
Semănatul porumbului 
se poate termina 

in zilele următoare
Insămînțările de primăvară s-au desfășurat 

din plin, în ultima săptămină, pe întreg 
cuprinsul țării. Mecanizatorii și colectiviștii 
îndrumați de consiliile agricole au folosit în
treaga capacitate de lucru a tractoarelor și 
mașinilor Ia semănat. Astfel, în majoritatea 
regiunilor, viteza de lucru planificată a fost 
depășită. Numai cu porumb s-au semănat, în 
această săptămînă, peste 1 600 000 de ha.

Potrivit datelor primite de Consiliul Supe
rior al Agriculturii, pînă la 25 aprilie s-a se
mănat cu porumb peste 50 la sută din supra
fața planificată. In regiunile Dobrogea, Bucu
rești, Banat, Galați și Ploiești această lucrare 
se apropie de sfîrșit. De asemenea, în majo
ritatea regiunilor se însămânțează ultimele su
prafețe cu sfeclă de zahăr, floarea-soarelui și 
in pentru ulei. Cu cartofi s-a cultivat pînă 
acum, mai mult de 70 la sută din terenurile 
prevăzute, iar cu legume peste 50 la sută.

O muncă intensă s-a desfășurat și în pod
gorii și în bazinele pomicole. Planul de plan- 
țări de pomi pe întreaga țară a fost depășit, 
iar cel de plantarea viței de vie a fost reali
zat în proporție de 50 la sută.

Continuîndu-se lucrările în ritmul din ul
timele zile, semănatul porumbului se poate 
termina în primele zile ale săptămînii viitoa
re, în aproape toate regiunile. Consiliul Su
perior al Agriculturii recomandă să se reali
zeze planul de însămînțare în următoarele 
zile Ia sfecla de zahăr, floarea-soarelui și să 
se grăbească plantarea cartofilor, a răsaduri
lor de legume în cîmp, precum și plantările 
de vii. O grijă deosebită va trebui să se a- 
corde însămînțării fasolei atît în ogor propriu 
cît și în culturi intercalate, îndeplinirii pla
nului de însămînțare la această cultură și e- 
fectuării lucrărilor potrivit normelor agro
tehnice, Se recomandă consiliilor agricole re
gionale și raionale și conducerilor unităților 
agricole socialiste să ia măsuri pentru termi
narea în cel mai scurt timp a însămînțări- 
lor de primăvară, îndeplinirea integrală a 
planului la fiecare cultură și efectuarea lu
crărilor în condiții agrotehnice superioare în 
scopul asigurării, în acest an, a unor produc
ții sporite. (Agerpres)

Mecanizatorii de la S.M.T. Romanu urgentează 
semănatul porumbului pe ogoarele colectiviș
tilor din comuna Gemenele. La controlul per
manent, efectuat de inginerul Tudor Vasile, 
președinte și Iordache Jalbă, vicepreședinte al 
G.A.C., calitatea a fost găsită întotdeauna co
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lucrări noi de artă 
monumentală pe litoral

Aspectul nou, modern, cu vi
lele, localurile publice și 
parcurile construite în stațiu
nile de pe litoralul romînesc 
este completat cu numeroase 
lucrări de artă monumentală 
realizate de artiștii noștri. In 
ultimii ani, bunăoară, în sta
țiunile de aici au fost montate 

21 de lucrări de artă, alte 10 
urmînd să împodobească par
curile și aleile- Printre acestea 
se află statuile „Rodul” și „Ti
nerețe” de Boris Caragea, 
„Copii” de Doru Popovici, „Cu
tezanță”, de Lelia Zuaf, „Ma
maia” și „Margareta” de Ada 
Geo Medrea si „Joc sportiv” 
de Naurn Cercescu, care vor fi 
amplasate, în curînd, la Eforie 
Nord și Mamaia.

(Agerpres)

NOI UNITĂȚI DE DESERVIRE
La Timișoara, în 

apropierea noilor 
blocuri de locuințe 
ce se ridică în cen
trul orașului se va 
deschide „Casa de 
mode“ a U.R.C.M. 
Banat, unde cumpă
rătorii vor putea 
comanda îmbră
căminte, încălță
minte, blănuri, arti
cole de marochină- 
rie, voiaj etc.

Alte 8 comple
xe de deservire 
ale cooperației meș
teșugărești sînt în 
curs de construcție

în mai multe orașe 
și centre muncito
rești din regiune. 
Acestea cuprind a- 
teliere de croitorie, 
pantofărie, repara
ții radio, ceasorni
cărie etc. Noul com
plex de acest fel de 
la Oțelul roșu a și 
fost terminat, iar 
la Reșița o parte 
din secțiile celor 3 
complexe de deser
vire a fost dată în 
folosință. O dată 
cu noile construcții, 
U.R.C.M. Banat a 
trecut la reamena-

jarea și moderniza
rea altor 127 de u- 
nități de deservire 
din Timișoara, A- 
rad, Lugoj, Caran
sebeș, Reșița, Ani
na și din alte loca
lități din regiune. 
Pentru pregătirea 
viitoarelor cadre de 
meseriași care vor 
lucra în rețeaua de 
deservire, U.R.C.M. 
Banat construiește 
la Timișoara și 
Arad două școli de 
meserii.

Simpozionul 
„Dialectica materialistă 

și științele 
particulare“

Sîmbătă și-a încheiat lucrările 
Simpozionul ,.Dialectica materialis
tă și științele particulare", organi
zat în zilele de 25—27 aprilie de 
Prezidiul Academiei R. P. Romîne.

In cursul ședinței de dimineață 
au continuat dezbaterile în legă
tură cu cele 12 comunicări pre
zentate la simpozion. Au luat cu- 
vîntul academicieni, conducători 
de instituții științifice, cercetători 
științifici și alții.

în încheierea dezbaterilor, acad. 
Ilie Murgulescu, președintele Aca
demiei R. P. Romîne, a subliniat 
însemnătatea acestui simpozion. 
Cunoașterea teoriei și metodolo
giei materialist-dialectice, mînuirea 
conștientă a ei — a spus el printre 
altele — sporește imens capacita
tea oamenilor de știință de a se 
orienta în multitudinea de proble
me și de păreri, existente azi în 
cadrul fiecărei discipline.

• Despre ce să ne scrie 
tinerii muncitori (La 
sfîrșit de săptămînă 
dialog cu corespon
dentul voluntar)

• Comitetul U.T.M. și 
unitatea de pionieri

• Caleidoscop
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0 Culturi intercalate pe 
mari suprafețe

• Cercetarea științiiică 
a studenților și pro
blemele producției

Proaspeți absolvenți
Zilele acestea a absolvit 

cursurile Grupului școlar de pe 
lingă Uzinele „Independența" 
din Sibiu o serie de aproape 40 
de maiștri — metalurgiști din 
localitate și de la alte uzine 
din țară.

în timp de 10 ani, de pe băn
cile acestui grup școlar au ie
șit peste 2 000 de muncitori și 
180 de proiectanți. Ei lucrează 
astăzi la uzinele constructoare 
de mașini din Sibiu și din Bra
șov, la uzinele de utilaj petro
lier și în alte întreprinderi. Al
ții, după ce au urmat cursurile 
Facultății de mecanică din Bra
șov, au devenit ingineri.

(Agerpres)

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
ȘI A ZILEI DE 2 MAI.ZIUA TINERETULUI DINR.P.R.

Participare 
la munca

entuziasta
patriotica

Iff orașul Craiova
CRAIOVA (de la corespon

dentul nostru):
Acum, în preajma sărbăto

ririi zilei de 1 Mai și a Zilei ti
neretului din R.P.R., în orașul 
Craiova acțiunile de muncă 
patriotică ale tineretului se 
desfășoară cu o si mai mare 
amploare. Se , plantează pomi, 
se curăță parcurile și scuaru- 
rile, se colectează mari can
tități de fier vechi etc. In a- 
ceste zile, sute și sute de ti
neri din întreprinderi și școli, 
înarmați cu lopeți și hîrlețe 
s-au îndreptat spre șoseaua 
Craiova-București, la punctul 
numit Dealul viilor, pentru a 
continua lucrările de 
a pomilor fructiferi, 
cesta, pe acest deal 
In terase peste 25 
din care, cea mai 
va fi ocupată cu 
sută, cireși, 
șini. La această acțiune o mare 
contribuție o aduc tinerii din 
oraș. Vremea fiind frumoasă, 
se lucrează cu mult spor. Du-

minică, de pildă, cei 500 de ti
neri prezenți la lucru reali
zaseră deja 580 de gropi, 150 m 
liniari terase și Se executase 
nivelarea ve marginea șoselei 
a aproximativ 50 de metri. 
Printre fruntașii la această ac
țiune s-au situat tinerii de la 
Uzinele „1 Noiembrie”, Școala 
de meserii I.R.I.C. și alții.

In raionul Focșani

sportive, s-au întreținut spa
tii verzi pe 1 500 m.p., s-au 
reparat 2 km drumuri, s-a 
îngrijit arboretele pe 400 ha, 
s-au săpat și curățat șanțuri 
pe 3 200 metri liniari. în ma
joritatea comunelor s-au vă
ruit gardurile și pomii.

In orașul Hm. l/Ucea

ni Ie-a spus tov. 
vicepreședintele 
al orașului, în-

plantare 
Anul a- 
vor sădi 
cu pomi,

se
ha
mare parte 
calsi. 40 la 

pruni, gutui, vi-

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru) :

în cinstea zilelor de 1 Mai și 
2 Mai, aproape 8 000 de tineri 
din raionul Focșani au parti
cipat duminică la acțiunea de 
înfrumusețare a satelor și co
munelor. Cu această ocazie 
s-au strîns 8 500 kg metale 
vechi, s-au curățat 1 227 ha 
izlaz, s-au împădurit 3,5 ha și 
s-au plantat peste 5 300 pomi 
fructiferi și ornamentali. De 
asemenea, s-au transportat pe 
cîmp 3 000 tone gunoi de grajd, 
s-au defrișat 7 ha și s-au cu
rățat 1 000 bucăți pomi, s-au 
altoit 20 000 bucăți viță de 
vie, s-au amenajat 17 baze

„E o tradiție în Rin. Vîlcea ca 
fiecare locuitor să participe la 
înfrumusețarea orașului. De obi
cei tinerii își dedică pentru acest 
lucru duminicile. îi vezi dis de 
dimineață cîntînd, umplînd stră
zile. Se răspîndesc prin parcuri, 
pe șantierele de locuințe, pe 
dealurile din apropiere. In 
acțiunile întreprinse pînă acum 
pentru gospodărirea orașului, 
sfatul popular apreciază ca fiind 
valoroasă participarea tinerilor. 
La diferite lucrări ce se efectu
ează pe șantierele orașului, dato
rită muncii patriotice a tinerilor 
s-au realizat economii în valoare 
de aproape 400 000 de lei. Cu 
multă însuflețire muncesc tinerii 
acum în preajma zilei de 1 Mai 
și a Zilei tineretului din R.P.R.“.

Aceste cuvinte 
Paul Iii eseu» 
sfatului populW1 
ti-una din ziLeher* trecute, pe uif 
șantier al muncii patriotice. Șan. 
tierul zona centrală, cum se nu
mește, ocupă atenția rîmnicenilor 
în primăvara aceasta. Intre mai 
multe construcții noi — un cvar. 
tal de blocuri cu 140 de apar
tamente și un complex de deser
vire — a 
perită cu 
tineri de 
tori auto 
să-1 
Aici

rămas o suprafață aco- 
moloz și piatră. 80 de 
la școala de conducă- 
au venit în această zi 

curețe 
se va

și să-l niveleze, 
o zonă de 

verdeață cu un mic bazin cu apă 
și fîutîni țîșnitoare. De la acest 
șantier ne-am îndreptat spre 
marginea orașului unde se află 
parcul de jos.

în această zi de duminică aii 
participat la munca patriotică 
1 400 de tineri din oraș. Ei au 
amenajat 2 parcuri, au curățat 
și nivelat un teren din centrul 
orașului și au colectat 15 tone 
de fier vechi.

V. CONSTANTINESCU

crea

propriile forte.
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fruntașe pe ramură
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Uzinele de mașini electrice

— București. Aplauze ale

pe țară au primit

Alte întreprinderi

bucuriei și ale încrederii în

Prețuirea fruntașilor

Peste 2 800 dm- de piele pentru 
căptușeală reprezintă econo
miile realizate de tînăra Aure
lia Luca, de la Fabrica de în
călțăminte ,,8 Mai" din Mediaș, 
in primul trimestru al acestui an

Alexandru Purcărea, strungar 
la secția a Il-a mecanică de la 
Atelierele de reparat material 
rulant din Ploiești, este fruntaș 
in lupta pentru calitate și eco

nomii.

Atenția cu care execută fiecare 
piesă, perfecționarea cunoștin
țelor profesionale îl ajută pe 
tînărul Gheorghe Economu, rec
tificator la Uzinele de pompe 
și mașini agricole din Capitală, 
să realizeze numai lucrări de 

bună calitate.

Nici bobinajul nu este o muncă 
ușoară. El cere multă atenție 
și iscusință — tocmai ceea ce 
o caracterizează pe tinăra Ma
fia Stăncuț, de la Uzina de 
mașini electrice București, 
care-și depășește zilnic planul 

cu 3 la sulă.

in adunările generale
ale organizațiilor de bază U. T. M.

inerii din întreaga 
țară intîmpină săr
bătorile de 1 Mai 
și 2 Mai, Ziua 
tineretului din 
R.P.R., participînd 
cu însuflețire în

întrecerea socialistă pentru în
deplinirea planului de produc
ție, pentru terminarea lucră
rilor din campania agricolă de 
primăvară, luînd parte la nu
meroase acțiuni de muncă pa
triotică pentru înfrumusețarea 
orașelor și satelor, colectarea 
metalelor vechi, plantarea po
milor. curățirea izlazurilor 
etc. Totodată in organizațiile

de bază U.T.M. au loc in a- 
ceste zile adunări generale la 
care participă toți tinerii din 
întreprindere, instituție sau 
gospodărie. La aceste adunări 
activiști de partid și ai U.T.M. 
vorbesc tinerilor despre ma
rile realizări obținute in acești 
ani de poporul nostru sub în
țeleaptă conducere a partidu
lui, despre răspunderile ce re
vin generației tinere în mun
ca entuziastă a întregului po
por pentru continua înflorire a 
scumpei noastre patrii.

