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Tînăia Doina Bostea este ab
solventă a Școlii tehnice de 
proiectanți „Steagul ioșu“ din 
Brașov. Repartizată la Uzina 
„Tractorul' serviciul „T 52", ea 
este lună de lună, evidențiată 

în întrecerea socialistă.

Foto : S. NICULESCU

Se dezvoltă Uzina 
chimico-metalurgică 

din Copșa Mică
La uzina chimico-metalurgi- 

că din Copșa Mică se constru
iește o instalație pentru obți
nerea zincului și a plumbului 
în furnal, care va asigura o 
creștere însemnată a produc
ției de metal. Noua instalație 
este proiectată în parte în țară 
și realizată de întreprinderea 
de construcții pentru industria 
chimică. în halele nou ridica
te a și început montarea uti
lajelor și mașinilor de mare 
productivitate, realizate la ni
velul tehnicii actuale. Procesul 
de producție va fi complet 
mecanizat și automatizat.

Alături de această instalație, 
se construiește o nouă fabrică 
de acid sulfuric, cu o produc
ție dublă în raport cu fabrica 
similară existentă care 
mează să valorifice sulful 
concentrație.

în vederea alimentării 
apă a complexului industrial 
de la Copșa Mică, pe rîul 
Tîrnava, se desfășoară din 
plin lucrările de construcție a 
unei stații de captare și a unui 
baraj care va satisface în în
tregime necesarul de apă in
dustrială.

ur- 
din
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Viitorilor chimiști

o temeinică pregătire
odlea, Făgăraș, 
Victoria... Trei 
mari centre ale 
industriei chimi
ce, trei centre de 
pregătire a viito
rilor chimiști. în 
școlile profesio

nale de pe lîngă Uzinele „Co- 
lorom" și combinatele chimice 
din Făgăraș și Victoria învață 
peste 1 200 de elevi.

Elevii acestor școli au la 
dispoziție săli de clasă spațioa
se, laboratoare și ateliere bine 
înzestrate. Nu de mult, la 
Victoria s-a dat în folosință 
un nou local de școală, care se 
înscrie printre cele mai fru
moase clădiri ale orașului. în 
curînd, elevii din Codlea vor 
pătrunde ușor tainele chimiei, 
lucrînd în noul laborator a 
cărui amenajare este pe ter
minate. Atelierele pentru in
struirea practică a elevilor din 
anul I sînt dotate cu noi scule 
și mașini, care oferă posibili
tatea însușirii temeinice a cu
noștințelor de lăcătușerie. Bi
bliotecile celor trei școli se 
îmbogățesc continuu cu noi 
lucrări literare și cărți tehni
ce de specialitate, ajungînd 
fiecare să numere în prezent 
peste 12 000 de volume.

contribuție importantă la reu
șita procesului instructiv-edu- 
cativ. în adunările generale 
pe clase și ani de studiu ute- 
miștii discută despre munca 
lor, despre felul cum învață, 
cum se comportă. „Disciplina 
— cerință esențială a învăță
turii de calitate* 4, „Cum ne 
pregătim pentru a deveni 
muncitori de nădejde", „Cum 
folosim timpul de practică**,  
„Valoarea unui minut în pro- 
ducție**  — sînt cîteva din te-

Raid prin cîteva școli 
profesionale 

din regiunea Brașov

In primul rînd — 
învăjătura

Școala profesională din ora
șul Victoria. O statistică glo
bală a primului trimestru a- 
rată că din cei 467 elevi ai 
școlii, aproape 70 la sută au 
obținut pe primul trimestru 
numai medii între 7 și 10.

Profesorii, în marea majo
ritate ingineri din combinat, 
desfășoară o muncă de calita
te, transmit elevilor cunoștin
țe bogate și variate. Unii ca : 
Victor Barna (tehnolog șef la 
secția acid azotic) și Ion Oneț 
(inginer șef la secția de azotat 
de amoniu) confecționează cu 
ajutorul elevilor material di
dactic — planșe și machete — 
necesare la predare. O atenție 
deosebită acordă inginerii- 
profesori legării cunoștințelor 
teoretice de activitatea practi
că, de realizările industriei 
noastre chimice.

Organizația U.T.M., prin ac
tivitatea pe care o desfășoară 
în rîndul elevilor, aduce

mele dezbătute în cadrul adu
nărilor.

De buna pregătire a viitori
lor chimiști se îngrijește și 
întreprinderea. Conducerea 
combinatului a repartizat pe 
cei mai buni ingineri, maiștri 
și muncitori să se ocupe de in
struirea elevilor, controlîndu-i 
și ajutîndu-i în această activi
tate.

Elevii au multe activități 
comune cu muncitorii, parti
cipă la ședințele de producție 
din secții și credem că nu este 
lipsit de semnificație nici fap
tul că la reuniunile tovărășești 
din școală n-au fost niciodată 
mai ' puțin de 50 de tineri 
muncitori fruntași, invitați în 
mijlocul elevilor.

Dar se pot mîndri cu aseme
nea rezultate frumoase și șco
lile profesionale din Făgăraș 
și Codlea ? E drept că marea 
majoritate a elevilor din aces
te școli învață cu conștiincio
zitate, se pregătesc zi de zi, 
obținînd rezultate bune și 
foarte bune în însușirea me
seriei. Aici sînt, însă, și mulți 
elevi cu o pregătire slabă sau 
mediocră. La Codlea și la Școa
la profesională din Făgăraș, 
un număr destul de mare de 
elevi au rămas corijenți pe 
trimestrul I. Această situație 
se datorește mai multor cauze.

Sînt elevi care nu manifes
tă suficient interes față de în
vățătură, de studiul individual, 
nu privesc cu destulă răspun-

dere îndatoririle pe care le 
au. La școala din Făgăraș sînt 
elevi care lipsesc nemotivat 
de la ore, de la practică, nu 
respectă programul de inter
nat. Despre răspunderea ce-i 
revine în această privință șco
lii credem că forurile în drept 
vor întreprinde o analiză pen
tru a afla cauzele unor defi
ciențe și a lua măsurile nece
sare în vederea îmbunătățirii 
continue a procesului de învă- 
țămînt în școală.

