de la 
Tolvădia primise un UTOS pe 
care însă nu-1 putea folosi. Mo
tivul ț Nu exista tractorist.

Asemenea neglijențe „mă
runte", atît din partea mecani
zatorilor cît șt a colectiviștilor, 
pot provoca însemnate pierderi 
de timp. Și bine cunoscută fiind 
valoarea deosebită a fiecărui 
minut bun de lucru în condi
țiile specifice acestei campanii 
agricole, prin înlăturarea ope
rativă a deficiențelor semna
late se va putea încadra însă- 
mînțarea tuturor culturilor în 
epoca optimă, fapt care va con
tribui în mare măsură la asi
gurarea recoltelor acestui an.

In aceste zile, studenții din 
anul I a facultăților de la toa
te institutele agronomice din 
țară se află la practică in gos
podăriile agricole de stal șl 
stațiunile experimentale. Prac
tica din această perioadă are 
ca prim scop familiarizarea 
studenților cu condițiile con
crete ale producției și deprin
derea lor cu executarea lucră
rilor agricole. Iată cîteva as
pecte din activitatea studenți
lor de la Institutul agronomic 
București aflați în practică 13 
G.A.S. Oltenița.

La secția Chirnogi a G.A.S. 
Oltenița fac practică studenții 
grupei 1104 din anul I. âl Fa
cultății de agronomie a insti
tutului de specialitate, din 
București. Ei au^aflat întreg 
programul activității practice 
din această perioadă încă pe 
cînd se aflau la facultate.

Pentru grupa de studenți re
partizată la secția Chirnogi

STUDENȚI LA PACTICĂ

partizată la secția Chirnogi 
s-au stabilit patru cicluri de 
lucrări și anume: culturi de 
cîmp, răsadnițe, culturi de le
gume si sectorul zootehnic.

Pentru a da posibilitatea fie
cărui student Să cunoască spe
cificul tuturor sectoarelor a- 
mintite, grupa a fost împăr
țită în patru subgrupe, care, 
prin rotație, lucrează cite o 
săptămînă la unul dintre a* 
ceste sectoare. Paralel cu a- 
ceste activități studenții sînt 
inițiali în mecanizarea lucrări
lor agricole. în acest Sens, in
ginerul Dumitru Boboc, șeful 
secției le-a prezentat princi
palele mașini șl unelte folo
site în campania agricolă dr 
primăvară, dîndu-le studenți
lor toa*e indicațiile necesare.

Aproape toti studenții aflați 
aici la practică au cunoscut 
specificul fiecărui sector și, 
ceea ce este mai important, ău 
lucrat cot la cot cu muncito
rii din gospodărie la împrăș
tiatul îngrășămintelor chimice

și la pregătirea paturilor pen
tru răsadnițe, la alăptarea vi
țeilor etc.

în fiecare zi studenții, sub 
îndrumarea îndrumătorului de 
practică, asistentul Dodu Je- 
nică, își completează referatele 
în caietele de practică, men- 
ționînd toate cunoștințele noi 
asimilate în ziua respectivă..

Cînd se întorc de la cîmp 
sau de la fermele sectorului 
zootehnic, de la culturile de 
legume sau din parcul de ma
șini agricole — studenții a- 
flați în practică Se pregătesc 
pentru partea a doua â pro
gramului dih ziua respectivă. 
Baia, schimbarea L™ 
prînzul, odihna 
lalte activități, 
dueînd în viață 
muncă alcătuit
U.T.M. au format

hainelor, 
și apoi cele- 

Astfel, tra- 
plahul de 
de grupa 
echipă ț»

tistică care a S^entat un 
program în fat^citorilor 
gospodăriei. So ca jon 
Chiosa, Virginiș^rjnescU) 
Vasile Tudose șitatori ca 
Brănescu Const. cj0_ 
banu Vasilica aijj. jn a_ 
ceste zile și satisf.unej a_ 
plaudate evoluții ipa gos_ 
podăriei agricole

Lectura în colec zjare_ 
lor, audiții muzicaercuri 
de pregătire pe disC pen_ 
tru studenții restaf vj7j_ 
tarea gospodăriei ae țjin 
comună, colocvii pe știin
țifice desprinse din țura_ 
rea practicii — toatelarte 
din bogatul și varia,ro_ 
gram pe care și 
studenții pentru 
oadă.

Iată, * cîteva

l"autuit

deci.^

legătură cu felul în care se 
desfășoară practica :

Ing. DUMITRU BOBOC, șe
ful secției Chirnogi a G.A.S- 
Oltenița : „Studenții sosiți la 
practică s-au încadrat perfect 
în programul gospodăriei. Ba, 
uneori, studenții, atît de nerăb
dători să afle lucruri noi, se 
prezintă la secțiile respective 
chiar înainte de ora sosirii 
muncitorilor. Si vreau să a- 
mintesc că e vorba de ora 
patru dimineața.