în marile orașe dunărene — 
Galați ți Brăila s— au avut loc

asemenea adunări generale în 
aproape toate organizațiile de 
bază U.T.M. La Brăila, la a- 
dunările generale de Ia Uzinele 
„Progresul’’ și Fabrica de con
fecții au vorbit în fața tineri
lor secretari ai comitetelor de 
partid. La adunarea comună a 
tuturor organizațiilor de bază 
U.T.M. din cadrul Șantierului 
naval Galați a vorbit tov. Ion 
Tănase, membru al Biroului 
comitetului orășenesc U.T.M. 
Vorbitorii au relevat minuna
tele condiții de muncă și învă
țătură pe care partidul le-a 
creat tinerei noastre generații, 
viața fericită pe care o trăiesc

tinerii din patria noastră so
cialistă. De asemenea, în adu
nările generale U.T.M. des
chise care au avut loc în di
ferite uzine din Craiova ca : 
„7 Noiembrie”, „Eiectropu- 
tere”, „I. C. Frimu’’ și altele 
s-a vorbit despre succesele im
portante obținute de poporul 
nostru sub conducerea parti
dului pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialismului și 
despre sarcinile tineretului în 
această măreață operă. Expu
nerile au fost urmate de pro-

(Continuare în pag. a Ul-a)

Lfl Uzinele (Ic tractoare din Brașov
ln cadrul adunării festive închinate Zilei de 1 Mai, con

structorii de tractoare de la Uzinele din Brașov au primit 
„Steagul roșu“ și Diploma Consiliului Central al Sindicatelor 
de întreprindere fruntașă pe ramură în întrecerea socialistă 
pe anul 1962.

ln cuvîntul său, tov. Viorel Metea, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc Brașov al P.M.R. a arătat că muncitorii 
acestei uzine au realizat pînă acum 116 000 de tractoare fi
zice. Planul producției-marfă pe anul trecut a fost depășit 
cu 3,5 la sută și s-au realizat economii suplimentare în va
loare de peste 7 milioane lei.

In aplauzele celor prezenți la adunare, tov. Martin Isac, 
membru al C.C. al PM.R., președintele Consiliului Central 
al Sindicatelor, a înminat înaltele distincții și a felicitat co
lectivul de muncă al uzinelor, urînd totodată muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor noi succese în îndeplinirea sarci
nilor de plan pe anul 1963.

Colectivul uzinei brașovene a fost felicitat de tovarășii 
Mihai Marinescu. adjunct al ministrului metalurgiei și con
strucțiilor de mașini, Aldea Militaru, prim-secretar al Co
mitetului regional Brașov al P.M.R., Emil Oniga, directorul 
general al uzinelor, și Alexandru Tripșa, secretarul comite
tului de partid_

Numeroși vorbitori s-au angajat să lucreze cu și mai mult 
entuziasm pentru înfăptuirea sarcinilor sporite ce revin 
uzinelor — importantă unitate a industriei constructoare de 
mașini din țara noastră.

(Agerpres)

Lfl întreprinderea forestiera
Vatra Bornei

SUCEAVA (de la corespondentul nostru); La Întreprin
derea forestieră Vatra Dornei a fost ieri sărbătoare. Nu
meroși muncitori, tehnicieni și ingineri din întreprindere, in
vitați de la alte unități forestiere din regiunea Suceava, au 
participat, în sala clubului, la adunarea festivă consacrată 
zilei de 1 Mai.

Despre însemnătatea acestei mărețe sărbători a vorbit to
varășul Ștefan Constantinescu, prim-secretar al comitetului 
raional al. P.M.R.

Colectivul întreprinderii a trăit însă și un alt eveniment : 
pentru realizările deosebite obținute anul trecut în întrece
rea socialistă, Consiliul Central al Sindicatelor i-a acordat ti
tlul de „Întreprindere fruntașă pe ramură în întrecerea so
cialistă pe țară”.

Colectivul de aici s-a angajat să obțină noi realizări în va
lorificarea superioară a masei lemnoase pentru a purta cu 
cinste titlul de „întreprindere fruntașă Pe ramură în între
cerea socialistă pe țară”.

La Uzina de mașini clcctricc-Bucurcști
Bucuriile care se nasc din propriile eforturi și strădanii în 

muncă sînt întotdeauna dintre cele mai mari. De acest lucru 
ne-am convins încăodată, ieri, vizitînd Uzinele de mașini elec- 
trice-București. Aici a avut loc un eveniment care a umplut de 
bucurie inimile tuturor muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor 
uzinei. In adunarea care s-a ținut în cinstea zilei de 1 Mai, a- 
cest colectiv de muncă a primit din partea Consiliului Central 
al Sindicatelor titlul de „întreprindere fruntașă pe ramură în 
întrecerea socialistă pe anul 1962".

In sala care a găzduit această sărbătoare erau de față munci
tori vîrstnici și tineri, evidențiați în întrecerea socialistă, ino
vatori, maiștri și ingineri, oameni care, împreună cu întregul 
colectiv, n-au precupețit nici un efort în muncă pentru ca uzina 
lor să devină colectiv de muncă fruntaș.

Rezultatele obținute anul trecut în întrecerea socialistă do
vedesc că merită pe deplin acest titlu. Planul producției globale 
a fost depășit cu 3,5 la sută iar pe baza creșterii productivității 
muncii s-au obținut economii la prețul de cost în valoare de 
1 224 000 lei. In întrecerea socialistă s-a manifestat din plin 
avîntul creator al întregului colectiv. In uzină au fost asimilate 
anul trecut numeroase sortimente noi ale căror performanțe se 
situează la nivelul tehnicii celei mai avansate. A fost proiectat 
și omologat un nou controler de autobuz, s-a reproiectat în în
tregime seria de motoare pentru poduri rulante, s-au proiectat 
și asimilat în fabricație 12 motoare cu inele asincrone.

Chiar și simpla relatare a acestor realizări vorbește cît se 
poate de convingător despre hărnicia și entuziasmul acestui 
colectiv, despre însuflețirea cu care el a muncit în întrecerea 
socialistă. Aceste trăsături sînt proprii și tinerilor uzinei. Iată 
numai cîteva fapte : In anul trecut au fost antrenați în între
cerea socialistă peste 450 de tineri : majoritatea dintre ei a ob
ținut titlul de fruntaș în producție : Nicolae Crețu, Alexandru 
Ispas, Vasile Voicu și mulți alțj tineri au realizat inovații care 
au adus o contribuție deosebit de prețioasă la continua îmbună
tățire a muncii.

...In clipa cînd tovarășa Elena Lascu, vicepreședintă a C.C.S., 
a înmînat colectivului uzinei „Steagul roșu" și Diploma de între
prindere fruntașă pe ramură, întreaga sală a izbucint în aplau
ze. Erau aplauzele bucuriei dar și ale încrederii în forțele 
proprii.

Bucuriei pentru răsplata primită colectivul uzinei i-a adăugat 
hotărîrea de a spori succesele obținute, de a munci cu tot en
tuziasmul pentru a menține titlul de uzină fruntașă și în anii 
următori. Primul pas în îndeplinirea acestei hotărîri a fost deja 
făcut; pe trimestrul I al acestui an uzina și-a îndeplinit și de
pășit sarcinile de plan la toți indicii.

P. CONSTANTIN

Asemenea adunări au mai avut loc la :
e Direcția de sistematizare, arhitectură, proiecte 

și construcții — D.S.A.P.C. Ploiești
0 întreprinderea de electricitate din Bacău
• Fabrica de cărămizi din Roman
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mare de tineri muncitori își 
exprimă în scrisorile trimise 
redacției dorința de a deveni 
corespondenți voluntari ai zia
rului. Această dorință este 
firească. In uzine, fabrici, pe 
șantiere, în mine, tinerii simt 
nevoia să comunice succesele 
obținute de colectivul lor de 
muncă, să-i prezinte pe cei 
mai buni pentru ca exemplul 
lor să însuflețească.

Mulți corespondenți volun
tari au devenit printr-o muncă 
asiduă, făcută cu pasiune, co
laboratori apropiați ai ziaru
lui. Primim cu regularitate 
scrisori Interesante de la P. 
Dumitru — lăcătuș la U.C.M. 
Reșița, Ion Moldovan — me
canic recepționer utilaj-petro- 
lier, Schela Gura Ocniței, 
Gheorghe Bobocel — Cîmpina, 
Ion Arhire — Bacău, Aristică 
Brînzan — inginer la Uzinele 
„Industria sîrmei” — Cîmpia 
Turzii, N. Pîrvu — Caranse
beș și mulți alții.

Despre ce 
să ne scrie

tinerii
muncitori

Nu de mult, Florica Nicolau, 
secretar, al comitetului U.T.M. 
de la Fabrica „Partizanul 
roșu“-Brașov, a scris ziarului 
despre participarea tinerilor la 
întrecerea socialistă. Fără în
doială că a procedat bine a- 
legînd această temă, deoarece 
ea constituie mijlocul prin 
care tinerii se întrec cu pro
priile lor succese, în care se 
nasc inițiative valoroase, pen
tru îndeplinirea sarcinilor de 
plan, pentru îmbunătățirea 
continuă a calității produse
lor. Meritul corespondentei 
Florica Nicolau este acela că 
ea arăta în mod concret cum 
s-a ocupat organizația U.T.M. 
de mobilizarea masei largi de 
tineri în întrecerea socialistă, 
ce forme se folosesc pentru ur
mărirea îndeplinirii angaja
mentelor luate, pentru gene
ralizarea experienței înain
tate.

Modul cum își îndeplinesc 
tinerii muncitori angajamen
tele luate în cadrul întrecerii, 
întrajutorarea în muncă, popu
larizarea și extinderea expe
rienței înaintate, munca pen
tru descoperirea și folosirea 
rezervelor interne etc., pot 
constitui de asemenea teme 
pentru materiale interesante. 
Principala atenție a oricărui 
corespondent din fabrici și ci
zme trebuie să fie îndreptată 
spre urmărirea contribuției ti
nerilor la realizarea obiective
lor întrecerii socialiste și în
deosebi cel privind calitatea 
produselor și, legat de aceasta, 
modul cum se îndeplinesc sar
cinile în ceea ce privește creș
terea productivității muncii, 
reducerea consumurilor spe
cifice de materii prime și ma
teriale auxiliare etc.

Pe marea majoritate a tine
rilor muncitori, ingineri și teh
nicieni îi caracterizează dorin
ța arzătoare de a-și însuși cît 
mai bine tainele profesiunii a

lese, de a o stăpîni cît mai bine. 
De aceea ei pot fi găsiți dese
ori în bibliotecile tehnice, în 
sălile unde se țin cursurile de 
ridicare a calificării profesio
nale sau de perfecționare și 
specializare. Mulți corespon
denți au și scris despre aceas
tă problemă. Bine s-a orientat 
tovarășul Mihai Aiuresei, eco
nomist la Fabrica de țevi din 
Roman, care a explicat amă
nunțit — înțr-o corespondență 
trimisă recent redacției, condi
țiile care au fost create pen
tru perfecționarea profesio
nală a maiștrilor.

Colectivele de muncă ale u- 
zinelor, fabricilor, șantierelor 
constituie adevărate școli de 
educație. Ele formează și dez
voltă la tineri înalte trăsături 
morale, dragostea și respectul 
față de muncă, atitudinea îna
intată față de colectiv, față de 
bunurile obștești. Despre chi
puri de tineri înaintați primim 
multe scrțsori la redacție. Am 
dori însă să facem următoarea 

observație care 
privește și pe 
corespondenții 
voluntari Ion 
V. Petre și Ion 
Badea din 
București. Ion 
Mirea — Plo
iești, Nicolae 
C i s m a ș u din 
Mediaș, precum 
și pe alții, și a- 
nume aceea, că 
atunci cînd își
propun să scrie 
despre tovară
șii lor de mun
că insistă în
deosebi asupra 
datelor biogra
fice nesemnifi
cative și pierd 
din vedere e- 
sentialul, fap
tele de via-.
ță.

în procesul muncii, tinerii 
îndrumați de comuniști, săvîr- 
șesc lucruri minunate. Ca să le 
înfățișezi însă, trebuie să le 
cunoști temeinic. Noi credem 
că tocmai necunoașterea în a- 
mănunțime a acestor fapte 
face ca unii corespondenți să 
trimită știri care ne comuni
că lucruri neinteresante. In 
legătură cu această chestiu
ne am vrea să ridicăm o 
problemă deosebit de impor
tantă pentru munca corespon
dentului voluntar. Este vorba 
de faptul că ol trebuie să facă 
o muncă de cercetare atentă a 
faptelor, să stea de vorbă pe- 
îndelete cu cei despre care ur
mează să scrie (numai așa va 
putea afla lucruri semnifica
tive), să nu se mărginească la 
cîteva cifre, ci să cunoască 
modul cum s-a ajuns la rezul
tatele respective.

Și acum o altă problemă. Pri
mim scrisori interesante, dar 
primim și unele care cuprind 
un șir de cifre Și nume, cores
pondențe oare nu spun aproape 
nimic, generale, cu aprecieri 
ce nu sînt susținute de fapte.

Legat de aceasta mai tre
buie apus că unii corespon
denți, din dorința de a înfă
țișa mai multe fapte, le înghe
suie pe toate într-o singură 
scrisoare. în acest fel știrea nu 
mai reușește să scoată în evi
dență ceea ce este mai semni
ficativ. Trebuie ales faptul din 
care se poate învăța cel mai 
mult, cu cea mai mare putere 
de generalizare.

Ținînd seama de aceste su
mare observații, tineri munci
tori, ingineri și tehnicieni, co
respondenți voluntari ai ziaru
lui pot să-și îmbunătățească 
și mai mult activitatea, reușind 
să trimită ziarului, cele mai 
interesante fapte din viața și 
activitatea tinerilor muncitori. 
Vă dorim succes !

LIDIA POPESCU

La practică
Printre studenții anului I de 

la Facultatea de horticultură 
din Iași se numără și Bircioiu 
Constantin. Efectuînd practica 
la Stațiunea experimentală 
Chișcani, studentul Bircioiu 
s-a simțit „ca la el acasă“. De 
ce ? Cu un an în urmă plecase 
la facultate tocmai de la a- 
ceastă stațiune experimentală. 
Cînd s-a întîlnit cu muncitorii 
și brigadierii de aici, tînărul 
student a fost cuprins de o 
bucurie nestăvilită.' Amintiri
le proaspete îl urmăreau. Și-a 
adus aminte cum a venit, cum 
a muncit pînă a ajuns mai
stru legumicol. Toate parcă 
l-au însuflețit și mai mult; 
tocmai datorită acestei munci, 
experienței sale, poate să con
ducă cu mîndrie o brigadă de 
studenți aflată la practică.