Organizațiile U. T. M. din 
aceste școli sînt chemate să a- 
jute școala în lichidarea grab
nică a lipsurilor constatate, 
împreună cu școala este bine 
să se preocupe permanent de 
formarea unei puternice opi
nii colective pentru întărirea 
disciplinei școlare, pentru spo
rirea eforturilor elevilor în 
vederea obținerii de rezultate 
tot mai bune la învățătură. 
Prin folosirea discuțiilor indi
viduale și colective cu elevii, 
adunări generale U.T.M., acti
vități extrașcolare etc., fieca
re elev trebuie mai întîi aju
tat să înțeleagă de ce este 
necesar să respecte disciplina 
școlară, să-și formeze deprin
derea de a-și cere atît lui, cît 
și celorlalți colegi ai săi să fie 
disciplinați.

Ne gîndim, de pildă, la fap
tul că deseori în școală sînt 
invitați delegați ai unor între
prinderi în legătură cu abate
rile săvîrșite de unii elevi care 
se pregătesc pentru aceste în-
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CONFERINȚA FEMEILOR 
DIN ORAȘUL BUCUREȘTI

Sîmbătă a avut loc în Capitală 
Conferința femeilor din orașul 
București. Au participat 400 de de
legate — muncitoare fruntașe în în
trecerea socialistă, colectiviste, inte
lectuale — alese cu prilejul confe
rințelor raionale ale femeilor. Au 
luat parte numeroși invitați: repre
zentanți ai Comitetului orășenesc 
București al P.M.R., ai unor institu
ții centrale și organizații obștești și 
ai Sfatului popular al Capitalei.

Lucrările conferinței au fost con
duse de tovarășa prof. ing. Suzana 
Gîdea, președinta Consiliului Națio
nal al Femeilor.

Prima sesiune de

VACANȚĂ

PRIMAVARA!
Prima bucurie pe care 

le-a rezervat-o celor 
mai mulți dintre elevii 
de toate vîrstele a fost... 
carnetul de note care a 
înregistrat fidel rezulta
tul eforturilor lor de-a 
lungul trimestrului care 
s-a încheiat. Acum, 
timp de două săptămâni 
le sînt rezervate alte 
bucurii și surprize. Vor 
pleca în excursii și dru
meții, vor face în con
tinuare antrenamente 
pentru obținerea insig
nei de polisportiv, vor 
vizita mai des sălile de 
expoziții și muzee. Spec
tacolele amînate pen
tru... după teze, vor fi 
vizionate, cartea care 
aștepta în raft răgazul 
de a fi citită, va lua lo
cul manualelor pe masa 
de lucru. Și, alături de 
aceasta, plimbările în 
aerul primăvăratec, re
vederea cu colegii la re
uniunile organizate în 
școală, ori întîlnirile cu 
muncitori, oameni 
știință și cultură 
umple fiecare zi de va
canță. Le dorim elevilor 
zile de vacanță frumoa
se, care să-i ajute să-și 
reînpr ospăteze forțele
pentru noua etapă șco
lară care-i așteaptă.

de 
vor

Restaurarea unor
Darea de seamă asupra activității 

Comitetului orășenesc al femeilor, 
a fost prezentată de tovarășa Geor- 
geta Dumitru, președinta Comitetu
lui orășenesc al femeilor.

La discuții au luat parte numeroa
se delegate, care și-au exprimat ho- 
tărîrea de a aduce contribuția lor 
entuziastă la realizarea unor noi 
succese în cinstea celei de a XX-a 
aniversări a eliberării patriei.

A fost ales apoi noul Comitet o- 
rășenesc al femeilor.

monumente istorice

și de artă

(Agerpres)

examene
monu-

și-au 
conso-

tnvățămîntul superior fără frecvența
La 22 martie, studenții din 

tnvățămîntul superior fără 
frecvență se prezintă la pri
ma sesiune de examen din ac
tualul an universitar. Ei sînt 
cu 4 200 mai mulți decît în a- 
nul precedent.

Pentru ca acești studenți — 
oameni ai muncii din diferite 
sectoare de activitate — să 
poată obține rezultate cit mai 
bune la examene, Ministerul 
învățământului a organizat

numeroase cercuri de studii 
îndrumate de cadre didactice. 
De asemenea, bibliotecile stu
dențești din cele 15 centre 
universitare au pus la dispozi
ția celor interesați o serioasă 
documentare științifică și noi 
volume de specialitate. In tot 
cursul anului de învățămînt, 
profesori, conferențiari și lec
tori universitari au dat con
sultații cursanților în legătură(Continuare în pag. a IlI-a)

Ca și în anii trecuți, de în
dată ce timpul va fi prielnic, 
specialiștii din Direcția monu
mentelor istorice a Comitetu
lui de stat pentru construcții» 
arhitectură și sistematizare — 
arhitecți, istorici, arheologi — 
vor începe lucrări de restau
rare a unor vechi 
mente.

Pentru acest an, ei 
propus să restaureze și
lideze Turnul Bărăției și cîte
va clădiri anexe din Cîmpu- 
lung, ruinele vechii cetăți de 
scaun Tîrgoviște, turnul de pe 
vremea lui Radu Vodă din 
Capitală, iar l-a Suceava vor 
continua lucrările de restau
rare a cetății de scaun și așa- 
zisului „han domnesc". Se vor 
executa, de asemenea, lucrări 
la monumentele de arhitectu
ră romanică din secolele 
XIII—XIV de la Cisnădioara 
și Cricău, precum și lucrări de 
conservare a ruinelor Sarmi- 
segetuzei și de restaurare a 
zidurilor orașului Sebeș și a 
cetăților Prejmer și Cîlnic.

Atenția de care se bucură 
acest domeniu de activitate în 
țara noastră este reflectată și 
în faptul că, în ultimii patru 
ani, pentru cercetarea, restau
rarea și păstrarea monumen
telor istoricc-culturale au fost 
alocate, numai prin această 
direcție, fonduri de aproape 50 
milioane lei.

cu metodele de studiu indivi
dual, de informare și culegere 
a materialului pentru lucrările 
scrise.