Studenții sînt dornici să afle 
cît mai multe lucruri, intere
sante, în special privind ține
rea evidenței producției și cu
noașterea perfectă a mașinilor 
și uneltelor agricole. Lucrul a- 
cesta este foarte important în- 
trucît el constituie o mărtu
rie concretă ă pasiunii Cu 
care »tudențil îmbrățișează

frumoasa profesie de inginer 
agronom”.

ASISTENT UNIVERSITAR 
DODU JENICĂ, îndrumătorul 
grupei de practică agricolă : 
„Vreau să remarc seriozitatea 
și conștiinciozitatea dovedită 
de studenți în această activi
tate. Toți sînt disciplinați și 
dornici să învețe cît mai mul
te lucruri. în mod special s-au 
remarcat studenții Bontu 
Gheorghe, Constanitinescu An
gliei, Stoenescu Stavăr, Grigo- 
re Gheorghe, Tudose Vasile și 
Ciobanu Vasilica”.

Studentul BONTU GHEOR
GHE : „Fiecare zi de practică 
ne dezvăluie lucruri noi, ne dă 
prilejul însușirii unor noi și 
prețioase cunoștințe. Imprăș- 
tierea îngrășămintelor, mar
carea rîndurilor la răsadnițe, 
distribuirea și administrarea 
tainurilor — toate ne vor aju 
ta în următorii ani de studen
ție să ne însușim temeinic 
cunoștințele teoretice predate 
la cursuri”.

IOAN N. CHIȚU 
lector universitar

Vizitați, în perioada concediului dv., precum și în alte 

rile de repaos, stațiunile: Valea Vinului, Cabana Ghețaru

lui de la Scărișoara. Cabana Vlădeasa și Cabana Rimeț.

Administrația întreprinderii Regionale Balneo-Climaterlce 

Cluj asigură condiții optime de cazare și hrană.

M. I. P. C
Combinatul Chimic Craiova

Calea Lenin nr. 120
Angajează în condițiile prevederilor în vigoare, urmă, 
torul personal de specialitate :

— ingineri chimiști
— ingineri
— ingineri
— ingineri electronlști
— tehnicieni I constructori (pentru a îndeplini funcția 

de diriginte).
— dîriginți de instalații (ramura construcții industriale) 

Solicitatorii se vor prezenta personal pentru prealabile con
vorbiri ale condițiunilor Ia angajare, la sediul Combinatului 
Craiova, Calea Lenîn nr 120, aducînd și actele corespunză
toare. Pentru eventuale relații suplimentare: telefon 4380

energetici 
mecanici



DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
In sprijinul păcii 

și dezarmării
GENEVA. — La 30 martie a 

pornit din Lausanne marșul 
pentru pace inițiat de organi
zațiile de tineret și progresis
te din Elveția, prin care s-a 
deschis campania luptei de pri
măvară împotriva cursei înar
mărilor, pentru dezarmare ge
nerală și totală, pentru pace 
în lumea întreagă.

La 31 martie participanții la 
acest marș, printre care se află 
turiști din diferite țări ale lu
mii, vor sosi la Geneva unde 
vor organiza în fața Palatu
lui Națiunilor un mare miting 
de protest împotriva cursei 
înarmărilor nucleare.

:★
LONDRA. — Luînd cuvîntul 

la un miting al partidului con
servator într-un cartier subur
ban al Londrei, Harold Mac
millan, primul ministru al An
gliei, a căutat să justifice poli
tica de înarmare atomică pro
movată de guvernul conserva
tor și a declarat că Anglia și 
celelalte țări din Occident tre
buie să fie înarmate cu arma 
nucleară. Anglia, a spus el, 
trebuie să participe activ la 
crearea forțelor atomice de șoc 
ale N.A.T.O. Agenția Reuter 
arată că în fața clădirii unde 
a luat cuvîntul primul minis
tru englez, partizani ai mișcării 
pentru dezarmarea nucleară au 
organizat o’ demonstrație de 
protest împotriva politicii 
cursei înarmării nucleare. De
monstranții au înconjurat ma
șina primului ministru scan- 
dînd „Nu vrem un nou război", 
„Demisionează". Unități de în
tărire ale poliției, aduse în gra
bă la fața locului, au reușit cu 
greu să deschidă drum mașinii 
în care se afla Macmillan.

CAIRO. — Partidele africa
ne, reprezentate în Asocia
ția africană cu sediul la Ca
iro, condamnă cu hotărîre ex
periențele nucleare 
în Sahara. într-o 
dată publicității de

Congresul latino-american 
de solidaritate cu Cuba

NITEROI 30 (Agerpres). — 
în toț cursul zilei de 29 mar
tie lucrările Congresului lati- 
no-american de solidaritate cu 
Cuba s-au desfășurat în ca
drul comisiilor constituite 
pentru fiecare problemă de pe 
ordinea de zi. In aceste comi
sii sînt reprezentați delegați 
din toate țările participante 
la congres.