Colegii lui nu-i dau nici o 
clipă de răgaz, îl asaltează cu 
întrebări și explicații în legă
tură cu munca lor de aci.

N. POPOVICI
* student

Îmbogățirea conti
nuă a activității 
în unitatea de pio
nieri, creșterea 
eficacității acestei 
activități depind 
în bună parte de 

modul în care organizația de 
bază U.T.M., care are în grijă 
acea unitate, o controlează, o 
îndrumă, o sprijină.

Comitetului U.T.M. din Uzi
na 2 din Brașov i s-a încredin
țat sarcina să îndrume unita
tea de pionieri de la Școala de 
8 ani nr. 11 aflată în apro
piere. Analizînd modul în care 
comitetul U.T.M. de la Uzina 2 
își îndeplinește această sar
cină- constatăm o serie de lu
cruri bune care merită con
semnate. Astfel, s-a hotărît ca 
un membru din comitet, tova
rășa Grigorescu Ștefania, să 
se ocupe în mod special de 
unitatea de pionieri. Tovarășa 
Grigorescu merge mereu ta 
școală, participă la_ „Ziua in
structorului de pionieri”, la a- 
dunările de detașament, parti
cipă la seminariile trimestriale 
organizate de comitetul orășe
nesc U.T.M-, controlează acti
vitatea instructorilor de pio
nieri, sprijină unitatea în or
ganizarea unor acțiuni etc.

— E o muncă pe care o fac 
de multă vreme și care mă pa
sionează — spune ea.

In ceea ce privește asigura
rea detașamentelor cu instruc
tori de pionieri, comitetul 
U.T.M. a procedat în felul ur
mător : membri ai comitetu
lui au mers prin toate sec
toarele uzinei și au stat de vor
bă cu utemiștii despre care se 
știa că doresc să muncească cu 
copiii. Au fost aleși. 12 ti
neri muncitori harnici în 
producție, care au școala 
medie terminată si, în spe
cial, dintre aceia care au 
fost pionieri. Fiecare din cei 
propuși au fost aprobați în 
adunările generale U. T. M. 
Chemați la comitetul U.T.M. și 
apoi la comitetul orășenesc 
U.T.M. ei au fost, instru- 
iți asupra modului cum tre

Piesa „Cocoșeiul neascultător“ 
la Timișoara

Recent, membrii 
Ansamblului Tea
trului Maghiar de 
Stat din Timișoara 
au prezentat bas
mul „Cocoșeiul ne
ascultător”, în dra
matizarea lui Ion 
Lucian.

Piesa „Cocoșe- 
lul neascultător" le 
vorbește micilor 
spectatori despre 
dragostea de muncă 
și de învățătură, 
spiritul de solidari
tate, disciplină 
vigilență, satirizînd

concomitent. neștiin
ța, lenevia, grando
mania si, îndeosebi, 
fățărnicia și răuta
tea.

Se disting prin 
interpretările lor 
sugestive, pline de 
dinamism, tînărul 
actor Vertes Iozsef, 
în rolul titular al 
simpaticului cocoșel, 
Puhala Emb, în ro
lul vulpii, unicul 
personaj negativ al 
piesei, Toth Jănos 
interpretînd ursul, 
Kiss Albert și Lasz-

Un grup de studenți din anul I al Institutului agronomic ,,N. Bălcescu" din Capitală — In practică la Gospodăria didacti
că experimentală de la Băneasa. Foto : AGERPRES

buie să muncească pentru a-și 
îndeplini bine sarcina încre
dințată de organizație. Comi
tetul U.T.M. a procedat bine 
recrutînd astfel pe cei 12 in
structori de detașament. Toți 
au început să muncească cu 
multă pasiune în rîndul copii
lor, le-au cîștigat curînd prie
tenia, i-au ajutat să-și organi
zeze activități interesante, a

Comitetul U. T. M.
ti unitatea de pionieri

tractive. Periodic, în adunările 
generale U.T.M. cei 12 ute- 
miști prezintă cîte o informa
re asupra activității pe care o 
desfășoară în unitatea de pio
nieri.

După cum am arătajt mai 
înainte, tovarășa Grigorescu 
Ștefania, care răspunde, în co
mitetul U.T.M. de unitatea de 
pionieri, merge foarte des în 
școală, se interesează de acti
vitatea instructorilor de deta
șament, asistă la unele activi
tăți. La fel procedează și se
cretarul comitetului U.T.M., 
tovarășul Ioana Stelian. Acea- j 
sta dă posibilitate comitetului 
U.T.M. să descopere eventua-, 
lele deficiențe și să ia măsuri 
eficace. Nu au fost rare căzu- i 
rile cînd intervenția comitetu- , 
lui U.T.M. a dus la îmbunătă
țirea activității pionierești în 
Școala de 8 ani nr. 11. De t 
pildă, comitetul U.T.M. a con- : 
statat la un moment dat că Ia 
două detașamente se organizau i 
de la o vreme adunări super- | 
ficiale, în care se analiza nu
mai situația la învățătură. Vi- i 
novate erau instructoarele de j 
detașament Ijac Rene și Fur-') 
nică Marilena care veneau,« 

lo Ilonka în roluri
le iepurașilor, pre
cum și Kriszter 
Bela în rolul cor
bului. Costumele — 
create de Elena 
Buzdugan — sînt 
bine realizate. Tot 
Elenei Buzdugan i 
se datoresc și suges
tivele decoruri, cu 
ajutorul cărora mi
cii spectatori fac 
cunoștință cu nume
roase viețuitoare 
ale faunei și florei.

L. DUNAJECZ 
profesor 

foarte rar pe la școală, iar a- 
tunci cînd veneau se mulțu
meau doar să ia notele din ca
talog și să discute în adunări 
despre situația la învățătură. 
Chemate în fața comitetului 
U:T.M., li s-a arătat că activi
tatea pionierească trebuie să 
fie variată și atractivă, că în 
adunările de detașament se pot 
discuta si alte teme educative.

în urma acestor discuții, cele 
două instructoare de detașa
ment și-au îmbunătățit mult 
activitatea.

Din păcate, munca de con 
trol și îndrumare exercitată 
de comitetul U.T.M. din Uzina 
2 asupra activității unității de 
pionieri de la Școala de 8 ani 
nr. 11 nu a mers mai în pro
funzime. Comitetul U.T.M. a 
așteptat doar să se ivească 

vreun caz pentru a interve
ni neglijîndu-șj astfel funcția 
principală pe care o are : ace
ea de a analiza periodic felul 
în care unitatea de pionieri 
traduce în viață unul sau altul 
din obiectivele care-i stau în 
față. De pildă, odată putea să 
analizeze modul în care în 
unitatea de pionieri copiii sînt 
educați în spiritul patriotismu-

Ipl socialist; altădată, modul 
în care șe face orientarea pro
fesională a școlarilor, și așa 
mai departe. O serie de alte 
aspecte ale muncii pionie
rești puteau, de asemenea, 
să fie urmărite de comitetul 
U.T.M. De pildă ; dacă activi
tățile organizate în unitate 
sînt atractive, interesante, țin 
cont de particularitățile de 
vîrstă ale copiilor ; sau: cum 

este stimulată inițiativa pio
nierilor și cum este ea folo
sită în organizarea unei acti
vități bogate etc. Astfel de a- 
nalize nu au avut loc nici
odată. Iată de ce comitetul 
U.T.M. va trebui ca tocmai în 
această direcție să-și îmbună
tățească munca cu unitatea de 
pionieri. Am vrea cu acest 
prilej să atragem atenția și a- 
supra unei anomalii pe care 
nu înțelegem de ce comitetul 
orășenesc U.T.M. o acceptă de 
ani de zile fără s-o rezolve. E 
vorba de faptul că unitatea de 
pionieri de la Școala de 8 ani 
nr. 11, deși e îndrumată de 
comitetul U.T.M. de la Uzina 
2, de ea se îngrijește din 
punct de vedere administrativ 
Uzina 1. Pe de altă parte, 
Uzina 2 ajută administra
tiv o altă școală. E nece
sar să se rezolve și această 
chestiune creîndu-se astfel con
dițiile ca, pe vijtor, munca de 
control și îndrumare a comi
tetului U.T.M., împletită cu 
sprijinul material pe care îl 
dă uzina școlii, să ducă la o 
îmbunătățire substanțială a 
activității educative din unita
tea de pionieri de la Școala de 
8 ani nr. 11.

AUREL GEORGESCU

Cartagina în flăcări ; rulea
ză la cinematograful Patria ; 
A fost prietenul meu; rulea
ză la cinematograful Republi
ca ; Drumul spre chei: rulea
ză la cinematografele Maghe- 
ru, Lumina, Libertății; Cum- 
pără-ți un balon: rulează la 
cinematografele V. Alecsandri, 
București, Gh. Doja, V, Roaită, 
Alex. Sahia, Miorița, Ștefan 
ce] Mare, G. Coșbuc ; ’Violen
tă în piață : rulează la cine
matograful 1 Mai; Căpitanul 
lagunei albastre; rulează la 
cinematograful I. C. Frimu; 
Pământul îngerilor : rulează 
la cinematograful E. Pavel; 
Vîrșta dragostei: rulează la 
cinematograful înfrățirea între 
popoare ; Rîul si moartea : ru
lează la cinematografele Vic
toria, Alex. ‘Popov ; Festival 
Chaplin : rulează la cinemato
graful Munca : Program pen
tru copii: rulează la cinema
tograful 13 Septembrie ; Rebe
lul ; rulează la cinematograful 
13 Septembrie ; Program de 
filme documentare; rulează 
la cinematograful Timpuri 
noi; Lizzie Mac Key; rulea
ză la cinematograful Maxim 
Gorki ; Șapte dădace ; rulează 
la cinematograful Cultural ; 
Apartamentul: rulează la ci
nematografele 8 Martie, Dru
mul Serii; Cartouche : rulează 
la cinematograful Grivița ;

„Ziua mondială 
a orașelor 
înfrățite**

Potrivit hotărîrii din 1962 a 
Consiliului executiv al Federa- 
ției mondiale a orașelor înfrăți
te, în ziua de 28 aprilie a fie
cărui an se sărbătorește „Ziua 
mondială a orașelor înfrățite”.

Federația mondială a orașe
lor înfrățite a luat ființă cu șase 
ani în urmă, la Congresul de la 
Aix-les-Bains (Franța) și are ca 
scop promovarea înțelegerii în
tre popoare, indiferent de rasă, 
limbă sau convingeri politice, 
prin înfrățirea unor orașe din 
diferite țări, schimburi de dele
gații și stabilirea unor relații di
recte între aceste orașe. Aceste 
acțiuni contribuie la o mai bună 
cunoaștere reciprocă a realizări
lor orașelor respective în toate 
domeniile de activitate și prin a- 
ceasta la strîngerea legăturilor 
de prietenie între locuitori, în 
interesul păcii.

Din Federație fac parte peste 
550 de orașe din 46 de țări ale 
lumii, printre care și orașele 
Cluj, Iași și Constanța. In pre
zent se desfășoară acțiuni de în
frățire a orașelor Cluj cu Di- 
jon (Franța) și Bologna (Italia), 
Craiova cu orașul Nanterr» 
(Franța), Sinaia cu Aosta (Ita
lia), Galați cu Coventry (Anglia), 
Constanța cu Boulogne-sur-Mer 
(Franța) și Turku (Finlanda).

Din Consiliul executiv al Fe
derației mondiale a orașelor în
frățite face parte ca membru ti
tular și un delegat al orașelor 
înfrățite din țara noastră — 
președintele Sfatului Popular al 
orașului lași, tov. Angliei Negu- 
lescu.

(Agerpres)

--- «---
0 nouă brigadă 

artistică de agitație
Organizația de bază U.T.M. a 

l.R.E. Bacău a luat inițiativa creă
rii unei brigăzi artistice de agita
ție. De la început tinerii din între
prindere au pornit cu entuziasm la 
pregătirea programului, care se 
remarcă prin originalitate. El s-a 
desfășurat sub forma unui concurs 
gen „Cine știe, cîștigă" cu între
bări și răspunsuri din activitatea 
întreprinderii.

Acum brigada pregătește un nou 
spectacol care se anunță a fi la 
fel de interesant.

ION ARHIRE 
corespondent voluntar

Balada husarilor: rulează la 
cinematograful C-tin David; 
Turneul veseliei: rulează la 
cinematografele Unirea, Arta, 
Moșilor, Aurel Vlaicu; Lan
terna cu amintiri: rulează la 
cinematografele T, Vladimi- 
rescu, Volga ; Povestea unei 
nopți stranii: rulează la cine
matograful Popular : Pescăru
șul negru: rulează la cinema
tografele 23 August. Olga Ban- 
cic ; Vacanță la mare ; rulea

ză la cinematografele M. Emi- 
nescu, 16 Februarie ; Omul cu 
pantaloni scurți: rulează la 
cinematograful Central; Mă
ria Candelaria: rulează la 
cinematograful I. Pintilie ; Bu
nica Sabella : rulează la cine
matografele Floreasca, Tinere
tului ; Prietenie interzisă : ru
lează la cinematograful Lucea
fărul ; O viată: rulează la ci
nematograful G. Bacovia; 
„Lupeni 29” : rulează la cine
matograful 30 Decembrie ; Po
vestea anilor înflăcărați: ru
lează la cinematograful B- De- 
lavrancea.

de istorie

cu ghețarii

lumea, ducînd în 
muzicale europene 
mesajul artei sale,

(„Filarmonica bucu-
— declară Straivinski

Igor Strawinski pe
de concert ale Bucureștiului

I
I
I
I
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Păsările

In ultimele decenii ghețarii 
din Elveția, ca și cei din Aus
tria, devin din ce în ce mai 
mici în anii 1960—1961 din cei 
91 de ghețari elvețieni ținuți 
sub observație, 72 s-au scurtat, 
trei au rămas neschimbați, opt 
s-au lungit, iar alți opt nu au 
putut fi cercetați cu precizie 
din cauza timpului nefavora
bil.

flamingo dispar?
Păsările flamingo sînt pe 

cale să dispară. în ultimii ani 
numărul lor s-a redus de la 5 
la 2 milioane, dintre care 90 la 
sută trăiesc în Africa răsări
teană. Inundațiile au alungat 
aceste păsări din cuiburile lor 
de pînă acum, pe lacul sărat 
Magadi, unde ele mor de foa
me. Sărurile și alcaliile din 
apa lacului se depun pe pi 
cioarele flamingilor formînd 
cruste care îi împiedică la 
mers și la zbor. Păsările ră
pitoare din regiune nu se mul
țumesc numai cu cadavrele 
păsărilor moarte de foame, ci 
atacă și păsările vii. profitind 
de faptul că ele au greutăți 
la mers și zbor.