La recentele consfătuiri din
tre oamenii muncii înscriși la 
cursurile din învățământul su
perior fără frecvență și con
ducerea unor facultăți și insti
tute din București, Bacău, 
Craiova, Galați, Tg. Mureș 
s-au stabilit măsurile necesare 
privind multiplicarea de 
cursuri și manuale, procurarea 
de material bibliografic, gra
fice și diferite lucrări litogra
fiate, tematica și conținutul 
viitoarelor lucrări de control 
și practica de laborator, pre
cum și programul de desfășu
rare a actualei sesiuni de co
locvii și examene.

(Agerpres)

(Agerpres)
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Concursul nostrucele mai frumoase poezii

Pentru

(Agerpres)

soiuri
de floarea-soarelui

continuă
La. sfîrșitul primei etape a concursului nostru sîntem 

bucuroși să constatăm realizarea unui bilanț îmbucurător ,i 
totodată să anunțăm cititorilor premiile concursului:

PREMIUL II: Adrian Păunescu 
George Iarin

PREMIUL III:

MENȚIUNI:

Ion Davideanu
George Cristea Nicolescu
Horia Gane 
Florin Costinescu 
Ion Niculescu

Concursul a stimulat, după cum s-a putut vedea, inspirația 
lirică a multor tineri, care s-au străduit și se străduiesc să 
exprime în vers ginduri și sentimente izvorite din viața nouă 
a patriei aflată în cel de-al XX-lea an de la Eliberare.

Dorința multor tineri, exprimată în numeroase scrisori 
primite la redacție, este de a participa în continuare la acest 
concurs cu versuri din ce în ce mai bune, asupra cărora auto
rii înșiși să revină cu multă exigență, pentru realizarea unui 
înalt grad de autenticitate lirică. Ținînd seama de aseme
nea dorință redacția a hotărît continuarea concursului, ini
țiind o A DOUA ETAPĂ A SA care se va încheia la 1 AU
GUST 1964.

Reamintim cititorilor că poate participa orice tînăr, indi
ferent de profesie și pregătire, cu excepția membrilor și 
membrilor stagiari ai Uniunii Scriitorilor. Evident, pot par
ticipa în continuare cei distinși cu premii și mențiuni în 
prima etapă.

Exprimarea sugestivă, emoționantă a gîndurilor și senti
mentelor înalte, pe care le generează realitățile noastre so
cialiste, își poate găsi împlinirea într-o poezie agitatorică, 
militantă, animată de patos cetățenesc.

Așteptăm de la tinerii noștri colaboratori versuri pe mă
sura faptelor ce le-au inspirat, cu încrederea că această a 
doua etapă a Concursului, va prilejui un și mai bogat bilanț 
de poezii frumoase, emoționante, pe măsura epocii în care 
trăim.

Tractoarele din G.A.S. Focșani așteaptă aliniate intrarea „în formație" pe ogoarele regiunii 
Galați poto : AGERPRES

Reflecții cu prilejul 
unui concurs literar

■
 tatul nostru so

cialist oferă lite
raturii cele mai 
bune condiții de 
cultivare și de 
dezvoltare. încu
rajarea și îndru

marea tinerelor talente lite
rare este o grijă permanentă. 
Unul din mijloacele cele mai 
potrivite pentru descoperirea 
și selectarea talentelor este 
instituirea de concursuri, pro
cedeu folosit nu numai de re
vistele literare ci și de ziare
le noastre care, avînd o largă 
răspîndire, ajută și stimulea
ză în modul acesta creația 
literară.

Constatăm cu bucurie că 
întotdeauna rezultatul aces
tor concursuri este bogat și 
revelator. Mulți poeți din ul
tima generație s-au manifes
tat întîia oară în cadrul unui 
concurs literar și au debutat 
încurajați de aprecierile elo
gioase pe care le-au obținut 
cu prilejul concursului.

Prima impresie, și cea mai 
adîncă, pe care o ai exami- 
nînd rezultatele unui concurs 
cum e acela „Pentru cele mai 
frumoase poezii" pe care l-a 
instituit „Scinteia tineretului"

Acad. Al. Philippide

este că tinerii cu vocație poe
tică din țara noastră și-au în
sușit sau sînt pe cale de a-și 
însuși temeinic principiile po
eziei realist-socialiste.

Se remarcă în toate aceste 
poezii de debut o trăsătură 
comună, care s-ar putea de
fini astfel: păstrarea contac
tului cu realitatea și evitarea 
a tot ce este vag și inconsis
tent. Este aici în chip evident 
aplicarea tocmai a unuia din 
principiile poeziei realist-so
cialiste. Poezia realist-socia- 
listă se întemeiază pe concret, 
își trage seva din realitatea 
imediată și cînd își ia zborul 
și se avîntă. ea face aceasta 
cu aripile palpabile și perfect 
vizibile ale rachetei cosmice, 
nu cu aripile absurd imateria
le ale vreunei făpturi lipsite 
de realitate. Iată, de exemplu, 
cîteva strofe din acest „ȘAN
TIER IARNA" semnat de Ion 
Davideanu : „Aici pe schele, 
aerul e tare / Și prinzi puteri 
și aripi cînd îl guști / Un 
gest să faci și nourii din zare 
/ Devin mai transparent! și 
mai înguștl / Ecouri repetate

și egale / Pătrund în jur ză
pezile și gerul / Același gest 
prelung de macarale / Pri
mește mîngîiere, zilnic cerul / 
O lume e aici, de ritmuri cal
de, / De colorate zîmbete ar- 
zsnd — / Și e lumină multă, 
să se scalde / In ea aripa fie
cărui gînd“. Este aici o bună 
îmbinare între notația realis
tă și fantezia poetică, aceasta 
intensificînd realitatea și des
coperind în realitate esențe 
poetice.