După părerea unanimă a 
delegaților, problema cea mai 
importantă este problema „în
tăririi și coordonării mișcării 
de solidaritate cu Cuba”. în 
cadrul unei comisii speciale 
se desfășoară discuții despre 
formele ce se cer folosite pen
tru ca această mișcare să de

Păreri

hotărâtoarevină o forță 
continent.

Majoritatea 
sideră că trebuie să fie înfiin
țat un comitet permanent la- 
tino-american de solidaritate 
cu Cuba.

Delegații au aflat cu mare 
satisfacție despre faptul că 
președintele Braziliei. Joao 
Goulart, a ordonat trimiterea 
de trupe federale pentru a 
pune capăt acțiunilor anticon
stituționale ale lui Lacerda, 
guvernatorul statului Guana- 
bara.

Pe adresa congresului conti
nuă să sosească mesaje de sa
lut din diferite țări.

La 30 martie, congresul și-a 
continuat lucrările.

pe
delegaților con-

lucide

franceze 
declarație 

___ _ ________    reprezen
tanți a 11 partide patriotice 
din Africa de sud, Basutoland, 
Mozambic și Africa de sud- 
vest, se spune că popoarele 
Africii sprijină din toată ini
ma Algeria eroică, care își a- 
pără suveranitatea. Africa, se 
subliniază în declarație, tre
buie să fie liberă de arma a- 
tomică.

TOKIO. — Lordul Home, 
ministrul afacerilor externe al 
Angliei, care se află în Japo
nia, a declarat la 29 martie la 
o conferință de presă organi
zată la ambasada Angliei că, 
scopul principal al vizitei lui 
în Japonia este de a găsi căi 
spre lărgirea comerțului an- 
glo-japonez.

In secolul al XX-lea, a spus 
el, în fața întregii lumi stă 
sarcina lărgirii comerțului.

El a declarat, 
corespondenților 
rerea lui, R. P. 
buie să-și ocupe
vine de drept în O.N.U. Nu 
este rezonabil să 
nui guvern, care 
populație de 600 
locuitori, dreptul

de asemenea, 
că, după pă- 
Chineză tre- 
locul ce-i re-

se refuze u- 
reprezintă o 
milioane de 
de a-și ocu

pa locul în O-N.U., a spus 
Home.

Lordul Home a declarat că 
guvernul englez nu va inter
zice exporturile de țevi de

oțel cu diametru mare în Uni
unea Sovietică.

El a spus că va urmări dez
voltarea comerțului englez cu 
toate celelalte țări socialiste.

’★
NEW YORK. — într-un ar

ticol publicat în revista ame
ricană „Nation”, John Lomax, 
cunoscut publicist și fost di
plomat englez, este de părere 
că Statele Unite pot spori pro
ducția și plasa în cîmpul mun
cii milioane de șomeri dacă 
vor desfășura un larg comerț 
cu țările lagărului socialist.

Lomax nu vede pentru Sta
tele Unite nici o altă șansă de 
a-și plasa „surplusurile de 
mărfuri” și de a reduce șo
majul decît aceea de a începe 
comerțul cu țările socialiste.

Prezențe romînești 
peste hotare

GENEVA. — La Geneva a 
avut loc sesiunea a 29-a a Co
mitetului oțelului din cadrul 
Comisiei Economice 
Europa a O.N.U.

în ședința la care 
cutat punctul de pe 
de zi privind piața oțelului, a 
luat cuvîntul printre alții, 
conducătorul delegației R. P. 
Romine, Ion Marinescu, șeful 
departamentului siderurgiei 
din Ministerul Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini, care 
s-a referit la o serie de as
pecte ale dezvoltării siderur
giei în R. P. Romînă.

★
HAVANA — în editura Na

țională din Havana a apărut 
un volum de teatru romînesc 
în traducerea lui Felix Soloni. 
Volumul, tipărit într-un tiraj 
de 20 000 exemplare, cuprinde 
piesele „Citadela sfărîmată" 
de Horia Lovinescu, „Gaițele” 
de Kirițescu și „Titanic vals” 
de Tudor Mușatescu.

★
CONAKRY — La 29 martie 

s-a deschis la Conakry expo
ziția filatelică „R.P.R. în con
tinuă dezvoltare și progres”. 
La vernisaj au luat parte re
prezentanți ai vieții culturale, 
funcționari din Ministerul de 
Externe al Guineei și din Se
cretariatul de Stat al Informa
țiilor, precum și șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la Conakry.

pentru

s-a dis- 
ordinea

dificultățile

Interviul lui N. S. Hrușciov
acordat ziarului

Cuvîntarea lui J. Cyrankiewicz

( Studenții Facultății de arhi-J 
l lectură din Roma au ocupat j 
- incinta facultății organizind j 

o grevă în sprijinul reven- J 
dicărilor privind democrats j 
zarea învățămîntului. In io- j 
tografie : aspect de la acea-) 
stă acțiune a studenților, j

siderurgiei
(

(

I.
<est»germane

Studenții sud-coreeni — 
împotriva dictaturii militare

Agențiile de presă anunță 
că la 29 martie, la Uni
versitatea din Seul a a- 

vut Ioc un miting în semn de 
protest împotriva planului de 
prelungire a regimului militar 
din Coreea de sud cu încă 
patru ani.