Cabana Bilea Lac
Foto : prof. AUREL BALABAN

Numele lui Igor Strawinski, ce
lebrul autor al baletelor „Pasă
rea de foc“, „Petrușka** și „Săr
bătoarea primăverii“ s-a impus 
de decenii în atenția iubitorilor 
muzicii de pretutindeni, prin for
ța talentului său, prin curajul cu 
care a rezolvat dificile probleme 
muzicale.

Cutreierînd 
marile centre 
și americane 
Strawinski s-a oprit în urmă cu 
peste 3 decenii și pe meleagurile 
noastre. Presa artistică din acea 
vreme a acordat o mare atenție 
remarcabilului oaspete subliniind 
rolul cu totul deosebit pe care-l 
are Straivinski în muzica contem
porană. Ziarele de la începu-

tul lui februarie 1930, au publi
cat note și articole în care este 
conturată personalitatea și crea
ția lui Strawinski.

La 13 februarie, „Rampa”, pu
blică un amplu interviu cu 
Strawinski în care compozitorul 
destăinuia reporterului metodele 
sale de lucru, gîndurile sale des
pre drumurile muzicii contem
porane, exprimîndu-și deosebita 
prețuire pentru orchestra bucu- 
reșteană ‘ 
reșteană
— este o orchestră bună, disci
plinată cu multe elemente de va
loare“).

După concertul dirijat la 12 
februarie de G. Georgescu, în 
care Strawinski a apărut ca so
list și în special după concertul

dirijat de Strawinski, < 
program numai lucrări 
cronicarii bucureșteni au dedicat 
creatorului elogioase articole.

După concertul dirijat de com
pozitor (care a cuprins printre 
altele -— Simfonia în mi bemol 
op. 1, Scherzo fantastic op. 3, 
„Petrușka“), „Adevărul literar si 
artistic”, oprindu-se asupra lu
crărilor scrie despre două din
tre aceste lucrări : „Compoziția 
Feuerwek — este o adevărată pi
rotehnie orchestrală”.

Autorul a reușit să ne dea im
presia unui tablou de Lastouche 
în care vedem focuri de artificii 
ce paralizează tăcerea impresio
nantă a nopții. Toată frumusețea 
unei mari serbări populare noc

avînd în 
proprii,

turne este redată de partitura 
compozitorului rus**. După ce se 
oprește asupra „Petrușkăi” ară- 
tind că „bogăția concepției muzi
cale“, „polifonia și variațiile rit
mice , o clasează „printre cele 
mai caracteristice compoziții mo
derne” și că „orișice se va 
îutîmpla în muzică Petrușka va 
rămîne căci are în ea O vitalitate 
exuberantă și o putere captivantă 
ce se resimte de la primele mă
suri”, cronicarul încheie pe bună 
dreptate rîndurile sale închinate 
vizitei la București a lui 
Strawinski subliniind faptul că 
ea poate fi considerată drept „cel 
mai important eveniment artistic 
ui anului 1930“.

IOSIF SAVA

Un om cu două
stomacuri ♦a* Istorie O cetate antică

La sfîrșitul lunii martie 1963, 
la un spital din Hanoi a fost 
adus un bolnav avînd o umflă
tură suspectă în regiunea ab
domenului.

în timpul tratamentului cli
nic s-a constatat că bolnavul 
bea prea multă apă. După cer
cetări minuțioase medicii au 
descoperit că el posedă de fapt 
două stomacuri, unul sus, în 
partea dreaptă a abdomenului, 
iar celălalt jos, în partea 
stingă.

a cărămizilor...
Fabricarea cărămizilor și a țiglelor s-a practicat in țara noas 

tră din timpuri foarte vechi. Romanii le fabricau cu mina și le 
ardeau în cuptoare primitive ; la dezgroparea multor monumen
te vechi s-au dat peste cărămizi romane.

în Romînia, pînă la 1881, toată cărămida se fabrica „cu mina” 
și se ardea în cuptoare rudimentare de cîmp cu lemne sau 
paie. Prima fabrică cu cuptor circular la București a fost pusă 
în funcțiune la 1878. La Ciurel, lingă București s-a înființat in 
1881, prima fabrică mecanică cu malaxoare.

lîngă Mezek
Pe pantele nordice ale Rodap. 

lor răsăriteni, prin luminișurile 
unei pădurici de lingă satul Me 
zek IR.P. Bulgaria) se zăresc ru
inele unei vechi cetăți.

Fortăreața este construită din 
piatră cioplită de diferite dimen 
siuni. Fațada are patru rlndurj 
ornamente din cărămidă.

Două monede de aur de 
timpul lui Andronic al ll-lea 
Andronic al 111-lea. descoperite 
aici, arată că fortăreața de lingă 
salul Mezek a fost construită pe 
ia jumătatea secolului al Xll-lea.

de

P<?

Tokio se pregătește 
pentru Jocurile Olimpice 

din 1964
După cum se știe, viitoarele 

Jocuri Olimpice vor avea loc în 
1964 ia Tokio. Organizațiile sporti
ve japoneze se pregătesc intens de 
pe acum în vederea acestor compe
tiții. Se prevede că stadionul spor
tiv, actualmente în construcție, va 
întrece ca proporții și prin solu
țiile moderne ce vor fi folosite 
complexul sportiv de la Roma.

Bineînțeles, ambiția sportivilor 
japonezi nu se reduce numai la a- 
ceasta. După cum arată revista 
„Welt am Șontag", ei speră să ob
țină 15—20 medalii de aur, față de 
cele patru obținute la Roma, plus 
17 medalii de argint și 25 de 
bronz. Ei năzuiesc deci, ca la apro
piatele Jocuri Olimpice, Japonia să 
se plaseze pe locul trei, după 
U.R.S.S. și S.U.A.

Pînă la realizarea unor asemenea 
visuri, mai sînt însă de rezolvat o 
serie de probleme organizatorice in 
legătură cu construcția stadionului 
olimpic. De pildă, specialiștii stu
diază posibilitățile de rezolvare a 
problemelor privind circulația 
(accesul 1« stadion cu prilejul pre
zenței la Tokio a unui număr cu 
totul neobișnuit de turiști, sportivi 
străini și localnici). De asemenea, 
problema cazării a zeci de mii de 
vizitatori constituie o problemă 
foarte dificilă, deoarece capacita
tea actuală de -«zare nici pe de
parte nu corespunde necesităților. 
Corpul ghizilor și tranșlatoriloi 
disponibili în prezent este compus 
din cunoscători numai de limba 
engleză și cu aceștia nu s-ar putea 
face față cerințelor unej mase de 
spectatori și sportivi veniți de pe 
’oate meridianele.

Stadionul olimpic din Tokio va 
cuprinde o suprafață de 90 ha.
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Culturi intercalate 
pe mari suprafețe

Imj i în raionul Medgi- 
[wl dia, ca în întreaga 
»I regiune, se desfă- 
gy șoară cu intensita- 
■ te lucrările de 
iTll pregătire a terenu

lui și de însămîn- 
țare a porumbului. Țot în a- 
ceste zile, preocupați să obțină 
producții sporite de pe fiecare 
hectar și să asigure rezerve de 
furaje valoroase și de alte pro
duse, colectiviștii acordă o deo
sebită atenție culturilor inter
calate. In toate cele 45 de gos
podării colective din raion, pe 
o suprafață de peste 11400 
hectare, se va însămânța fasole 
printre porumb, iar pe alte 
aproape 10 000 de hectare se 
vor cultiva dovleci printre po
rumb. Aceasta reprezintă o 
creștere simțitoare față de a- 
nul trecut a suprafețelor semă
nate cu culturi intercalate. Ce 
argumente stau la baza acestui 
Interes al colectiviștilor față 
de un asemenea sistem de cul
tură ? Din multiplele exemple, 
să alegem unul.

Anul trecut, la gospodăria 
colectivă din Medgidia s-au în-

sămînțat fasole și dovleci prin
tre porumb pe o suprafață de 
34o de hectare. Deși nu aveau 
încă suficientă experiență și 
deși condițiile climaterice au 
fost nefavorabile, colectiviștii 
de aici au obținut, în afară de 
porumb, cîte 120 de kilograme 
de fasole și 1 200 de kilograme 
de dovleci la hectar. Valoarea 
producției obținută de pe aces
te terenuri a fost, bineînțeles, 
cu mult mai mare decît de pe 
suprafețele cultivate numai cu 
porumb. Dar veniturile reali
zate nu pot fi socotite numai 
în bani. Ele trebuie calculate 
în sute de kg de carne, în sute 
de litri de lapte. Pentru că 
producțiile obținute suplimen
tar, ca urmare a culturilor in
tercalate, s-au răsfrînt în pri
mul rînd asupra sectorului 
zootehnic. Dovlecii, în amestec 
cu alte furaje, au constituit un 
nutreț suculent valoros în hra
na porcilor și a taurinelor (mai 
ales a vacilor cu lapte). Dar 
fasolea î Să nu mai punem la 
socoteală boabele care au fost 
valorificate. Să vorbim doar 
de vreji, Aceștia au furnizat,

în amestec cu alte leguminoa
se, alimentul principal în hra
na celor peste 3 000 de oi, mai 
ales în perioada fătărilor. Roa
dele obținute de pe urma cul
turilor intercalate i-au îndem
nat pe colectiviști să extindă 
și mai mult acest sistem. Iată 
de ce în acest an în gospodă
ria colectivă din Medgidia în
treaga suprafață destinată po
rumbului va fi cultivată inter
calat cu fasole și dovleci. La o 
producție de 5 000 kg de do
vleci la hectar, cît și-a planifi
cat să realizeze în acest an, 
gospodăria va obține peste 
1 500 de tone de dovleci. A- 
ceasta înseamnă că zilnic fie
care vacă cu lapte va primi 
cîte 10 kg din acest nutreț 
suculent. Și în amestec cu con
centratele, dovlecii se vor pre
face în lapte (2 000 de litri de 
la fiecare vacă). Dar și furajele 
însilozate vor fi în acest an mai 
bogate, mai hrănitoare, fiindcă 
și cele 110 hectare cu porumb 
siloz se însămînțează intercalat 
cu soia, ceea ce va face ca pro
centul de proteine să fie mai

ridicat, să crească valoarea nu
tritivă a silozului. De la fasole, 
îp afară de boabe — care vor 
fi contractate cu unitățile co
merciale ale statului, în con
dițiile avantajoase stabilite 
prin recenta Hotărîre a Consi
liului de Miniștri— vor fi re
coltate și peste 68 de tone de 
vreji. Aceștia, împreună cu 
mazărea și cu măzărichea vor 
constitui o hrană îndestulătoa
re pentru întreg efectivul 
de oi.

Odată cu porumbul, la 
G.A.C. Medgidia se desfășoară 
intens însămînțatul culturilor 
intercalate. Pînă acum cîteva 
zile mecanizatorii semănaseră 
în porumbul pentru siloz 75 de 
hectare cu soia. Colectiviștii 
au pregătit întreaga cantitate 
de sămînță (400 kg de dovleac 
și 3 400 kg de fasole), pe care o 
vor însămînța după răsărirea 
porumbului.

NICOLAE ARSENE 
corespondentul 

„Scînteii tineretului’’ 
pentru regiunea Dobrogea
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ședinței plenare a Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă

Sîmbătă s-au încheiat lucră
rile ședinței plenare a Comite
tului de Stat pentru Cultură 
și Artă.

în continuarea discuțiilor la 
cel de-al doilea punct al ordi- 
nei de zi cu privire la unele 
problemele ale repertoriului 
teatrelor dramatice au luat 
cuvîntul : Traian Șelmaru, re
dactor șef al revistei „Teatru", 
regizorul George Dem. Loghin, 
decanul Facultății de teatru 
a Institutului de artă teatrală 
și cinematografică „I. L, Cara- 
giale“ din București, Radu 
Cîrneci, secretar al Comitetu
lui regional de cultură și artă 
Bacău, Dan Nasta, regizor la 
Teatrul de Stat din Timișoara, 
Octavian Nistor, 
C.C. al U.T.M., 
Oprescu, directorul 
lui de istoria artei 
miei R. P. Romîne, 
gu, secretar literar 
lui Național din Craiova, dra
maturgul Aurel Baranga, se
cretar al secției de dramă a 
Uniunii Scriitorilor, artista 
Victoria Dinu, directoarea Tea
trului regional București, prof. 
univ. George Ivașcu, redactor 
șef al revistei „Contempora
nul", Rameo Profit, secretar 
literar al Teatrului de Stat din

secretar al 
acad. George 

Institutu- 
al Acade- 

Petre Dra
al Teatru-

Constanța, dramaturgul Sergiu 
Fărcășan.

în cadrul dezbaterilor a luat 
cuvîntul tov, Dumitru Popes- 
cu, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă.

Vorbitorii au relevat sucese- 
le obținute de colectivele tea
trale din țara noastră și de 
dramaturgi în asigurarea unui 
repertoriu de înaltă ținută 
ideologică și artistică ; arătînd 
lipsurile care mai există în a- 
cest domeniu, ei au făcut tot
odată propuneri menite să 
ducă la dezvoltarea dramatur
giei originale, la îmbunătățirea 
muncii de elaborare a reper- 
toriilor teatrelor.

în încheierea discuțiilor au 
fost adoptate hotărîri ale 
C.S.C.A. privind îmbunătățirea 
continuă a repertoriului tea
trelor dramatice.

(Agerpres)

----- s>-----

parlamentare franceze
dimineața a părăsit 

îndreptîndu-se spre 
delegația Comisiei

Adunării Naționale 
condusă de deputatul

i<

Așezarea tuburilor in șanțuri, cu ajutorul macaralei, pe șantierul 
conductei de apă din orașul Craiova

Foto : AGERPRES

fPOftTfPORT
jNumeroâse mânifestări 

în zilele de
Sărbătorirea zilelor de 1 și 2 mai 

va fi' marcată In Capitală prin or- 
. ganizarea a numeroase întreceri și 
manifestări sportive de masă, care 

‘ vor avea loc la stadionul Republi
cii și în parcul Herăstrău.