Poeții tineri trebuie să 
meargă hotărîți pe acest 
drum al observației realiste 
unite și îmbinate cu gîndirea 
poetică și cu fantezia creatoa
re. Ei trebuie să descopere 
poezia lucrurilor, nu să poeti
zeze artificial lucrurile. Să se 
deprindă, deci, să observe și 
să viseze la cele ce observă. 
Numai așa se poate înfăptui o 
bună poezie.

Călăuzit de acest principiu, 
poetul tînăr își poate cultiva 
și dezvolta în libertate talen
tul, păstrîndu-și stilul și tonul 
propriu. Temele bogate și va
riate pe care le oferă realita
tea socialistă trebuie tratate

(Continuare în pag. a Il-a)

La Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice de la 
Fundulea, au fost create noi soiuri 
de floarea-soarelui. Prin produc
ția mare de semințe și conținutul 
ridicat de ulei, ele sînt mai valo
roase decît cele existente în cul
tură. Noile soiuri — F-6331 și 
F-257 — au un conținut de ulei în 
semințe cu circa 25 la sută mai 
mare decît soiul importat, Vniimk. 
8931, cultivat în tara noastră pe 
aproape întreaga suprafață și care 
a dat cele mai mari producții. în 
anii secetoși ele au produs 1 300— 
1 400 kg ulei la hectar. Comparativ 
cu soiul .Vniimk, soiurile create la

Fundulea, sînt mai rezistente Ia 
secetă și boli, au talia cu 15—20 
cm mai mică, . au procentul 
coji mai mic, iar perioada de 
getație este cu 5—6 zile 
scurtă.

Aceste soiuri sînt verificate 
diferite regiuni ale țării și,
odată, înmulțite pentru a fi extin
se în cultură.

La Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice de la 
Fundulea, se experimentează și 
alte soiuri obținute de specialiștii 
institutului.

de 
ve
rnal

în 
tot-

(Agerpres)

UN EMOȚIONANT
ATLAS LIRIC

de Ion Brad

■
 rmărit de-a lungul a cîtorva luni 

și descifrat pe îndelete, titlu cu 
titlu, atlasul liric schițat în „Scîn- 
teia tineretului" prin publicarea 
lucrărilor sosite la concursul

„Pentru cele mai frumoase poe
zii' dă acum dreptul cititorilor 

la un scurt popas. Bineînțeles, nu de odihnă. 
Frumusețea adevărată nu poate obosi pe ni
meni, ci mai degrabă înviorează spiritele, 
hrănindu-le pentru rezistența la zboruri con
tinui. Deci, un scurt popas de meditație, de re
memorare. La capătul lui, nimeni nu se va 
mira că, tocmai acum la echinocțiul de pri
măvară, ziarul distinge cu premii și mențiuni 
pe cei mai buni alpiniști ai versului, pe cu
tezătorii care au înfruntat iarna și zăpezile 
hîrtiei, în văzul și admirația noastră. Ei au 
adus în pagina gazetei urmele pașilor bătuți 
pe marile șantiere ale țării, prin sate și orașe 
noi, cutezanța visului și certitudinea împli
nirii, zborul semeț al fanteziei și — cum era 
firesc pentru vîrstă — fiorul acela specific 
care încinge inima tuturor îndrăgostiților.

Din mișcarea agitată a penițelor s-a schițat,

astfel, acest atlas poetic, sugestiv pentru 
frumusețile unei țări întregi, pentru ritmu
rile unei vaste munci de creație în care 
pulsează energiile milioanelor de constructori 
ai socialismului, însuflețiți în eforturile lor 
de știința precisă și de poezia generoasă ce ca
racterizează, armonios împletite, politica în
țeleaptă a partidului nostru.

A porni pe un asemenea drum în poezie, 
luînd pieptiș toate înălțimile, chemat și îna
ripat de ele, înseamnă a te bucura de o zodie 
norocoasă. Rămâne doar să distingi limpede 
dincolo de mirajul frumuseții munca enormă 
care-o hrănește în rădăcini.

In calitatea mea de cititor atent și entuziast, 
cum știu că sînt foarte mulți printre cei care 
urmăresc zilnic paginile „Scînteii tinertului", 
nu cred că aș putea ura ceva mai simplu și 
mai sincer tinerilor poeți angajați în con
curs decît să colinde și pe mai departe dru
murile țării cu aceeași pasiune, să se pă
trundă și mai mult de toate frumusețile ce 
sporesc în zare și în sufletul oamenilor, tn- 
tîmpinînd odată cu ei sărbătoarea luminoasă 
— cea de a 20-a — a Eliberării.



O EXPOZIȚIE
REUȘITĂ

Duminică, 15 martie, a avut loc în sala Paietului Culturii din Cluj, 
sub auspiciile Comitetului regional pentru cultură și artă, vernisajul 
expoziției de artă fotogralică a tlnărului fotoreporter rl-r ean. Ion 
Miclea-Mihale.

Expoziția cuprinde 72 din cele mai reușite imagini culese ca geo
grafia nouă a Rorruniei socialiste de un talentat fotoreporter.

1. Miclea-Mihale a cutreierat țara în căutarea eroilor reprr.z e.cr 
sale Ilustrate. Multe din mărturiile vieții noi de pe malul Arreșuhx 
(lin cherhanalele dunărene sau din aridul decor al Apusesuicr 
surprinse de înzestratul fotoreporter, au apărut in paginile 
și revistelor.

Jn urmă cu cîjiva ani, o îneîntătoare fetită ca un rucsac spete 
pe fundalul odihnitor al unor brazi înveseliți de o cabană — 
fie intitulată atît de simplu ,,Vacanță" fusese semnalată pe cec d*>  
tîi pagină a ziarului „Elore" ca un model de reușită ; si un 
scriitor sfătuia cu acest prilej pe cei care ne iniăUșeazâ Ia riecare 
zi fragmente din viața constructorilor noii societăți, să :.-.:z.:eu-ri 
imaginile lor cu poezia fără de care cartonul și cerneala siM aaoarte.