Vorbitorii au calificat pla
nul de prelungire a regimului 
militar ca „nerezonabil și an
tidemocratic”, și au cerut ca

dictatorul Pak Cijan Hi să de
misioneze.

Participantii la miting au 
adoptat o rezoluție în care au 
exprimat hotărîrea studenți
lor sud-coreeni de a acționa 
în spiritul evenimentelor din 
aprilie 1960, cînd studențimea 
sud-coreeană a înscris o pa
gină glorioasă în lupta sud- 
coreenilor împotriva lui Li Sîn 
Man.

BON 30 (Agerpres). — Poli
tica (icriminatorie aplicată de 
-guvetul vest-german în co- 
merț cu țările socialiste, care 
s-a ‘adus recent prin em- 
barțil impus exporturilor de 
țevin Uniunea Sovietică, a 
pro>cat, după cum scrie a- 
gera France Presse, „îngrijo
rat cercurilor siderurgiei 
veigcrmane".

] cîtva timp, siderurgia 
ve-gcrmană, ca și siderurgia 
țăor Pieței comune, trece 
p'/tr-o serie de dificultăți ca 
u-xtre a scăderii comenzilor și 
afntuării concurenței din 
ptea Japoniei și S.U.A. Or, 
rsura discriminatorie adop
ți de guvernul federal vest- 
țman agravează problemele 
.erurgiei Germaniei federa-

VARȘOVIA 30 (Agerpres). 
— După cum s-a mai anunțat, 
la 28 martie Jozef Cyrankie
wicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P, Polone, a 
luat cuvîntul la sesiunea 
Seimului Republicii Populare 
Polone. El a prezentat măsu
rile partidului și guvernului 
pentru asigurarea îndeplinirii 
planului pe anul 1963 și a 
vorbit apoi despre greutățile 
provocate de iarna foarte 
aspră.

J. Cyrankiewicz a arătat ne
cesitatea luării unor măsuri 
eficace și hotărite pentru a se 
realiza economii în domeniul 
cheltuirii de combustibil, ener
gie electrică și gaze. In a- 
ceastă ordine de idei, el a sub
liniat că hotărîrea guvernului 
de a spori cu începere de la 1 
aprilie prețurile la cărbune, 
energie electrică și gaze „tre
buie înțeleasă ca o expresie a 
necesității de a se lupta îm
potriva risipei în consumul de 
cărbune, gaze și electricitate”. 
El a adăugat că guvernul a 
luat în același timp măsuri 
care în linii mari urmează să 
compenseze populația pentru 
aceste creșteri de prețuri.

Referindu-se în continuare 
la relațiile internaționale ale 
Poloniei, J. Cyrankiewicz 
subliniat că

ci
„Polonia s-a pro-

nunțat în repetate rînduri 
pentru necesitatea de a se ur
genta măsurile în domeniul 
extinderii colaborării econo
mice între țările membre ale 
C.A.E.R. Se poate afirma că 
în ultima perioadă activitatea 
C.A.E.R. a crescut considera
bil, dar aceasta nu este decît 
un început”. El a arătat prin
tre altele : „Acordăm o însem
nătate excepțională coordonă
rii tuturor planurilor econo
miei naționale ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R. în principa
lele domenii ale producției pe 
următorii cinci ani și pe pe
rioada pînă în 1980, făcind 
pași concreți în această direc
ție. Noi am trecut de aseme
nea la coordonarea investiții
lor de bază stabilite pe peri
oada de după 1963”.

Vorbind despre comerțul 
Poloniei cu țările din Europa 
occidentală, J. Cyrankiewicz 
și-a exprimat satisfacția față 
de încheierea recentă a acor
dului comercial cu R.F.G.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone a 
subliniat în continuare că Po
lonia desfășoară împreună cu 
toate țările comunității socia
liste o intensă activitate pe a- 
rena internațională în apă
rarea ideilor coexistenței paș
nice.
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Imagine de la o recentă demonstrație desfășurată la Accra, capitala Republicii Gl> 
împotriva detonării bombei atomice franceze în Sahara.

SCURTE
Stare excepțională 

în Guatemala

CIUDAD DE GUATEMA
LA. — Agenția Reuter anun
ță că ministrul de război al 
Guatemalei a ordonat închi
derea tuturor aeroporturilor și 
pistelor de aterizare. Potrivit 
ordinului, la 31 martie intra
rea în capitala Guatemalei va 
fi, în genere, interzisă. Ordi
nul „recomandă”, de aseme
nea, tuturor locuitorilor capi
talei Guatemalei să iiu-și pă
răsească domiciliile.