• LA 1 MAI, cu începere de la 
orele 17 pe stadionul Republicii, 
sportivii cluburilor Dinamo, Steaua 
și Știința vor iaee demonstrații de 
călărie la care-și vor da con
cursul și tineri sub 16 ani. Pe a- 
ceeași arenă se vor disputa două 
meciuri de Iotbal : Progresul Bucu
rești—Selecționata categoriei B 
(ora 18) șj Steagul Roșu Brașov — 
Selecționata București (ora 19,45, 
la lumina reilectoarelor). In pau
zele jocurilor de iotbal se vor dis 
puia probe cicliste.

1 și 2
sportive 
mâi

/ace demonstrații de

PE SCURT

înapoierea delegației R. P, Romîne 
care a participat la ședința 

Comitetului Executiv
Sîmbătă s-a înapoiat de la 

Moscova delegația R. P. Ro
mîne, condusă de tovarășul A- 
lexandru Bțrlădeanu, membru 
supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, care a luat parte la cea 
de-a 5-a ședjnță a Comitetului 
Executiv al Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc.

La sosire, în Gara de Nord, 
delegația a fost întîmpinată 
de tovarășii Gh. Gaston Ma
rin, vicepreședinte al Consi-

al C. A. E. R.
de Miniștri, președinte-liului . . _ .

le Comitetului de Stat al Pla
nificării, Bujor Almășan, Mi
hail Floreacu, Gogu Radulescu, 
Constantin Tuzu, miniștri, 
membri ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale 
de șțat și alte persoane ofi
ciale.

A fost de față I. K- Jega- 
lin, ambasadorul Uniunii So
vietice în R. P. Romînă șl 
membri ai ambasadei.

« (Agerpres)

Primirea de către tovarășul Mihai Dalea 
a delegației de activiști ai P. M. S. Ungar

în ziua de 26 aprilie, tov. 
Mihai Dalea, secretar al C. C. 
al P.M-R-, președintele Consi
liului Superior al Agriculturii, 
a primit delegația de activiști 
ai Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, condusă de tov. 
Imre Dimeny, membru suple
ant al C.C. al P.M.S.U., care

se află în vizită în țara noa< 
stră-

Primirea, la care ap partici
pat activiști cu munci de răs
pundere în aparatul C.C. al 
P.M.R., s-a desfășurat intr-a 
atmosferă cordială, tovărășeas
că.

Sîmbătă 
Capitala, 
Budapesta, 
afacerilor culturale, familiale 
sociale a 
Franceze, 
dr. Martin Hubert, care a făcut 
o vizită în țara noastră.

★
înainte de plecare deputatul 

dr. Martin Hubert, conducătorul 
delegației, a declarat, printre al
tele, unor redactori ai Radiole- 
leviziunii romîne și ai Agenției 
Romîne de Presă — „Agerpres19:

Cu prilejul vizitei noastre în 
Romînia am fost oaspeții Capita
lei dv. și ai orașelor lași, Cluj și 
Brașov. în aceste orașe am cu-> 
noscut rectori și profesori uni
versitari cu care am stabilit rela^ 
ții din cele mai bune. Ei ne-au 
împărtășit din bogata lor expe- 
riepță. Totodată am putut con
stata că Romînia este un vast 
șantier, că peste tot se constru
iește. Vizitînd unele centre uni-' 
versitare am remarcat că ele sînt 
foarte bine amenajate, ceea ce 
dovedește grija deosebită care se 
acordă în țara dv. tineretului1.

Referindu-se 
schimburilor 
dezvoltarea 
terale între 
oaspetele a 
ciproce de delegații parlamenta
re le consider foarte utile. în 
felul acesta ne vom cunoaște mai 
bine, adîncind prietenia tradițio
nală dintre popoarele noastre, 
ne vom aduce împreună contri
buția la cauza păcii.

( Agerpres)

la importanta 
de ileputați și la 
relafiilor multila- 
Romînia și Franța, 

spus : Vizitele re'

Savantul sovietic 
Vladimir Vexler despre 
vizita în țara noastră

Cunoscutul savant sovietic, Vladimir Vexler, laureat al Pre
miului Lenin, care se află în țara noastră la invitația Institu
tului de fizică atomică, a făcut o declarație redactorului Agen
ției Romîne de Presă — Agerpres, Petru Uilăcan.

„Mi-a făcut o foarte bună 
impresie centrul dv. de cerce
tări în domeniul fizicii atomi
ce. Consider că el reprezintă o 
instituție științifică foarte bine 
concepută si organizată, cu la
boratoare admirabile, lucru 
care permite colegilor romîni 
să desfășoare a largă activita
te științifică în domeniul stu
dierii și aplicațiilor pașnice a 
energiei nucleare. Cele patru 
zile petrecute la institutul de 
fizică atomică al Academiei 
R. P- Romîne mi-au dat, de 
asemenea, posibilitatea să cu
nosc mai bine oamenii de Ști
ință și cercetătorii de aici, pre
cum si tematica bogată și de
osebit de interesantă la care 
lucrează. Specialiștii romîni 
rezolvă cu succes și compe
tență probleme de interes ști
ințific și de aplicații practi
ce ale energiei nucleare.

In timpul vizitei am văzut 
în laboratoare multe aparate 
fizice din cele mai variate, în- 
cepînd cu dispozitive pentru 
măsurători geometrice și Ier-

minînd cu aparatură de cerce* 
tare și mașini electronice de 
calcul, construite în întregime 
în institut, elaborate și proiec
tate de inginerii romîni. Nu 
este o sarcină deloc ușoară să 
creezi singur mușini electro
nice de calcul. Părerea mea 
este că întreaga această apa
ratură realizată de Institutul 
de fizică atomică este la un ni
vel tehnic foarte înalt, bine 
construită, originală si admi
rabilă din punct de vedere al 
concepției de proiectare.

Vizita în tara dv. mi-a dat 
prilejul să revăd cercetătorii 
romîni care au lucrat la Dub- 
na ; ne acad. Horia Hulubei, 
veche cunoștință, pe care 
l-am întâlnit la diversele întîl
niri internaționale unde, îm
preună cu alti oameni de ști
ință iubitori de pace, am SMS- 
ținut folosirea uriașei energii 
a atomului numai pentru bi
nele omenirii- Am făcut,, de a- 
semenea, noi cunoștințe. In a- 
cest țimp am avut cu oamenii 
de știință romîni un intere
sant schimb de păreri în le
gătură cu unele aspecte ale 
muncii de cercetare și, înde
osebi, referitoare la fizica e- 
nergiilor înalte și a accelera
torilor”.

Referindu-se la activitatea 
oamenilor de știință romîni, la 
Institutul unificat de cercetări 
nucleare de la Dubna. acad. 
Vexler a arătat că ei partici
pă la multe lucrări. Am lucrat 
și lucrez împreună cu unii 
dintre ei în laboratorul de e- 
nergii (nalte. Fizicienii romîni 
au luat parte foarte activă la 
lucrările în domeniul căutării 
de parțicole noi. Un grup din 
care a făcut parte și cercetă
torul romîn Alexandru Mihul, 
a descoperit o particolă nouă 
denumită hiperonul anti-sig- 
ma-minus. Cercetătorii romîni 
aduc o contribuție importantă 
la efectuarea cercetărilor la 
camera cu bule, își aduc con
tribuția activă la cercetările 
privind mezonii-eta.

In adunările generale 
ale organizațiilor 
de bază U.T.M.

• Pe 
orașele 
ceava au început întrecerile Sparta- 
cluadei de vară a tineretului. Pe 
stadionul dip Clmpulung Moldo
venesc au avut loc primele între
ceri de atletism, handbal, volei, 
trlntă. Au participat tineri de la 
asociațiile sportive „Steaua", 
„Voinfa“ și „Știința“ din localitate. 
Concursuri în cadrul Spartgchiadei 
de vară a tineretului au organizat 
și asociațiile sportive din comune
le Fundul Moldovei, Vama
• Etapa de astăzi a campionatu

lui cat. A de fotbal programează 
în Capitală pe stadionul „23 Au
gust“ două întîlniri; Dinamo Bucu
rești — U.T. Arad (ora 14,30) ; 
Steaua — Știința Timișoara 
(ora 16,30).

In jurul orei 17,30 stațiile noas
tre de radio vor transmite repriza 
a doua a meciului Steaua — Știin
ța Timișoara. Transmisia se va 
tace pe programul I.

(Agerpres)

terenurile de sport din 
și comunele regiunii Su-

lui Steaua var
box, haltere, scrimă și gimnastică, 
Iar Ia estrada amatorilor Școala 
sportivă de elevi nr. 2 va prezenta 
exerciții de gimnastică acrobatică, 
piramide și meciuri de judo. După- 
amiază în centrul programului se 
va situa demonstrația aviatică cu- 
prinzînd acrobație aeriană, lansări 
cu parașuta, demonstrații de pla
noare și aeromodele.

Lotul republican de gimnastică 
va evolua la Teatrul de Vară din 
parc, iar sportivii cluburilor Dina
mo vor prezenta la estrada amato
rilor demonstrații de lupte, box și 
haltere.
• Ciclotpriștii bucureșteni vor 

participa în ziua de 2 mai la două 
excursii organizate la Snagov și 
Băneasa. Adunarea concurenților 
se va face la ora 8 In fața parcu
lui sportiv Dinamo.

(Agerpres)
• JOI 2 MAI — Ziua Tineretului 

— tot de Ia orele 17 vor începe 
demonstrațiile de călărie, urmate 
de partide de iotbal Intre echipele 
învingătoare și învinse din prima 
zi. Maniiestarea va Ii completată 
cu demonstrații de aeromodelism 
și gimnastică acrobatică.

Deosebit de interesant se anunță 
programul manifestărilor organiza
te la 2 mai, în parcul Herăstrău. 
Dimineața se vor desfășura aici 
concursuri de biciclete, triciclete 
și trotinete pentru capij., demons
trații de tenis de cimp, meciuri de 
volei între vizitatorii parcului. La 
pontonul de canotaj Metalul va 
avea loc o demonstrație de navo- 
modele precum șl concursul de 
canotaj dotat cu „Cupa 2 Mai'. La 
estrada pionierilor, sportivii qlubu-

specta- 
dansuri 
din in-

spectacolul folcloric 
„Indonezia, țara celor 
insule, în cîntec ?i

i a Xf-a,
( „Emil

I Ni F O R M AT I I

Stoian și Traian

• Publicul 
avea prilejul

bueureștean va 
să asiste, pentru

Palatului R- P. Ro- 
avut loc, sîmbătă

In sala 
mîne a 
seara, primul concert susținut 
în țara noastră de cîntărețul 
francez Charles Aznavour.

De curind, în orașul Tirgoviște, a fost dat în folosință un nou complex de deservire 
populației Foto . AGERPRES

jVasile Stanciu, strungar în; 
( secția a IlI-a mecanică de la j 
[ Atelierele de reparat mate- J 
(rial rulant din Cluj, împărtă-j 
( șește din experiența sa line-j 
( retor Ecatefina Bodea și ) 
[ Reghina Feur, eleve in clasa ] 

de la Școala medie] 
Racovită", care 
practică aici.
Foto : O. PLECAN

Sîmbătă dimineața s-a îna
poiat în Capitală, venind de la 
Lausanne delegația Grupului 
național romîn din Uniunea in
terparlamentară care a parti
cipat la reuniunile de primă
vară ale Uniunii interparla
mentare.

Din delegație au făcut 
parte deputății Marii Adunări 
Naționale Mihail Ralea, preșe
dintele Comitetului de condu
cere al grupului, Barbu Solo- 
mon, Stanciu 
Ionașcu.

prima oară, la cîteva 
cale de cîntece și 
populare indoneziene, _... 
sulele Bali, Jawa și Surnatra. 
Un colectiv artistic indonezian 
va prezenta, în zilele de 6, ,7 și 
8 mai, în sala Palatului R.P. 
Romîne, 
intitulat 
3 000 de 
dans".

('Urmare din pag. I)

Cercetarea științifică a studenților
și problemele producției

ne prezen- 
lucrărilor 

în centrul

— Vă rugăm să 
tați desfășurarea 
seminarului ținut 
universitar lași.

— Institutul nostru politeh
nic a avut cinstea de a găzdui 
lucrările celui de-al IlI-lea Se
minar național științific stu
dențesc consacrat contribuției 
cercurilor științifice studen
țești la rezolvarea unor pro
bleme tehnico-științifice ale 
industriei bunurilor de con
sum. La seminar au luat parte 
studenți ai institutelor politeh
nice din Iași și Galați- După 
ședința festivă au urmat comu
nicările făcute în cadrul a 
două secții. La secția de chi
mie au fost prezentate 7 lu
crări, dintre care unele repre
zintă sinteza pe o idee comună 
a mai multor
rate. La secția de 
ușoară s-au prezentat, 
menea. 7 lucrări.

Elaborarea lor este 
tul activității rodnice 
cetare științifică 
mai mult de 100 studenți din 
cadrul celor două institute. 
Trebuie remarcate în mod de
osebit 
ite de aproape toate comuni
cările 
faptul 
cuvîntul 
din producție, cum au fost cei 
de la Fabrica chimică nr. 2, 
„Țesătura", „Textila roșie", 
întreprinderile de panificație, 
vin-alcool și altele. In total, în 
cadrul celor două secții au luat 
cuvîntul aproape 200 de 
participanți și invitați —• stu
denți, cadre didactice, specia
liști din producție. Premierea 
celor mai bune lucrări din fie-

cercetări sepa- 
industrie 

de ase-

rezulta- 
de cer- 

depusă de

discuțiile ample priìeju-

prezentate si. mai ales, 
că în cadrul lor au luat 

numeroși specialiști

care secție (au fost acordate 
două premii I, trei premii II, 
trei premii III si două menți
uni) ne-a permis ca în înche
ierea seminarului să subliniem 
valoarea lucrărilor prezentate, 
utilitatea cercetării științifice 
studențești, rodnicia orientării 
acesteia spre cele mai impor
tante probleme ale producției.

— Ce ne puteți spune despre 
tematica cercetărilor prezen
tate ?

Cu bucurie și mîndrie am pu
tut constata că, mergînd în în- 
tîmpinarea acestor cerințe, Se
minarul național de la Iași a 
abordat și rezolvat importante 
probleme tehnico-științifice ale 
industriei bunurilor de con
sum din țara noastră, colecti
vele de cercetători studenți 
dovedind perseverentă, iniția
tivă și îndrăzneală în gîndire, 
pasiune si meticulozitate în 
cercetare.