Așa cum spune criticul Mircea Zaciu, in preiata alteaaaJuf
ției „...Artistul 1. Miclea-Mihale știe să surprindă cu Bundusaut de 
acuitate semnificațiile și poezia vieții noastre, descoperind valori 
plastice și subliniind asociații neașteptate în peisajul industrial <li
tografiile „Cvartet", „Siderurgică", „Tunul pașnic), in grirrîrin 
noului nostru urbanism („Spirală", „Orgă", ,.Mamaia", ^Tiep

Sînt, fără îndoială, în cele semnalate, și în alte exponate 
de poet.

Angajat cu aptitudinile sale certe în plina de răspundere stisume 
de reporter al oamenilor șl faptelor zilelor noastre, îl ni: A c:. 
clujean ni se dezvăluie in plină maturitate și cea dinii’ expoziție 
a sa o făgăduiește deja pe următoarea, pe care sutele de vizitatori 
ai expoziției de la Palatul Culturii din Cluj o așteaptă m iegitus 
interes.

Crartef ConjugalăTEOFIL BĂLAJ
__________________ •

ANT1ER PE TEME

Muzeul Cetății Branului
Cetatea Branului. veche fortă

reață medievală, a fost zidită pe 
o cuime de stîncă, incepînd din 
anul 1377 „prin cheltuiala negus
torilor brașoveni'4. In cuprinsul 
cronicii lui Ioan de Tîmava rezul
ta că lucrarea se încheia la 1382 
sub domnia lui Ludovic cel Mare.

■ Unne arheologice printre care cele 
două morminte funerare cu ins
cripții în limba latină $i cărămi- 

| xile cu ștampila legiunii a XIII-a 
■- Gemina. descoperite la celălalt 
i capăt al trecătorii precum și exis

tenta castrului roman Cumidava, 
de lingă Rîșnov. dovedesc că și 

• romanii acordaseră importanță 
strategică acestei căi de acces. 
Așa se explică faptul că fortărea
ța. deși așezată într-un loc peri
culos, a fost terminată în 4—5 ani. 
Lmp record în comparație cu cei 
40 de ani, necesari zidirii monu
mentului gotic din Brașov — Bi
serica Neagră.

De-a lungul celor peste 500 de 
ani de existență, cetatea, prin im
portanța ei strategică, a trecut în 
stăpînirea multor domni (Mircea 
cel Bătrîn, Radu Prasnoglava, Dan 
al II-lea și cea mai mare parte a 
timpului sub regii ungari și prin
cipii transilvăneni). Dinastia Ho- 

I heazollemilor a transformat ceta
tea intr-o vilă de agrement, muti_ 
lindu-i stilul medieval măreț, prin 
adausuri lipsite de autentic și au- 
tohtonat (ghizduri de fintînă flo
rentină. mese și lăzi englezești, 
poticandre, balcoane,) schimbînd

! la dependințe si băi. chiliile cava- 
' leritor șt „trabanților". Capriciile

unor prințese prusace au reprofi
lat așadar cetatea după gust și 
confort (instalînd un lift într-f 
fintînă, schimbînd linia ogivală a 
arcadelor și alte „amendamente"4 
care au redus din sobrietatea me
dievală a cetății.

Astăzi porțile castelului s-au 
redeschis pentru a primi, de astă 
dată, pe vizitatorii muzeului. Bra« 
nul ca și castelul Huniazilor sau 
Peleșul a devenit muzeu. Anual, 
in muzeu. urcă scările turnului 
de piatră 80 000 de oameni dintre 
care 10 000 vizitatori străini.

Merită să fie relevată activita
tea tinerilor cercetători din cadrul 
muzeului care au întreprins ac
țiuni pentru depistarea și conser
varea pieselor etnografice si fol
clorice din țara Bîrsei. A fost cu
les un număr impresionant de 
materiale folclorice (balade, doine, 
strigături, legende), precum și o 
serie de piese etnografice. Prin
tre numeroase descoperiri, recent 
a fost găsit pe filele unui Penti- 
costar (carte de cult) într-o bise
rică sătească din Șimon, un frag
ment de manuscris semnat de Ion 
Vartolomeu — „dascăl și zugrav" 
— unul din capii Revoluției de la 
1848 din Ardeal. Acesta consemna 
mersul evenimentelor și caracte
riza atitudinea generalului Bem 
față de participanții la revoluție. 
Asemenea descoperiri sînt pentru 
tinerii cercetători ai muzeului în
demn la o preocupare în conti
nuare pentru descoperirea și cer
cetarea altor documente.

ION MARCOVICI

ARTISTIC ȘTIINȚIFICE
h putea fi dirijată

s

Interviul nostru cu maestrul emerit ,p ereditatea viețuitoarelor?
al artei Sigismund Toduța

Din fiecare cameră a impunătoa
rei clădiri a Conservatorului clu
jean, răzbat acorduri, game, arpe
gii. în tîrziul serii sînt repetate 
lucrările pentru cursurile de a 
doua zi.

In cabinetul rectorului, studenții 
anului V Compoziție continuă cu 
rîvnă, în jurul pianului, un pro
fund colocviu despre ultimele so
nate beethoveniene.

Urmăresc arta cu care Sigis- 
piund Toduța, maestru emerit al 
artei din R.P.R., rectorul acestei 
vechi instituții artistice, conduce 
această pasionantă discuție ce 
scrutează cele mai variate aspecte 
ale formei de sonată în creația 
beethoveniană, și-mi amintesc mă
iestria, arta de bijutier cu care 
sînt cizelate fiecare dintre porta
tivele impunătoarelor sale sim
fonii.

Peste cîteva minute, dîndu-mi 
hmănunte asupra lucrărilor aflate 
„pe masa de lucru“ din cuvintele 
compozitorului Sigismund Toduța, 
răzbate aceeași căldură, comunica
tivitate, ce caracterizează întreaga 
«a artă componistică sau didactică.

— După „Balada Stegarului", 
cea de a 3-a simfonie, și o serie 
de reluări a unor lucrări mai vechi. 
Iubitorii muzicii n-au mai avut 
prilejul de a asculta și lucrări mai 
noi. Ce ați scris în această pe
rioadă ?