După cum se știe, guvernul 
Guatemalei, înspăimîntat de 
creșterea mișcării patrioților 
guatemalezi care își apără cu 
arma în mină libertatea, a de
clarat la 25 martie stare ex
cepțională în țară pe o durată 
de 30 de zile.

mafia Buletinului Consiliului 
revoluționar al Birmaniei, în- 
cepind cu 1960 moșierii au 
confiscat anual de la țăranii 
datornici 150 000 de acri de 
pămînt.

Potrivit legii cu privire la 
arendarea pămîntului, semna
tă, de asemenea, de Ne Win, 
„numai guvernul poate da ță
ranilor pămint în arendă, mo
șierii nu mai au acest drept”.

Darea în arendă a pământu
lui se va face prin comitete 
agricole speciale sătești și oră
șenești.

Deschiderea sesiunii 
Parlamentului congolez

majoritate în parlament, cere 
fermitate schimbarea politicii 
tualului guvern congolez.

CU 
ac-

BERLIN. — La Berlin, s-a 
încheiat conferința reprezen
tanților Academiilor de științe 
ale țărilor socialiste.

Cu acest prilej, Consiliul de 
Miniștri al R. D. Germane a 
oferit o recepție.

• RANGOON. — Generalul 
Ne Win, președintele Consiliu
lui revoluționar al Birmaniei, 
a semnat legea cu privire la 
apărarea drepturilor țăranilor. 
Potrivit noii legi, moșierii nu 
au dreptul să dea în judecată 
pe țăranii datornici și nici să 
ceară arestarea acestora sau 
confiscarea pămîntului, unel
telor agricole, vitelor și re
coltei.

După cum se arată in infor-

LEOPOLDVILLE. — La 28 martie, 
cu o întîrziere de peste trei săp- 
tămîni, a avut loc la Leopoldville 
deschiderea solemnă a sesiunii 
Parlamentului congolez.

După cum s-a mai anunțat, par
lamentul și-a început activitatea 
încă din 4 martie, in condițiile 
unei înverșunate campanii dezlăn
țuite de forțele reacționare congo
leze pentru închiderea celor două 
camere. In ciuda încercărilor reac- 
tiunii de a împiedica Camera In
ferioară a Parlamentului congolez 
să întrunească numărul necesar 
de deputați pentru a-și putea des
fășura activitatea, adepții unității 
și independenței Congoului au reu
șit să obțină majoritatea de voturi 
cu prilejul alegerii organelor con
ducătoare ale celor două camere. 
In asemenea condiții a fost posi
bilă, deși cu întîrziere, deschide
rea sesiunii Parlamentului con
golez.

Opoziția, alcătuită de unele din
tre cele mai mari partide politice 
din tară ca Mișcarea națională 
congoleză. Partidul solidarității 
africane și altele, care dispune de

GUAYQUIL — Poliția ecua- 
doriană a operat noi perche
ziții la sediul din Guayquil 
al partidului comunist și la lo
cuința lui Alejandro Idrovo, 
membru al Comitetului execu
tiv ai C.C. al P.C. din Ecua
dor. Au fost arestate 40 de 
persoane, printre care mem
bri ai Uniunii Tineretului Co
munist și ai Uniunii tineretu
lui revoluționar.

Partidul Comunist din 
Ecuador, forțele democratice 
ale țării protestează cu hotă- 
rîre împotriva acțiunilor de 
presiune ale reacțiunii care 
se străduiesc să creeze o at
mosferă de teroare și să înă
bușe acțiunile din ce în ce 
mai puternice ale maselor 
populare pentru independența 
națională.

• NEW YORK. — La Mu
zeul din Brooklyn (New York) 
s-a deschis o expoziție a lite
raturii tehnice și științifice so
vietice. La festivitatea de des
chidere, A- F. Dobrînin, am
basadorul U.R.S.S. în S.U.A., a 
rostit o cuvîntare. La festivi
tate a participat Edward Mor
row, directorul Agenției de in
formații a Statelor Unite.

• CAIRO. — După cum. rela
tează ziarul egiptean „Al Gumhu- 
ria“, autoritățile libaneze l-au 
arestat pe Arsin Madoian, cunos
cut activist al Partidului Comu
nist din Liban. Referindu-se la a- 
genția Associated Press, ziarul 
„Ahbar El ÎYaum" relatează, la 
rîndul său, că în Liban au fost 
arestați numeroși comuniști.

Statuietă veche 
de 20 000 de ani

• LENINGRAD. — Cu prilejul 
cercetării unei așezări a omului 
primitiv, din regiunea Lipețk, ar
heologul Lev Tarasov a descoperit 
o mică statuietă, avînd înălțimea 
de vreo 13 cm, înfățișînd chipul 
unei femei care a trăit, după cum 
presupun oamenii de știință, acum 
20 de milenii. Chipul femeii a fost 
sculptat pe un dinte de mamut de 
un contemporan al ei, care a re
dat cu multă artă dinamismul mis- 
căriii. Specialiștii consideră că 
statueta este una din cele mai 
vechi imagini sculptate. Statueta a 
fost predată muzeului de antropo
logie și etnografie din Leningrad.