Toate lucrările prezentate în 
seminar sînt izvorîte din 
necesitățile producției, șl pu
tem afirma cu satisfacție că 
unele dintre ele prezintă so
luții valoroase, cu o deosebită 
eficientă economică.

Să menționăm în acest sens 
cîteva teme. La secția de chi
mie s-au prezentat lucrări va
loroase privitoare la folosirea 
enzimelor obținute din muce
gaiuri în industria alimentară, 
s-a făcut studiul parametrilor 
tehnologici de obținere a ex
tractului de valonee și caracte
rizarea lui chimico-tehnolo- 
gică, cercetări în legătură cu 
albirea țesăturilor 
bac, s-au propus 
noi de produse alimentare 
precum și alte cercetări. La

secția de industrie ușoară s-a 
cercetat influenta procesului 
tehnologic asupra caracteristi
cilor firelor de bumbac în 
timpul prelucrării acestora în 
preparație si tesătorie, proble
ma tricoturilor cu deșirabili- 
tate redusă, s-au adus contri
buții la metodologia calculului 
eficienței economice a reuțilă- 
rii unei țesătorii de bumbac 
etc.

— Desigur, chiar și numai 
din această enumerare reiese 
orientarea lucrărilor spre pro
bleme practice, străduința co-

„Țesătura" 
rile făcute 
lucrare au 
scoată în evidență importanța 
stabilirii și menținerii parame
trilor de lucru la valoarea op
timă asupra comportării fire
lor în procesul de prelucrare, 
precum si asupra caracteristi
cilor fizico-mecanice ale firu
lui si țesăturii rezultate. Ea 
prezintă astfel o importanță 
reală pentru, stabilirea cu exac
titate a cauzelor care duc la 
apariția defectelor și scăderea 
calității țesăturilor indicînd

de bum- 
sortimente

din Iași. Cercetă- 
pentru această 
avut ca scop să

Convorbire cu tov. prof. univ. Dumitru Rusu, 
prorector al Institutului politehnic din lași, 

despre lucrările Seminarului național 
ce s-a desfășurat la lași

lectivelor studențești de a adu
ce o contribuție efectivă soluți
onării unor probleme concrete. 
Ce ne-ați putea spune, tova
rășe prorector, despre eficien
ța economică, despre posibili
tățile de aplicare a lucrărilor 
prezentate ?

—. S-ar putea da în acest 
sens numeroase exemple. Să ne 
oprim doar la cîteva. La secția 
de industrie ușoară a primit 
premiul I lucrarea : ,,Influența 
procesului tehnologic asupra 
caracteristicilor firelor de 
bumbac în timpul prelucrării 
acestora în preparație și țesă- 
torie’’. Cea mai mare parte a 
lucrărilor practice cerute de 
elaborarea acestui studiu a 
fost făcută la întreprinderea

concret unele măsuri ce pot fi 
luate pentru înlăturarea ace
stor deficiențe. Dintre lucră
rile prezentata în aceeași sec
ție avînd, de asemenea, o se
rioasă eficacitate economică, 
poate fi menționată si cerce
tarea despre influența pregă
tirii amestecului asupra cali
tății în filatura de cîlți de in, 
efectuată pe baza unor cerce
tări la Gheorghieni și care 
printr-pn complex de măsuri 
propuse, precum și introduce
rea unui utilaj nou, poate duce 
la realizarea unor economii a- 
nuale antecalculate 
mativ 100 000 lei.

Interesante 
aplicabilitate
rile prezentate la secția de chi-

de aproxi-

prin 
sînt

larga lor 
și cercetă-

mie. Premiul I a fost acordat 
unui studiu făcut de studenții 
de la Galați cu privire la fo
losirea enzijnelor obținute din 
mucegaiuri în industria ali
mentară.

Interesante sînt si soluțiile 
privitoare ia noi sortimente de 
produse alimentare — reali
zate tot de studenții gălățeni 
(între altele privind realizarea 
unor produse dietetice din zer 
si lapte smîntînit utilizate în 
prezent în proporție de-abia 
0,1 la sută, valorificarea șîh- 
gelui în abatoare, reducerea 
duratei de șampanizare de la 
2—2 1/2 ani la două luni cu 
obținerea unor produse finite 
cu aceleași caracteristici

— Care sînt principalele 
cluzii ce se desprind din 
fășurarea seminarului?

— In primul rînd, confirma
rea utilității deosebite a acti
vității științifice studențești, 
care — pe lîngă aprofundarea 
materiei si educarea la stu
denți a dragostei pentru pro
fesie —- are o mare valoare în 
formarea capacității 
cercetare de sine 
înarmarea lor cu 
muncii științifice, 
legăturii procesului de învăță- 
mînt cu producția. Merită a fi 
subliniată, în mod deosebit, 
activitatea de îndrumare a ca
drelor didactice, conducători 
științifici de la cele două in
stitute Iași si Galați în legă
tură cu rezolvarea probleme
lor puse.

In mod deosebit trebuie re
marcată creșterea participării 
studenților la dezbaterea lu
crărilor prezentate, lupta de

etc), 
con- 
cles-

lor de 
stătătoare, 

metodele 
întărirea

opinii în problemele științifice, 
care au avut ca urmare găsi
rea, chiar îp cursul seminaru
lui, a unor noi căi de dezvol
tare a cercetărilor începute, In 
această privință credem că ar 
fi utilă în viitor acordarea 
unui timp mgi îndelungat pen
tru discuții.

Seminarul nostru a constituit 
un valoros schimb de expe
riență între cadrele didactice 
și studenții institutelor poli
tehnice din Galați și lași și în
ceputul unei colaborări prac
tice, (de pildă, s-a stabilit ca 
în viitor Institutul politehnic 
din Galați să ne furnizeze en- 
zime pentru ca studenții insti
tutului nostru să cerceteze po
sibilitatea aplicării lor în in
dustria textilă, de pielărie, 
etc.).

Ani. fi, desigur, bucuroși ca la 
această activitate comună să 
participe si cercuri științifice 
studențești ale altor institute 
din tară. în sfîrșit, credem că 
rezultă ca o îndatorire a cate
drelor si cercurilor științifice 
să continue mai intens activi
tatea urmărind valorificarea 
practică în întreprinderi a re
zultatelor studiilor făcute.

De altfel în cele două secții, 
participantii la discuții au fă
cut propunerea ca cele mai va
loroase lucrări să fie trimise 
Ministerului Industriei Ușoare 
pentru a se studia posibilitatea 
aplicării lor în producție. A- 
devăratg premiere a lucrărilor 
științifice studențești va fi fă
cută, credem, tocmai prin fruc
tificarea rezultatelor lor în 
scopul continuei dezvoltări a 
industriei noastre socialiste.

grame artistice prezentate de 
echipe de artiști amatori.

Despre „Ziua tineretului din 
R.P.R.” ,1a adunarea generală 
U.T.M. deschisă a elevilor de 
la Școala tehnică sanitară din 
Tg. Mureș a vorbit tov. Cor
nel Șandru, activist al C.C. al 
U.T.M., iar la adunarea tineri
lor de la I.C.R.T.I., tovarășul 
Petru Matheisz, un bătrin 
muncitor comunist.

Vești asemănătoare ne-au 
sosit și din regiunea Argeș. La 
Uzina mecanică și bazinul car
bonifer Schitu Golești din ra
ionul Muscel, comitetele U.T.M. 
au organizat adunări generale 
deschise Ia care au fost invi
tați muncitori vîrstnici; ei au 
povestit tinerilor despre con
dițiile grele de muncă și viață 
din anii regimului burghezo- 
moșieresc.

La Ploiești. în organizațiile 
de bază U.T.M. din întreprin
deri, școli medii și profesio
nale, uzine, rafinării și insti
tuții, G.A.C.-uri aparținătoare 
orașului au avuț loc aproxima
tiv 200 de adunări generale 
U.T.M. deschise. La aceste a- 
dunări au participat un număr 
de peste 20 000 de tineri.

După cum se știe în zilele de 
1 Mai și 2 Mai, în toate ora
șele și satele țării se organi
zează numeroase activități cpl- 
tural-artistice și sportive : căr- 
navale, serbări cîmpenești, 
mari demonstrații sportive, vi
zite la muzee și drumeții. In 
aceste adunări generale U,T,M„ 
tinerii au stabilit măsuri pre
cise în legătură cu participarea 
lor la bogatele programe pre
gătite din vreme. Elevii de la 
Școala medie nr. 2 din Plo
iești, de pildă, au pregătit un 
ansamblu de peste 70 de fete 
care vor prezenta pe stadion 
un frumos program de exerci
ții de gimnastică, iar cei de la 
Școala petrol-chimie un an
samblu format din 40 de pe
rechi de dansatori care vor lua 
parte la manifestările organi
zate pe stadion. La fel ca in 
aceste locuri, tinerii din în
treaga țară vor partioipa pe 
estradele și în parcurile ora
șelor la frumoase manifestații 
cultural-artistice și sportive.



Evenimentele din Laos
VIENTIANE 27 (Agerpres). 

— Agențiile de presă anunță 
că în ultimele zile situația din 
Lac» a redevenit periculoasă, 
în urma atacurilor pe care tru
pele grupării de la Savanna- 
ket le întreprind împotriva re
giunilor aflate sub controlul 
forțelor patriotice. Astfel, în
dată după plecarea prințului 
Suvanna Fumma din Valea 
Ulcioarelor, cînd a fost 
stabilită încetarea focului, 
trei batalioane ale trupelor lui 
Nosavan, comandate de ofițeri 
americani, au atacat orașul 
Xieng Kuang. Trei zile con
secutiv, transmite postul de 
radio, „Vocea Patet Lao”. deta
șamentele nosavaniste au mi
traliat violent orașul Xieng 
Kuang și împrejurimile, pro- 
vocînd mari distrugeri mate
riale populației locale. Ele au 
ocupat, de asemenea, 
trupelor Patet Lao 
Muong Khe. Mergînd 
eași linie a încălcării 
lui încheiat între prințul Su
vanna Fumma si prințul Sufa- 
nuvong cu privire la încetarea 
focului, în provincia Savanna- 
ket, anunță postul de radio de 
mai sus, batalioane de infante-

pozițiile 
de la 

pe ace- 
acordu-

rie sud-vietnameze și tailan- 
deze, împreună cu detașamen
tele lui Nossavan, 
atacul împotriva 
Nyong-Nong si 
sale, aflate sub 
țelor patriotice, 
giune, încă din 
oanele americane au început 
să parașuteze muniții și arme 
pentru diversioniștii trimiși 
anterior. La 27 aprilie, trans
mite corespondentul agenției 
France Presse, primul ministru 
laoțian, prințul Suvanna Fum
ma a plecat la Khan Kay, unde 
urmează să se întîlnească cu 
prințul Sufanuvong, cu co
mandantul trupelor Patet Lao, 
Singkapo, precum și cu alte 
oficialități. In centrul discuții
lor se va afla problema nor
malizării situației din Valea 
Ulcioarelor, încetarea focului 
în provincia Xieng Kuang și 
restabilirea păcii în Laos.

In seara zilei de 27 aprilie, 
prințul Suvanna Fumma s-a 
înapoiat la Vientiane. După 
cum a declarat ziariștilor pri
mul ministru al Laosului tra
tativele urmează să fie reluate 
luni sau marți pe o bază mai 
largă.

pregătesc 
localității 

împrejurimile 
controlul for- 
In această re- 
23 aprilie avi-

Fidel Castro a sosit
în Uniunea Sovietică
MURMANSK 27 (Agerpres). 

— La 27 aprilie, a sosit în 
Uniunea Sovietică într-o vizită 
de prietenie Fidel Castro Ruz, 
prim-secretar al conducerii 
naționale a Partidului Unic al 
Revoluției Socialiste, primul 
ministru al guvernului revo
luționar al Republicii Cuba, și 
persoanele care îl însoțesc.

Pe aeroport, unde avionul 
„TU-114“ cu care au călătorit 
oaspeții cubani a aterizat în 
zorii zilei, Fidel Castro și

persoanele care-I însoțesc au 
fost întîmpinați de Anastas 
Mikoian, membru al prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și de alte 
persoane oficiale.

De la aeroport, oaspeții și 
persoanele care au venit să-i 
întîmpine au plecat cu un tren 
special la Murmansk. Fidel 
Castro va sosi la Moscova la 
28 aprilie.

Prezențe romînești

peste hotare
(Agerpres). — 

P. Romîne din
TOKIO 27 

Pavilionul R. 
cadrul Tîrgului internațional 
de la Tokio a fost vizitat de 
Hirohito. împăratul Japoniei 
și de soția sa. Oaspeții au fost 
însoțiți de numeroase perso
nalități oficiale japoneze și de 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați la Tokio. In timpul 
vizitei s-a acordat o înaltă a- 
preciere exponatelor romî
nești. în aceeași zi, delegația 
romînă la tîrg a organizat o 
conferință de presă, la care au 
participat numeroși ziariști.

Marele ziare japoneze „Asa- 
hi Shimbun”, „Mainichi Shim
bun”, Yomiuri Shimbun”, „Ja- 
pan Times”, „Nikan”, „Koghio 
Shimbun” au publicat articole 
și fotografii despre dezvolta
rea economică a R. P. Romîne 
și despre schimburile comer
ciale romîno-japoneze.
. Televiziunea locală a consa

crat o serie de emisiuni par
ticipării R. P. Romîne la Tîr- 
gul internațional de <Ia Tokio.

LONDRA. — Recent s-a în
chis la Wakefield (Anglia) ex
poziția de fotografii din arhi
tectura romînească care a fost 
prezentată timp de trei săptă- 
mîni într una din sălile primă
riei din acest oraș.

VARȘOVIA. — In cadrul u- 
nui turneu întreprins în R. P. 
Polonă, violonistul romîn Mi- 
hai Constantinescu a concertat 
în orașele Bydgoszcz și Torun 
executînd Concertul în La mi
nor pentru vioară și orchestră 
de Dvorak. în seara zilei de 
23 aprilie, în sala Filarmonicii 
de Stat din Varșovia, violonis
tul romîn a susținut un recital 
interpretînd lucrări de Bach, 
Haendel, Mendelsohn, Șosta- 
kovici și Dvorak. Recitalul s-a 
bucurat de un succes deosebit, 
publicul varșovian răsplătind 
cu aplauze prelungite pe artis
tul romîn.