— Aduc, zilele acestea, ultimele 
retușărj celei de a 4-a simfonii...

— Care continuă linia cunoscută 
• lucrărilor

— Simfonia 
aducă un 
unor noi 
conturînd 
de ethosul

Acrasoâ simplitate capătă un 
sspeet ca totul diferit dacă ți
nem seama de totalul impre- 
i lowar al combinațiilor posi- 
bde. Este destul să arătăm ci 
caca ce se petrece aici are o 
“’-ort asemănare cu modul de 

caprin» in sunete 
mk htere. Aceleași sunete, 
i'gfpeerir litere, permit reda- 
-aa crior mai felurite conți-

Costal de comandă- 
al AD*  ului

«-

In

similare anterioare ? 
a 4-a încearcă să 

plus pe linia căutării 
mijloace de expresie, 
un limbaj mai apropiat 
artei poporului nostru.

sprijinul
calificării unor

regizori și actori
amatori

DEVA (de la coresponden
tul nostru).

Pe lingă clubul „Siderur- 
gistul" din Hunedoara a înce
put să funcționeze de cîteva 
zile o secție externă a școlii de 
artă populară din Petroșani. 
La cursurile de regie și acto
rie, care vor avea o durată de 
2 ani, participă 45 de siderur- 
giști și alți oameni ai muncii 
din oraș. Cursurile vor avea o 
durată de 2 ani, instruirea ar
tiștilor amatori o vor face ac
tori de la Teatrul de stat din 
Petroșeni. După absolvire, 
proaspeții actori și regizori 
vor participa efectiv la activi
tatea celor 15 formații de tea
tru de amatori care funcțio
nează în prezent în Combina
tul siderurgic Hunedoara.

In zilele următoare, alte sec
ții externe ale școlii de artă 
populară se vor deschide în 
xaioanele regiunii Hunedoara. 
Astfel, la Ilia se va deschide 
o secție de coregrafie, la Alba 
Iulia o secție pentru dirijat, 
iar la Sebeș o secție de regie 
— toate pentru anul I. La Ha
țeg și la Petroșeni (pentru ra
ionale Orăștie, Brad și ora
șele regionale Hunedoara și 
Deva) își vor începe cursurile 
anul II secțiile de coregrafie.

PREMIERA
LA REȘIȚA

Recent la Teatrul de Stat 
din Reșița a avut loc premiera 
comediei „Doi tineri din Ve
rona" de Shakespeare. Spec
tacolul a fost pus în scenă cu 
prilejul aniversării a 400 de 
ani de la nașterea marelui 
scriitor; regia artistică este 
semnată de Val. Mugur, maes
tru emerit al artei.

Din distribuție s-au eviden
țiat actorii Gheorghe Damian 
artist emerit, Grigore Alexan- 
drescu, Iuliana Doru și noii 
absolvenți ai Institutului de 
teatru, Petre Dumitrescu și 
Leni Pințea. Spectacolul s-a 
bucurat de un deosebit succes.

EMIL BEJAN 
secretar literar

Orchestra este ~e. imbecil;»!. 
Lucrarea apeiează iu: puia ia 
construcțiile de tip clasic, despria- 
zindu-se un tot lesat. ti: apro
piat de poem simfoax

— Ne puteți spune ceva și des
pre prima ei audiție T

— M-as bacara ea Săorfaaîa a 
IV-a. ca $i Sboftoaiflo a II â a 
IlII-a, să fie interpretată in pnu 
audiție sub bagbeta autorizată si 
inspirată a tinârului dirijor Mircea 
Basarab. care a dovedit pini in 
prezent multă afinitate pentru lu
crările mele.

— Ce lucrări mai aveți pe ..șan
tierul" apropiat ?

— Un poem simfonic care va 
încerca să contureze zbuciumata 
istorie a poporului nostru din ulti- 
mele decenii, jertfa unora dintre 
cei mai buni fii ai poporului in 
lupta crîncenă împotriva nedrep
tății și asupririi capitaliste, mo
mentul emoționant al Eliberării 
țării, care a marcat începutul pre
zentului luminos, plin de bucurii 
al patriei.

— în ce fază se găsește lucra
rea ?

— Sper 
timp util 
terpretată 
festive ce __...______
lunii august.

— Știu că ați continuat în ul
timii ani studiile dv. asupra fol
clorului ardelenesc. Cu ce se vor 
solda ele pentru marele public ?

— Cîntecul popular, in special 
cintecul din jurul Năsăudului, con
tinuă să mă pasioneze. Frumuse
țea nestematelor sale mă farmecă. 
Noi, creatorii mai avem încă multe 
de făcut pentru a pune la inde- 
mina iubitorilor muzicii frumuse
țea, valorile creațiilor populare, 
însuflețit de dorința de a veni in 
ajutorul formațiilor corale încerc 
să le dăruiesc acum cîteva cicluri 
de cîntece.

— Grupate ?
— Da. In cîntece de dor, de 

muncă, joc, incercînd în ansamblu 
să pună la îndemina iubitorilor 
muzicii un buchet armonios, poli
crom.

— Și după aceste cicluri va 
urma desigur Simfonia a V-a...

— Se găsește însă doar într-o 
fază de proiect îndepărtat, nu prea 
bine conturat. Sper însă s-o pot 
dărui auditorilor sălilor de con
cert într-un timp cît mai apropiat.

Săptămirui viitoare pe

„Lovitura „Cele trei lumi

să poată fi încheiată în 
pentru a putea fi in- 

în cadrul concertelor 
vor avea loc în cursul

IOSIF SAVA I

ale lui Gulliver

este sem-
Veniamin 

autorul co- 
Primăvara

comediei 
.JXJVITURA DE PE
DEAPSĂ- 
nată de 
Dorman, 
mediilor :
fetelor" „Povestiri 
vesele", prezentate fi 
pe ecranele noastre.