ALGER — La 29 martie pri
mul ministru algerian Ben 
Bella a rostit o cuvîntare la 
posturile de radio și televizi
une, în care a anunțat că gu
vernul algerian a emis un de
cret în virtutea căruia toate 
întreprinderile și instituțiile 
industriale, comerciale sau fi
nanciare, precum și minele, 
fermele agricole, clădirile pă
răsite de proprietarii lor se 
declară bunuri fără stăpîn”. 
Conducerea acestor întreprin
deri, a arătat primul ministru, 
va fi exercitată de poporul 
însuși.

• ROMA. — La Roma au 
luat sfîrșit convorbirile dintre 
ministrul de război al Italiei, 
Giulio Andreotti, și ministrul 
de război al R. F. Germane, 
Kai-Uwe von Hassel. După

părerea observatoj bine 
informați, tema r'ală a 
tratativelor a const’0 Pro
blema realizării “ce a 
proiectului de crea a?a-nu- 
mitelor „forțe nuc multi
laterale’’ ale N.A.' Potrivit 
datelor publicați presă, 
Germania occider s’a ară-
tat dispusă să sur 0 treime 
din totalul chelt‘or nece
sare pentru creefl°tei în
zestrate cu racb’Poiaris”, 
adică o cotă-parAlă cu cea 
a Statelor Unit^ducătorii 
vest-germani, cera că rea
lizarea acestor ari ar face 
ca Germania (entală să 
devină singurvr*-ener „cu 
greutate" al S.!În Europa.

O intttn^ 
descoperiretron°mică

• MOSCOW Astrono
mul sovietic ’ Sceglov a 
descoperit u; Plat de hi
drogen carf>ni°ară Pă- 
mîntul. De uPrafața Lu
nii un cosui ar putea 
vedea cu cu^ unui apa
rat special nor care, din 
punctul depre al formei, 
seamănă lelul planetei 
Saturn.

Potrivit delor, el este 
situat la âudine de cel 
mult 10 0im de Pămint. 
Norul esfrte mare și se 
află în p eclipticei noas
tre.

Omul ință sovietic, ca
re a înc alcătuiască o 
hartă a ‘Nției hidrogenu
lui pe ferească, a reușit 
să real0 instalație de 50 
de ori ^nsibilă decît a-

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii” Tel.

Pe de altă parte oțelăriile 
imunității Europene a Căr- 
melui și Oțelului nu mai au 
teleași posibilități de export 
s cealaltă parte a Atlanticu- 
li și exercită presiuni asupra 
ieței germane.
France Presse subliniază că, 

leparte de a fi rezolvate, di
ficultățile se vor agrava și 
mai mult. Ele constituie o ur
mare a menținerii măsurilor 
discriminatorii în comerțul cu 
țările socialiste precum și a in
tensificării luptei de concu
rență atît în cadrul Pieței co
mune cit și între monopolurile 
din aceste țări și cele care nu 

I fac parte din CEE.

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
Agenția TASS a transmis răs
punsurile date de N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. între
bărilor puse de Paulo Silvei
ra, directorul ziarului brazi
lian „Ultima Hora”. La între
barea cu privire la relațiile 
dintre Brazilia și U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov a răspuns : 
„Sîntem convinși că Brazilia 
și Uniunea Sovietică pot fi 
bune prietene. Sperăm că noul 
acord comercial și de plăți în 
legătură cu care se duc în 
prezent tratative la Rio de Ja
neiro va pune bazele unei 
lărgiri continue importante a 
relațiilor comerciale sovieto- 
braziliene”.

în legătură cu posibilitățile 
largi ce se deschid pentru co
laborarea prietenească între 
U.R.S.S. și Brazilia, el a spus : 
„Sensul politicii de coexisten
ță pașnică, constă tocmai în 
aceea că statele cu orînduiri 
sociale diferite caută și găsesc 
căi de colaborare care aduc 
foloase și avantaje reciproce. 
Noi sîntem pentru o astfel de 
colaborare”.

în continuare, șeful guver
nului sovietic a subliniat că 
„Uniunea Sovietică are o ati
tudine de înțelegere față de 
năzuința celorlalte țări de a-și 
dezvolta economia lor națio
nală, de a ridica bunăstarea 
popoarelor lor. Acordînd spri
jin altor țări în dezvoltarea 
economiei lor, noi nu punem 
nici un fel de condiții politice 
sau de alt gen care să știr
bească suveranitatea țării res
pective, ci ne întemeiem rela
țiile reciproce pe bază de ega
litate și avantaje reciproce”.

„Guvernul sovietic este gata 
să discute cu guvernul Bra
ziliei problema colaborării e- 
conomice și să găsească forme 
reciproc acceptabile de spriji
nire a dezvoltării industriale 
a Braziliei”.