Patrioții sud-vietnamezi provoacă 
noi înfrîngeri trupelor diemiste

SAIGON 27 
Două elemente 
în ultima săptămînă evoluția 
situației din Vietnamul de 
sud : recunoașterea de către 
autoritățile din Saigon a în- 
frîngerilor suferite pe cîmpul 
de luptă în încleștarea cu for
țele patriotice și intensifica
re războiului chimic sub o- 
blăduirea consilierilor ameri
cani. Agenția Associated Press 
relata că „unitățile de guerilă 
au pricinuit forțelor guverna
mentale sud-vietnameze o se
veră înfrîngere în Peninsula 
Ca Mau. Autoritățile militare 
sud-vietnameze au anunțat că 
au fost omorîți zeci de mili
tari în atacurile date împotri
va avanposturilor”. într-o sin
gură zi au fost scoși din luptă 
700 de militari sud-vietna- 
mezi.

„Mașina de război sud-viet- 
nameză sprijinită în mod ma
siv de S.U.A. este într-o stare 
de confuzie și dezorientare în 
fața succeselor partizanilor în 
Peninsula Ca Mau”, transmite 
corespondentul la Saigon al a- 
genției Associated Press, Pe- 
ter Arn-ett. El arată că coman
damentul american este îngri
jorat de neputința trupelor 
diemiste de a face față atacu
rilor partizanilor. Mari efecti
ve de trupe diemiste, scrie co
respondentul, au fost trans
portate în regiunea luptelor. 
Corespondentul reamintește că 
în ultimele luni trupele die
miste au lansat două operații 
de anvergură împotriva parti
zanilor, operații despre care 
comandamentul diemist pretin
dea că au fost încununate de 
succes. Activitatea partizani
lor din ultima vreme, subli
niază corespondentul, indică 
însă că ei sînt mai puternici 
decît oricînd în trecut.

Referindu-se la amploarea 
luptelor. „New York Herald 
Tribune” nota că „judecind 
după lipsurile anunțate de gu
vern și după numărul soldați-

(Agerpres). — 
noi au marcat

lor dați dispăruți în ambusca
de, observatorii militari apre
ciază că este cea mai mare în
frîngere suferită de guvern de 
la cea înregistrată la Ap Bac 
în luna ianuarie”. Autoritățile 
din Saigon au caracterizat si
tuația ca „înspăimîntător de 
confuză”.

înfrîngerlle suferite de tru
pele diemiste dovedesc limpe
de că folosirea substanțelor 
chimice, care a luat în ultima 
vreme o largă răspîndire, nu 
poate schimba situația.

în ciuda ducerii războiului 
cu asemenea mijloace detes
tabile, soarta agresorilor este 
departe de a fi de Invidiat. 
Revista americană „The Sa- 
turday Evening Post” a publi
cat un amplu reportaj în legă
tură cu rolul „consilierilor” a- 
mericani care instruiesc uni
tățile de represiune diemiste, 
intitulat sugestiv : „Sînt lovit, 
sînt lovit — o relatare zgu
duitoare a unui martor despre 
militarii americani într-un 
război îndepărtat și sîngeros”. 
Chiar la începutul 
lui, revista notează 
ușurință să uiți că 
americani luptă în 
Vietnamul de sud”.

Iar autoritățile americane 
preconizează intensificarea 
războiului. Corespondentul din 
Saigon al ziarului „New York 
Times” relata că autoritățile 
americane și cele diemiste 
duc tratative în legătură cu 
sporirea ajutorului în dolari.

Potrivit datelor oficiale a- 
mericane, din 1955 S.U.A. au 
cheltuit în 
2 miliarde 
mentul de 
de diemiști 
tății poporului costă vistieria 
americană aproximativ un mi
lion de dolari pe zi. Cu toate 
acestea, perspectiva de a în- 
frînge grabnic mișcarea de e- 
liberare națională a fost pără
sită chiar și de oficialitățile a-

mericane. Amiralul H. Felt, 
comandantul suprem al forțe
lor americane din regiunea O- 
ceanului Pacific, a declarat, 
după ce a studiat la fața lo
cului situația din Vietnamul 
de sud, că „vor mai fi nece
sari trei ani pentru rezolvarea 
conflictului”. Declarația lui 
Felt amintește de cele făcute 
de politicienii francezi atunci 
cînd corpul expediționar s-a 
împotmolit în războiul din In- 
dochina, al cărui sfîrșit a fost, 
după cum se știe, atît de de
zastruos pentru colonialiști.
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MOSCOVA, — Luînd cuvîntul 
la 27 aprilie în cadrul conferin
ței de presă de la ambasada ame
ricană din Moscova, Averell Har- 
riman, secretar de stat adjunct 
al S.U.A., a declarat : „Sînt pe 
deplin satisfăcut de rezultatele 
vizitei la Moscova”. Harriman a 
făcut cunoscut că a venit în 
Uniunea Sovietică pentru a se 
întîlni cu N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și cu A. A. Gromîko, 
ministrul afacerilor externe, pen
tru a discuta cu ei situația din 
Laos. El a spus că la Moscova a 
fost discutată numai problema 
laoțiană și cele două părți, după 
cum a subliniat el, au confirmat 
că sprijină pe de-antregul acor
durile de la Geneva pentru Laos. 
El a menționat, totodată, că vizita 
sa a avut un caracter neoficial 
și strict concret și a anunțat că 
duminică va pleca cu avionul la 
Londra, iar de acolo își va con
tinua drumul la Washington.

PRAGA. — La Praga a 
avut loc ședința lărgită a 
Comisiei C.C. al P.C. din Ceho
slovacia și a guvernului ceho
slovac pentru conducerea agri
culturii. In ședință s-a subliniat 
necesitatea sprijinirii oricărei 
inițiative care poate contribui la
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Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R. 
pentru industria ușoară și alimentară
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KIEL. Aspect din timpul mar
șului împotriva înarmării nu

cleare

Economice 0. N. U.
pentru Europa

(Agerpres). — La 
a Comisiei econo, 
pentru Europa

GENEVA 27 
sesiunea a 18-a 
mice O.N.U. 
(C.E.E.), în ultimele două zile a 
fost examinată activitatea de an
samblu a Comisiei.

Luînd cuvîntul în cadrul a- 
cestor discuții, delegatul R. P. 
Romîne, Victor lonescu, a arătat 
că studiul „15 ani de activitate 
a C.E.E.”, elaborat în conformi
tate cu rezoluția inițiată de 
R. P. Romînă, constituie o bază 
utilă pentru îmbunătățirea și lăr
girea activității C.E.E. Delegatul 
romîn a propus ca acest studiu 
să fie transmis spre analizare și 
informare organelor subsidiare ale 
C.E.E., precum și Consiliului e- 
conomic și social al O.N.U.

Reamintind succesele econo
miei noastre și contribuția R. P. 
Romîne la dezvoltarea relațiilor 
comerciale cu toate țările, V. 
lonescu a subliniat că comerțul 
est-vest continuă încă să rămînă 
sub nivelul posibilităților și po
tențialului 
membre ale Comisiei.

Referindu-se la însemnătatea 
studierii aspectelor economice și 
sociale ale dezarmării, vorbitorul 
a scos în evidență necesitatea 
ca C.E.E. să acorde o atenție 
sporită acestei probleme.

în încheiere, V. lonescu a de
clarat că delegația romînă va 
sprijini toate propunerile și ini
țiativele menite să întărească 
rolul și eficacitatea C.E.E. ca in
strument al cooperării economice 
pașnice între țări cu orînduiri 
sociale diferite.

------•------

economic al țărilor
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Conferința de presa
a lui Joao Goulart

MONTEVIDEO 27 (Ager
pres). — Luînd cuvîntul la 25 
aprilie în fața deputaților Con
gresului național din Uruguay, 
președintele Braziliei Joao Go
ulart, care întreprinde în pre
zent o vizită oficială în Uru
guay, s-a ocupat de proble
mele relațiilor comerciale ale 
țărilor din America Latină.

Președintele Goulart s-a 
pronunțat în favoarea creării 
unei „asociații latino-ameri
cane a comerțului liber“. în 
cadrul căreia, după cum a de
clarat el, țările din America 
Latină ar putea să obțină re
vizuirea structurii comerțului 
lor exterior. El a subliniat că 
aceste probleme ar trebui ridi
cate la conferința internațio
nală pentru problemele co
merțului care urmează să fie 
organizată anul viitor în cadrul 
O.N.U.

După cum transmite agen
ția Prensa Latina, președin
tele Consiliului guvernamen
tal din Uruguay, Daniel Fer- 
nandez Crespo, a reafirmat cu 
același prilej adeziunea Uru- 
guayului la principiile nein
tervenției și dreptului popoa
relor la autodeterminare.

La 26 aprilie, Joao Goulart 
a organizat o conferință de 
presă, în cadrul căreia a răs
puns la întrebările ziariștilor.

El a declarat că Brazilia se

pronunță cu hotărîre pentru 
dezvoltarea relațiilor cu toate 
țările indifernt de deosebirile 
ideologice. Brazilia sprijină 
principiile autodeterminării 
popoarelor și neamestecul în 
treburile interne. Iată pentru 
ce Brazilia, a declarat preșe
dintele, n-a putut fi de acord 
cu ideea creării „comisiei 
speciale pentru anchetarea a- 
șa-ziselor acțiuni subversive“ 
din țările latino-americane și 
la recenta ședință a Consiliu
lui organizației Statelor Ame
ricane a votat împotriva acti
vității acestei comisii.

Președintele a declarat că 
Brazilia este mîndră de pozi
ția sa. Noi considerăm, a spus 
în continuare Goulart, că pro
blemele braziliene trebuie să 
fie examinate de o comisie 
braziliană. Noi sîntem pentru 
suveranitatea țării noastre.

Referindu-se la întărirea le
găturilor dintre Brazilia și ce
lelalte țări,, Goulart a vorbit 
despre acordul comercial sem
nat recent între Brazilia și 
U.R.S.S. Citind cifre care ca
racterizează acest acord, el a 
relevat că volumul schimbu
rilor de mărfuri poate fi spo
rit în viitor.

Goulart s-a pronunțat pen
tru dezarmare ca mijloc de în
tărire a păcii in întreaga 
lume.

r eporta ju- 
că „este o 
11 000 de 
război în

Vietnamul de sud 
dolari, iar în mo- 
față, războiul dus 
împotriva majori-

ridicarea fertilității solului, la 
folosirea mai bună a cuceririlor 
științei și a metodelor înaintate 
în domeniul creșterii animalelor.

SANAA. — Postul de radio 
Sanaa anunță că la 26 aprilie, pre
ședintele Republicii Arabe lYemen, 
As Sallal, a format primul Consiliu 
Executiv al Yemenului, alcătuit din 
13 miniștri 
juneți.

Printr-un 
în aceeași 
ședințe al 
fost numit
Dhaifalla. Printr-un alt 
ședințele As Sallal a 
Consiliu prezidențial, condus de el 
și în componența căruia 
incluși 13 șefj de triburi, 
creat, de asemenea, 
Central pentru problemele

și nouă miniștri ad-

decret dat publicității 
zi, în funcția de pre- 
Consiliului 
colonelul

Executiv a 
Abdel Latif 
decret, pre
format un

au fost 
A fost 

un Comitet 
tribale.

a fost 
comun 

ofi- 
pre-

PEKIN. — La 26 aprilie 
dat publicității comunicatul 
chino-birman în urma vizitei 
ciale făcute în Birmania de 
ședințele R. P. Chineze, Liu Șao-ti. 
în numele apărării păcii în întrea
ga lume — se arată printre altele 
in comunicat — este necesar să se 
înfăptuiască coexistenta pașnică 
dintre țările cu orînduire politică 
și socială diferită, pe baza princi
piilor conferinței de la Bandung. 
Cele două părți își exprimă îngri
jorarea în legătură cu actuala si
tuație din Laos și consideră că 
țările interesate trebuie să respecte

PRAGA 27 (Agerpres). — 
Ceteka transmite ; în perioa
da de la 17—22 aprilie a.c. a 
avut loc în orașul Gotwaldov 
ședința Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru industria 
ușoară și alimentară.

La lucrările ședinței au par
ticipat delegații ale R.P. Bul
garia, R.S. Cehoslovace, R.D. 
Germane, R.P. Mongole, R.P. 
Polone, R. P. Romîne, R. P. 
Ungare și U.R.S.S.

Comisia a discutat sarcinile 
care decurg din hotărîrile or
ganelor superioare ale C.A.E.R., 
a examinat probleme legate 
de coordonarea planurilor 
principalelor investiții ale o- 
biectivelor importante din in
dustria ușoară și alimentară 
pe anii 1964—1965 și a adoptat 
recomandări pentru adîncirea 
colaborării și ajutorului reci
proc între țările membre ale 
C.A.E.R. în acest domeniu.

în scopul lărgirii continue a 
schimbului de produse ale in
dustriei ușoare, comisia a sta
bilit regulile desfășurării aces
tui schimb. Ea a discutat, de 
asemenea, probleme legate de

adîncirea continuă a colabo
rării în domeniul lucrărilor de 
cercetări științifice.

Comisia a elaborat recoman
dări în ceba ce privește direc
țiile principale ale dezvoltării 
tehnicii și tehnologiei industri
ei poligrafice pe perioada 
1963—1965 și a adoptat planul 
de coordonare a muncii de 
cercetare științifică pe anii 
1963—1965 în acest domeniu.

Comisia a aprobat planurile 
de coordonare a muncii de 
cercetare științifică în dome
niul producției plăcilor fibro- 
lemnoase și aglomerate pe pe
rioada anilor 1963—1965 și a 
adoptat recomandări privind 
utilizarea polimerilor în indu
stria de mobilă și de prelu
crare a lemnului.

Comisia a discutat proble
ma unificării standardelor 
pentru diverse articole din țe
sături tehnice și ordinea de e- 
laborare a metodelor de încer
care a materialelor textile.

Ședința comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă de în
țelegere deplină în toate pro
blemele examinate.

Acțiuni antirasistc
ale studenților americani

Comitetul studențesc pentru 
coordonarea acțiunilor 
neviolente a hotărît să 

efectueze „un marș a! libertății” 
în colectiv în statul Alabama, 
unde rasiștii l-au ucis pe Wil- 
liam Moore, luptător împotriva 
discriminării negrilor americani. 

Studenții au făcut cunoscută 
intenfia lor guvernatorului sta
tului Alabama, George Walla- 
ce. „Vor asigura autoritățile 
statului Alabama apărarea par- 
ticipanților la marș au între
bat ei. Răspunsul a venit fără 
întîrziere. Wallace a telegrafiat 
că el „nu este de acord cu ase
menea acțiuni care duc la încăl
carea ordinei și liniștii". „Legile 
statului Alabama, a declarat el, 
sînt sprijinite de forță". Vice
guvernatorii au anunțai că 
participanta la marș împotriva 
discriminării rasiale vor fi a-

runcați în închisoare. Telegra
ma guvernatorului rasist arată 
cine stă în spatele asasinilor 
pe care autoritățile statului 
Alabama în nici un fel „nu-i 
pot identifica".