Distribufia filmului 
cuprinde atît actori 
cunoscuți: Vladimir
Treșcialov (,„Mi-am

cumpărat sm tatâ'j și 
Mihail Pugorkir. cart 
interpret rohl
principal CJvan Broo- 
kin se însoară", ,Stele 
de mai") dt și sporti
vii : V. Imovskif. 
maestru al sparturilor, 
și V. Gudkov.

Scenariul filmului 
aparține iui VlaHan 
Bahnov și lakov Kes- 
tiukovski.

JndrâjastiiDl"

Reflecții cu prilejul unui
(Urmare din pag. I)

de fiecare poet în chip per
sonal. Fiecare poet trebuie sâ 
reflecte realitatea cu oglinda 
sa proprie, cu amploarea in
dividuală și să o interpreteze 
în spirit socialist. Numai așa 
se poate realiza acea infinită 
diversitate în unitate care dă 
literaturii trăinicie și adîn- 
cime.

Poetul tînăr trebuie să lu
creze necontenit și în direcția 
perfecționării expresiei. For
ma îngrijită este neapărat ne
cesară, deoarece fără aceasta 
conținutul nu este comunica- 
**”. Observ, cercetînd mai 

cu 
al 
in

bil. Observ, cercetînd 
multe poezii publicate 
prilejul acestui concurs 
„Scînteii tineretului", că. 
majoritatea cazurilor, poeții 
cultivă o expresie limpede și 
tind către concizie. Faptul a- 
cesta e îmbucurător. Prolixi
tatea, adică lipsa de concizie 
și stilul confuz este tot ce 
poate fi mai dăunător creației 
poetice.

Observ de asemenea, o în
toarcere, aproape unanimă, la

versul regulat și o părăsire a 
versului dezarticulat, fără 
ritm și fără rima. Versul a$a- 
zis liber, care nu se potrivește 
cu nici un ritm cunoscut, poa
te fi, desigur, întrebuințat cu 
strălucire dar numai atunci 
cînd este susținut, nutrit și 
cerut imperios de gindirea 
poetică sau de natura temei 
tratate, adică de cauze adinei 
Atunci cînd poetul scrie ver
suri dezarticulate, de fapt și
ruri inegale de vorbe, numai 
din comoditate, ca să nu se o- 
bosească cu șlefuirea expres
ei, rezultatul nu poate fi bun. 
Găsesc printre versurile pre
zentate Ia concurs si cîteva 
poezii în vers liber, in iare 
condițiile enunțate mai sus 
sînt îndeplinite destul de biae- 
de exemplu -SENTIMENTUL 
PRIMĂVERII- de Gecrșe la- 
rin: „O sud ioșnind" Simt 
cum imi acoperă mina, rum 
îmi tulbură singele. aspri și 
fragedă amară și dulce ' O 
aud și saleimii— iși îndreap
tă spatele amorțit. «e întind, 
iși mișcă brațele noduroase 
puternice / pînă ce le tromese

duși acolo. Ipoteza, „codu
lui genetic- conținut in acizii 
ribonudeiei a cobori*  definitiv 
din domeniul ipotezei în do
meniul faptelor.

Fără a intra in amănunte, 
trebuie arătăm câ descifra
rea acestor mecanisme permi
te în același timp abordarea 
unei alte probleme pasionante 
a biologiei contemporane: di
rijarea eredității. încă de 
acum 20—30 de ani s-a dove
dit că o rasă de microbi poate 
fi transformată in alta prin 
prezența unui extras micro- 
bian străin sau chiar numai a 
acizilor nucleici purificați, pro- 
veniți de la altă specie. în ul
timul timp s-a demonstrat că 
virulența virusurilor este con
diționată de conținutul lor în 
acizi nudeiâ. De pildă, o mo
leculă de acid nucleic extras 
din virusul gripei poate înbol- 
năoi «a animal sensibil. In a- 
nimalul infectat chimic" apar 
epoi nuiarâe de rrnuuri în-

tregi (avind și componența 
proteică) „fabricate" sub in
fluența acidului nucleic in
trodus. Apare astfel pe deplin 
posibilă dirijarea unor modifi
cări in biosinteza proteinei...

se 
al-

do-

Transmiterea mesajului 
genetic

De la virusuri și microbi s-a 
trecut la dirijarea eredității în 
lumea animalelor superioare. 
Cercetătorul sovietic P.M. So- 
pikov a reușit modificarea ex
perimentală a eredității la pă
sări prin transfuzii de singe de 
la o rasă sau specie la o altă 
rasă sau specie. Experiențe 
similare au fost efectuate în 
Franța, S.U.A. și alte țări. 
Descifrarea „codului genetic" 
ne apropie, de asemenea, de 
rezolvarea unui vechi dezide
rat al biologilor: sinteza albu- 
minei în laborator. Primele 
succese au fost înregistrate de 
pe acum: sintetizarea unor 
substanțe albuminoase cu ac-

țiune terapeutică de exemplu, 
hormonul corticotrop, care 
apropie prin structură de 
bumina simplă.

în sfîrșit, progresele în
meniul descifrării structurilor 
macromoleculelor deschide ca
lea înțelegerii mecanismului 
de formare al tumorilor, în 
care se produce o înmulțire 
anarhică a celulelor, printr-o 
alterare a „informației" conți
nute în acizii-nucleici celulari*

Fără a le putea considera 
drept reprezentante exclusiv 
ale eredității ADN-ul și 
ARN-ul sînt substanțe chimi
ce cu rol genetic covîrșitor în 
transmiterea caracterelor ere
ditare. Studiul acizilor nucleici 
prezintă de aceea o mare im
portanță teoretică și practică 
deoarece descoperirea codului 
genetic va permite, fără îndo- 
ialăj în viitor dirijarea eredi
tății viețuitoarelor.