Răspunzînd unor întrebări 
în legătură cu situația din 
Cuba, N. S. Hrușciov s-a re
ferit la realizările de seamă 
obținute de poporul Cuban în 
lichidarea moștenirii grele a 
trecutului, în dezvoltarea eco
nomiei naționale datorită 
transformărilor socialiste care 
au avut loc în această țară, 
în continuare a spus „tre
buie să se dea un răspuns 
negativ” la întrebarea dacă 
situația din regiunea Mării 
Caraibilor s-a normalizat pe 
deplin. „Statele Unite, luîn- 
du-și angajamentul de a nu 
ataca Cuba, în același timp nu 
renunță, după cum arată eve
nimentele, la politica lor osti
lă față de Republica Cuba, la 
planurile lor de a lichida 
orînduirea existentă în Cuba, 
de a readuce dominația mo- 
nopoliștilor americani.

Cuba aparține poporului cu- 
ban și numai el este stăpînul 
soartei sale. Apărîndu-și suve
ranitatea sa, Cuba dorește să 
aibă relații normale de bună 
vecinătate cu toate țările, fapt 
formulat foarte limpede în

„Ultima Hora
cele cinci puncte juste, prezen
tate de guvernul Cubei pentru 
normalizarea deplină a situa
ției în regiunea 17. ----
ibilor. în lupta sa dreaptă, 
Cuba se bizuie 
frățesc și solidaritatea puter
nicei comunități a țărilor so
cialiste, a popoarelor Ame- 
ricii Latine, a întregii ome
niri progresiste".

Răspunzînd la o întrebare, 
șeful guvernului sovietic a re
levat că Uniunea Sovietică dă 
o înaltă apreciere acțiunilor 
Braziliei și altor țări ale Ame
rică Latine în favoarea păcii, 
a rezolvării problemelor liti
gioase pe calea tratativelor, 
acțiuni care reflectă o abor
dare sănătoasă a celei mai im
portanțe probleme a contem
poraneității — dezarmarea.

Firește, nu se poate sconta 
Pe faptul că imperialiștii, mi- 
htariștii vor manifesta dorința 
de a dezarma. Cercurile agre
sive din Occident fac și vor 
face totul pentru a zădărnici 
dezarmarea. Pentru a obține 
dezarmarea și o pace trainică 
intre state sînt necesare acți
uni energice din partea ma
selor populare. Numai popoa
rele prin acțiunile lor hotărite 
pot bara drumul unui război 
mondial, pot obține dezar
marea.

Șeful guvernului sovietic a 
răspuns apoi la o întrebare cu 
privire la Piața comună euro
peană. El a arătat că aceasta 
„a luat naștere pe baza concu
renței înverșunate între pute
rile imperialiste. Unul din 
obiectivele fundamentale ale 
activității ei este lupta econo
mică și politică împotriva ță
rilor lagărului socialist, pre
cum și împotriva țărilor din 
Asia, Africa și America La- 

El a caracterizat ca 
„dăunătoare și aducătoare de 
prejudicii relațiilor economice 
normale’ influența Pieței co
mune asupra economiei țărilor 
din celelalte continente furni
zoare tradiționale de materii 
Prime. Statele europene cu o 
înalta dezvoltare economică, 
membre ale Pieței comune - 
a spus el — au nevoie de a- 
nexe de materii prime Si de 
piețe de desfacere pentru pro
dusele lor industriale. Ele 
smt interesate în menținerea 
Pentru ani îndelungați a a- 

Pentru că țările 
Asiei, _Africii și Americii La
rme sa se specializeze în pro
ducția și livrarea de materii 
„J?e S1>. totodată, să cumpere 
Produse industriale de la cele
lalte țari. De fapt, aceasta este 
o forma a aceluiași colonia- 
tăriIeCa^l d“Cr 13 situația că 
țările colonialiste se îmbogă
țesc, iar țările din care ele 
pompează materii prime con- 
tinua să 
Uniunea Sovietică 
că este
șoare lupta pentru lichidarea 
acestei nedreptăți. Uniunea 
Sovietică este împotriva unor 
grupări închise care împie
dică comerțul internațional”.
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Mării Cara-

pe sprijinul
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rămînă cerșetoare, 
consideră 

necesar să se desfă-

Cauzele contramandării unei reuniuniz ilele acestea 
aibă loc o 
miniștrilor 

ai țărilor Pieței 
Franța, Germania 
Italia, Belgia, Olanda, 
xemburg — cu ministrul afa
cerilor externe britanic. întîl- 
nirea, prima de acest gen 
după eșecul de anul trecut al 
încercărilor Angliei de a ade
ra la Piața comună, urma să

trebuia să 
întîlnire a 
de externe 
comune — 
occidentală, 

Lu-

■R

paratele folosite pînă în pre
zent în acest scop. Cu ajuto
rul ei s-a obținut prima serie 
din lume de fotografii ale 
norului de hidrogen din apro
pierea Pămîntului.