Protestul

majorării

Cercetările pentru descoperirea
epavei submarinului „Thresher“

studenților
împotriva
taxelor

universitare

Unul dintre elicopterele americane trimise in sprijinul trupe
lor diemiste

NEW YORK 27 (Agerpres). 
— Nava oceanografică „Atlan- 
tis-2”, care a efectuat cercetări 
în zona în care la 10 aprilie 
s-a scufundat submarinul ato
mic american „Thresher”, a 
luat fotografii ale fundului 
oceanului în regiunea în care, 
potrivit cercetărilor, cu ajuto
rul sunetelor se bănuia că se 
află submarinul scufundat. Un 
purtător de cuvînt al departa
mentului marinei a declarat la 
26 aprilie că. în ciuda faptului 
că „fotografiile sînt de calitate 
excelentă”, clișeele nu furni
zează deocamdată nici un fel 
de indicații în legătură cu lo
cul în care s-ar putea găsi 
submarinul. Fiecare fotografie 
reprezintă o suprafață de a- 
proximativ 9 metri pe 10,5 me
tri la o adîncime de aproxi
mativ 2 500 de metri.

Nava „Atlantis-2” se va în
toarce la Weods Hele (Massa- 
chusette), unde în zilele ce 
urmează vor avea loc consul
tări între tehnicienii civili și 
militari în legătură cu conti
nuarea cercetărilor, în special 
cu ajutorul aparatelor de foto
grafiat sub apă.

Intre timp, după cum anunță 
agențiile de presă, batiscaful 
„Trieste”, care urmează să 
participe la cercetări, a sosit 
la 26 aprilie la șantierele na
vale din Boston. Comandantul 
flotei americane din Atlantic, 
care a furnizat această infor-
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cu strictețe prevederile conținute 
în acordurile de la Geneva și să 
respecte independența și neutrali
tatea Laosului. Generalul Ne Win, 
președintele Consiliului revoluțio
nar al Birmaniei, a acceptat invita
ția de a vizita R. P. Chineză.

LONDRA. — S. Swane, reprezen
tantul Congresului de eliberare na
țională „Ngwane" din Swaziland 
(fostul Partid progresist din Swazi
land), a înmînat lui H. Macmillan, 
primul ministru al Angliei, o scri
soare prin care protestează cu ho- 
tărîre împotriva represiunilor dez
lănțuite de autoritățile coloniale 
engleze în Swaziland — protecto
rat englez din Africa de Sud.

BONN. — în ciuda recomandă
rilor guvernelor Statelor Unite, 
Angliei și Franței, care au remis 
reprezentanților vest-germani me
morii identice în care se arată că 
în actualele condiții ele consideră 
că nu este nimerit să se țină o sesiu
ne a Bundestagului in Berlinul oc
cidental, Eugen Gerstenmaier, pre
ședintele Bundestagului vest-ger
man, relatează agenția France 
Prese, a făcut la 26 aprilie o de
clarație presei, în care se spune 
că Bundestagul își va ține sesiu
nea plenară în Berlinul occidental. 
Gerstenmaier a făcut această de
clarație după ce mai întîi a parti
cipat la Bonn la o reuniune cu 
conducătorii diferitelor grupuri par
lamentare. Cu toate acestea, adau
gă agenția, Gerstenmaier n-a pre-

cizat încă data cînd va avea loc 
sesiunea plenară a Bundestagului 
vest-german în Berlinul occidental.

MOSCOVA. — La Kremlin și-a 
încheiat lucrările Consfătuirea 
unională a fruntașilor mișcării 
pentru munca comunistă, care re
prezintă 40 la sută din muncitorii, 
țăranii și intelectualii sovietici. 
Timp de aproape trei zile, 2 300 de 
participanți și invitați la consfătui
re au discutat raportul lui Viktor 
Grișin, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor din U.R.S.S., 
care a analizat diverse forme de 
întrecere pentru munca comunistă 
și a expus principalele sarcini care 
stau în fața acestei mișcări — cea 
maț largă mișcare de masă din 
Uniunea Sovietică.

DELHI. — La 26 aprilie, o sosit 
la Deliii președintele Consiliului 
executiv al Consiliului Prezidențial 
al R.A.U., Aii Sabri. El va avea o 
întrevedere cu primul ministru al 
Indiei, J. Nehru.

ATENA.- — Autoritățile grecești 
au expulzat, fără nici o explicație, 
din Atena pe M. Cornile, avocat 
la Curtea de Apel din Bruxelles, 
vicepreședinte al Ligii belgiene a 
drepturilor omului. El a sosit în 
Grecia din partea Comisiei inter
naționale care în urma hotărîrii 
conferinței internaționale urma să 
se întîlnească cu primul ministru 
Karamanlis, cu membri ai guvernu
lui și reprezentanți ai diferitelor 
partide pentru a le transmite cere
rea opiniei publice mondiale cu 
privirea la amnistierea tuturor de- 
ținutilor politici din Grecia. Comi
tetul international pentru amnistie
rea deținuților politici și respecta
rea drepturilor omului din Grecia 
a dat publicității o declarație în 
care protestează energic împotriva 
măsurii luate față de M. Cornile 
care s-a ridicat întotdeauna în apă
rarea deținuților greci.

mație, a declarat că batiscaful 
urmează să procedeze la două 
scufundări de încercare. Una 
dintre ele va avea loc marți 
dimineața în apropierea Bosto
nului. Miercuri, batiscaful va 
fi remorcat de nava sa de es
cortă pînă la un punct situat 
la 54 mile în larg, pentru a 
efectua o a doua scufundare 
de încercare la aproximativ 200 
metri adîncime. După aceea, 
batiscaful va fi readus în por
tul Boston, unde va rămîne 
pînă ce navele care au misi
unea să găsească epava sub
marinului „Thresher” vor des
coperi locul exact în care se 
află această epavă, sau pînă 
ce tehnicienii vor hotărî în ce 
parte trebuie întreprinse cer
cetările cu ajutorul batiscafu- 
lui.

Batiscaful „Trieste” este, de 
fapt, o navă formată din două 
părți dintre care o uriașă parte 
plutitoare lungă de 58 de pi
cioare și 11 picioare în diame
tru la suprafață. Dedesubt se 
află o nacelă din oțel cu dia
metrul în interior de aproxi
mativ șase picioare. Batiscaful 
nu poate rămîne sub apă mai 
mult de sase ore.

Cercetările în cadrul comi
siei speciale organizată de De
partamentul marinei pentru a 
încerca să 
scufundării 
tinuă.

Potrivit
Presse, se pare că posibilita
tea scufundării submarinului 
„Thresher’’ din cauza unui in
cendiu la bord ar fi fost înlă
turată. După cum se știe, a- 
cum o săptămînă, în cursul 
depoziției unui chimist de la 
șantierele navale din Port
smouth s-a afirmat că bucă
țile de material plastic gă
site la suprafața oceanului și 
despre care se crede că provin 
din anvelopa mașinilor ato
mice ale submarinului prezen
tau urme de arsuri.

La 26 aprilie, șeful servicii-

lor de mașini nucleare de la 
șantierele din Portsmouth a re
cunoscut că bucățile de plastic 
despre care este vorba seamă
nă cu cele care acopereau ma
șinile submarinului „Thresher” 
dar a afirmat că urmele pe 
care le-a putut observa nu 
erau în nici un caz urme de 
arsuri, ci era vorba de ulei gra- 
fitat provenit de la operațiu
nile de perforare a plasticului. -------- -----•-----

TTjecen-t, conducerea universi. 
tații din Lennoxville (pro. 
vincia Quebec) a anunțat 

că în viitorul an de învățămînt 
taxele universitare vor fi majo
rate cu 80 de dolari și plata 
pentru cămin cu 50 de dolari pe 
an. In felul acesta, pentru stu
denții care locuiesc 
costul întreținerii se 
1 270 dolari pe an. 11 
dintre studenții acestei 
tați, care au răspuns la 
tionar, au declarat că, 
nu-și vor putea continua studiile.

In semn de protest studenții 
au organizat o retragere cu torțe 
în jurul clădirii universității și 
au cerul administrației să revi
nă asupra hotărîrii. de a majora 
taxele universitare. Cererea stu
denților a fost sprijinită de unii 
profesori.

la cămin 
ridică la 

la sută 
universi- 
un ches- 
probabil,

„Worker“ despre o nouă organizație

NEW YORK 27 (Agerpres).
— Săptămânalul american 
„Worker“ aduce amănunte in
teresante asupra 
seria lungă a 
ultrareacționare 
Este vorba de

descopere misterul 
submarinului con-

agenției France
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ISTANBUL. — La 27 aprilie a 
sosit la Ankara secretarul de Stat 
al S.U.A., Beau Rusk. După cum 
se știe, Rusk se afla în drum 
spre Caraci unde va participa la 
sesiunea Consiliului ministerial 
al pactului C.E.N.T.O. care va 
avea loc între 30 aprilie și 1 mai.

LONDRA. — După cum relevă 
agenția U.P.I., amiralitatea britani
că .a anunțat în Camera Comune
lor că pînă în anul 1968 va fi crea
tă flota britanică ele submarine 
atomice înzestrate cu rachete 
,,Polaris", care își va avea baza la 
Faslane, localitate situată la 7 mile 
în apropiere de baza americană 
pentru submarine „Polaris" de la 
Holy Loch. Pe de altă parte, pur
tătorul de cuvînt al amiralității a 
făcut cunoscut că suma provizorie 
care va fi cheltuită de Anglia pen
tru crearea acestei flote se ridică 
la 20—25 milioane lire sterline.

. BONN 27 (Agerpres). — Con- 
a Uniunii

: a aprobat 
în cadrul unei ședințe hotărî- 
rea fracțiunii parlamentare a 

î a numi pe 
Ludwig Erhard, ministrul e- 
conomiei al R.F.G., ca succesor 
al lui Adenauer în postul de 
cancelar. Conducerea federală 
a U.C.D. a recomandat lui Er- 

i „promoveze linia lui 
Konrad Adenauer“.

Adenauer care a luat cuvîn-
1, a exprimat din 

nou, ca în zilele precedente, 
unele rezerve în legătură cu 
candidatura lui Erhard, însă 

Il-a asigurat de „loialitatea“ și 
„sprijinul“ său. Căutînd să-și

I
Ia U.C.D 

hard să
nnrad

I Adenauer c< 
tul la ședință, 
nmi. ra în 7.I
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„Comitet pentru apărarea doc
trinei Monroe", al cărei scop 
mărturisit este invadarea Cu
bei. Din conducerea acestei 
organizații fac parte nu mai 
puțin de 14 ofițeri superiori, 
generali și amirali în retrage
re, în frunte cu amiralul Rad- 
ford, fost președinte al grupu
lui mixt al șefilor de stat ma
jor al S.U.A.

Președintele organizației este 
un anume Eddie Rickenbac- 
ker, care s-a făcut cunoscut 
pentru sprijinul necondiționat 
acordat tuturor mișcărilor ex
tremiste. Astfel, dezvăluie 
„Worker“, el a salutat activi
tatea organizației rasiste „Cru
ciada creștină“ ca fiind cit se 
poate de valoroasă. Această a- 
preciere capătă semnificații 
deosebite dacă ținem seama de 
faptul că președintele „Cru
ciadei creștine”, Allen Zoii, 
este un fost lider al Bundului

asigure pentru viitor influența 
asupra politicii R.F.G., Adena- 
uer a insistat asupra creării 
unui organ politic consultativ 
care „să acorde sprijin șefului 
guvernului”, adică lui Erhard.

într-un interviu transmis la 
26 aprilie la posturile de tele
viziune vest-germane, Adena- 
uer s-a grăbit să dea sfaturi 
și recomandări viitorului can
celar al R.F.G. Adenauer a 
recomandat cu insistență lui 
Erhard „să continue politica 
promovată pînă în prezent“. 
Drept 
tantă 
toare, 
numit
franco-vest-german semnat de 
el și de Gaulle.

sarcina cea mai impor- 
pentru perioada urmă- 
cancelarul de la Bonn a 

ratificarea tratatului

germano-american (organizație 
liitleristă care a funcționat în 
S.U.A. înaintea celui 
doilea război mondial), 
țiile între „Comitetul 
apărarea doctrinei Monroe' 
„Cruciada creștină“ nu 
mărginesc numai la laudele 
reciproce pe care și le aduc 
conducătorii acestor două or
ganizații. Unii dintre fruntașii 
lor ca, de pildă, generalul 
Stratemeyer, sînt membri atit 
ai uneia cit și ai celeilalte 
grupări.

De altfel, grupul care cere 
invadarea Cubei întreține le
gături dintre cele mai strinse 
și cu alte organizații ultra- 
reacționare, de pildă, cu cu
noscuta „Societate John Birch“, 
organizația „Loboy-ul liber
tății“, grupul republican din 
jurul senatorului Goldwater 
ș.a.m.d. Rezultă, în acest fel, 
o strînsă împletire a diverse
lor fire ultrareacționare, care 
toate duc în același loc : ma
rele business. De obicei, re
prezentanții marelui business 
preferă să rămînă în umbră, 
în cazul „Comitetului pentru 
apărarea doctrinei Monroe“, ei 
au făcut o derogare de la a- 
ceastă regulă și și-au dat în 
mod public adeziunea la el. 
Cel mai cunoscut dintre oa
menii de afaceri membri ai 
comitetului este Felix Dupont 
Jr., conducător al uriașei cor
porații cu același nume. Ală
turi de el mai pot fi întîlniți 
Patrick Frawley, președintele 
corporației „Schick Razer”, 
Howard Pew, unul din condu
cătorul societății „Sun Oii” 
și alții. Faptul că oamenii de 
afaceri au socotit necesar să 
participe direct la activitatea 
comitetului reflectă importan
ța pe care ei o acordă înfăp
tuirii programului acestuia. 
Intr-adevăr, scrie ziarul „Wor
ker“, s-a calculat că marile 
corporații nord-americane au 
pierdut circa două miliarde de 
dolari în momentul în care 
poporul cuban a devenit stă- 
pin pe destinele țării sale. Ele 
caută să recupereze indiferent 
prin ce mijloace miliardele 
pierdute.

de-al 
Reia- 

pentru 
și 
se