Despre ce vorbește 
„Cartea Albă"

LONDRA. — In fiecare an, 
în preajma prezentării pro
iectului bugetului de stat 
spre examinare parlamentu
lui, ceea ce se întîmplă de o- 
bicei la începutul lunii aprilie, 
Ministerul Finanțelor ai An
gliei dă publicității o sumede
nie de date statistice. Docu
mentele date publicității la 28 
martie — „Raportul economic 
pe 1962” și „Cartea Albă” — 
date cu privire la venitul na
țional și la balanța de plăți” 
— confirmă o dată mai mult 
faptul îndeobște cunoscut că 
economia Angliei trece prin- 
tr-o perioadă de stagnare ac
centuată

După cum se arată în „Ra
portul economic pe 1962”, 
creșterea producției industria
le a încetat în țară în al doi
lea semestru 1962. Autorii ra
portului explică această situ
ație tristă prin stagnarea ex
porturilor engleze, fenomen le
gat de declinul din comerțul 
mondial în ansamblu, provo
cat în primul rind de starea 
de criză din economia State
lor Unite. Stagnarea din eco
nomia engleză a dus, firește, 
la creșterea simțitoare a șo
majului și la scăderea nive
lului de trai ai oamenilor 
muncit.

se desfășoare în cadrul așa- 
numitei Uniuni a Europei oc
cidentale, constituită din aces
te șapte țări.

Ea a fost însă contraman
dată.

Corespondentul din Bonn al 
ziarului „New, York Times”, 
A. Olsen arată că inițiativa 
întîlnirii era atribuită minis
trului de externe vest-german, 
Schroder, care își luase un 
angajament în acest sens la 
insistențele oficialităților bel
giene și olandeze,

Renunțînd ușor la intenția 
Sa inițială, Schroder a accep
tat cererea franceză de a se 
formula o ordine de zi precisă 
care „să excludă orice discu
ție asupra veto-ului Franței la 
intrarea britanică în Piața co
mună”. Poziția ministrului 
vest-german de externe a pro
dus o impresie proastă asupra 
altor membri ai Pieței comu
ne. „Unele dintre aceste țări, 
relatează corespondentul, prin
tre care Italia și Olanda, au 
refuzat cu bruschețe să accep
te condițiile franceze. Astfel, 
ministrul vest-german, care se 
erijase în „mediator onest” în 
controversa franco-britanică, 
„s-a aflat săptămîna trecută 
în pericolul de a fi dezavuat 
de aliații pe care se presupu-

nea că trebuie să-i reprezinte 
în sondajele de Ia Paris și 
Londra. Din motive încă ului
toare pentru diplomați, arată 
în continuare corespondentul, 
Parisul a sărit brusc în aju
torul său anunțîndu-1 că nu 
mai este de acord cu nici un 
fel de reuniune ministerială a 
celor șapte, indiferent de a- 
genda asupra căreia s-ar că
dea de acord”.

în corespondența citată, în 
care se vorbește, printre alte
le, și de „gustul amar pe care 
l-a lăsat în capitalele vest- 
europene poziția recentă a lui 
Schroder”, se spune fără în
conjur că „în momentul de 
față se pune la îndoială” ca
pacitatea Bonnului de „a con
duce acțiunea țărilor vest- 
europene care nu se înțeleg 
cu Franța în privința An
gliei”. Aceeași suspiciune, sub
liniază corespondentul ameri
can, l-a întîmpinat și pe 
Brentano, lider marcant al 
U.C.D., în recenta sa vizită la 
Washington. Incriminările și 
bănuielile reciproce înveni
nează în prezent și mai mult 
relațiile dintre țările occiden
tale între care în ultima vre
me s-au manifestat neînțele
geri acute de ordin mai ales 
militar și economic.

FRANȚA: Greva minerilor 
intră in cea

PARIS 30. — Coresponden
tul Agerpres transmite: „Una 
din cele mai mari greve din 
istoria industriei carbonifere 
franceze", astfel caracterizează 
ziarul „VHumanite” dîrzenia 
cu care luptă de 30 de zile mi
nerii din toate bazinele carbo
nifere ale Franței pentru sa
tisfacerea revendicărilor lor 
legitime.

La apelul comun al tuturor 
federațiilor sindicale ale mi
nerilor, vineri a avut loc în 
localitatea Lens, centrul ad
ministrativ al așa-numitei „țări 
negre" a cărbunelui, o mare 
manifestație a minerilor gre
viști.

In întreaga Franță continuă 
să se desfășoare acțiunea lan
sată de partidele politice și 
organizațiile sindicale pentru 
ca fiecare salariat să contri
buie cu valoarea unei zile de 
muncă pentru ajutorarea mi
nerilor greviști. Pină vineri 
federațiilor sindicale ale mine
rilor le-a fost înminată suma 
de 206 milioane franci. Peste 
800 de soții de mineri din ba
zinele carbonifere Nord și Pas- 
de-Calais vor sosi duminică la 
Paris la invitația organizației 
„Ajutorul popular”. După a- 
ceea ele vor vizita diferite 
municipalități muncitorești din 
suburbiile Parisului.
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