Dr. R. 1RIMESCU

CINE M ATOG RÂFE
Sr H toRAZADA — film pen

tru ecran panoramic: Patria 
(830: 11; 1330; 16,15: 19; 21.30). 
UN SURÎS ÎN PLINĂ VARĂ: 
Republica (9,45; 12; 14,15; 16.45 
13; 2145). DOMNIȘOARA
3ARBÂ ALBASTRĂ: Carpați 
(10; 12; 14; 16: 18,15; 20,30), 
Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
1840: 21). Flamura (10; 12; 14; 
16: 1845: 2030). DEZRĂDACI- 
NATII: Excelsior (10; 12; 14,15; 
1630; 18.45; 21), Feroviar (9,15; 
1130; 13,45; 16; 18,15; 2030),
Tomis (9.15; 1130; 13,45; 16; 
18.15; 20.30), Melodia (10; 12; 
1430; 16,45; 19; 21). TOTUL 
RAMÎNE OAMENILOR: Bucu- 
rești (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Grivița (10; 12,15; 16; 18,15;
2030), Modem (10; 12; 15; 17; 
19; 21). O ZI CA LEU : Festi
val (9; 1145; 13,45: 16,15; 18,45; 
21,15). VI-L PREZINT PE BA
LUEV — cinemascop: Flor ease a 
02; 1630; 1830; 2030). IOLAN- 
THA: Victoria 00,15; 12,15; 
1430: 1630: 1830; 2030), Arta 
0035; 1230; 16; 1845;
2030). ERA NOAPTE LA 
ROMA (ambele serii): Cen
tral (10.15; 13; 16:19). A TREIA 
REPRIZA — cinemascop: Lu
mina (de la orele 10 la orele 
14 rulează In continuare; 
1845; 2030). MEDICAMEN
TUL CARE UCIDE (ambele se
rii»: Union Ol: M: 1S30). PRO
GRAM DE FILME PENTRU 
COPtI: Doina (orele 10). PAȘI 
SPRE LUNĂ: Doina (1130; 
1430; 1630; 1*30;  2030), Bru
mai Sării Ol: 1*-.  18: 20). CAR
TEA RUPTĂ ; MĂSURAREA 
TIMPULUI: APARATE CARE

SALVEAZĂ VIAȚA;CLUBUL 
PROBLEMELOR INTERE- 
SÂNTE; SINGURA PLĂCE
RE; IN GRĂDINA ZOOLOGI
CĂ; ORAȘUL: Timpuri Noi 
(de la orele 10 la orele 17 ru
lează în continuare; 19; 21). 
FOTO HABER: Giuleștl (10: 
12,15; 14,30; 17,45; 20), Bucegi 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
Aurora (9,45; 11,45: 14; 16,15; 
18,30; 20,45). HAIDUCUL DE 
PE CEREMUȘ: înfrățirea între 
popoare (11,30; 15,43; 18; 20,15). 
TUDOR (ambele serii) : Cultu
ral (10,30: 16; 19,30), Cosmos 
(11; 16: 19). VALEA VUL
TURILOR : Dacia (9,30 ; 11; 
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). HOȚUL 
DIN SAN MARENGO: Buzești 
(11,30; 13: 15,30; -----
Viitorul (11,30; 16
20,30). PODUL: 
(16; 18,15 : 20,30),

17,45; 20).- 
‘ ; 18,15 ;

Crîngași 
Feren-

T E L E V

tari (16 ; 18,15 ; 20,30). LOCO» 
TENENT CRISTINA: Unirea 
(16; 18,15; 20,30). Popular
(10,30; 16; 18,15; 20,30), Ades» 
go (15; 17: 19; 21). SCANO 
BOA: Flacăra (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Miorița (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Lira (15; 
17: 19; 20,45). QIVITOQ: Vitan 
{11; 16; 18,15; 20,30). CASCADA 
DIAVOLULUI: Munca (12; 16; 
18,15; 20,30). RENUL ALB — 
cinemascop: Moșilor (11; 15; 175 
19; 21). VIAȚĂ SPORTIVĂ I 
Colentina (15; 17,45; 20,30). E- 
LENA DIN TROIA — cinema
scop: Volga (10; 12,15; 15,30; 
18 ; 20,30). OMUL CU RICȘA 
— cinemascop: Luceafărul (Î5; 
17; 19; 21). PISICA DE MARE: 
Progresul (11,30;
20,15). ----------
RINȚI: 
19; 21).

15,30;
ATENȚIUNE,
Cotroceni (15:

18 ; 
PĂ-

17:

DUMINICĂ 22 MARTIE 1964
8.50: Gimnastica de învio

rare la domiciliu ; 9,00 : Emi
siune pentru copii și tineretul 
școlar ; 1030 : Rețeta gospodi
nei : 11,00 : Emisiunea pentru 
sate: 15,15: Transmisie de la 
stadionul -23 August- a repri
zei a 2-a a meciului de fotbal 
dintre echipele Steaua — 
C-S.M.S. Iași și întilnirea de 
fotbal dintre echipele Di-

namo București — Știința 
Cluj. 18,00 Varietăți — Trans
misiune de la Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii; 
19,15 : Partea a doua a emisi
unii de varietăți; 20,45 : Cau
ciuc, produs romînesc — do
cumentar ; 21,15 : Maeștri ge
nului scurt. In încheiere: Bu
letin de știri, sport, buletin 
meteorologic.

Ecați «te

concurs literar

¥>■ • Ci-

te Kicrrx-n

Tirgu Mureș : Palatul Culturii.

Ss. cz 
-- u-*



Spartachiada Republicană 

_ în regiunea Oltenia
!n regiunta Oltenia, la MrecerUt din cadrai Spartachiadei 

republicane au participat ptnă acum aproape 100 000 de con- 
curenți, reprezentând 800 de asociații sportive. Cele mai bune 
rezultate s-au obținut în raionul Corabia, unde au fost cu
prinși aproape 10 000 participant și în raionul Filiași cu peste 
7 000 participant.

Nu numai la orașe, dar și la sate întrecerile din cadrul 
Spartachiadei au fost primite cu viu interes. Cu prilejul des
chiderii competiției, în comuna Oveselul din raionul Oltețu 
au luat parte aproape 300 de colectiviști, care s-au întrecut 
la diferite probe de atletism, gimnastică și alte ramuri spor
tive.

Se prevede ca la diferite întreceri sportive să fie antrenați 
cârca 350 000 tineri și vîrstnici. Pentru cuprinderea acestui 
număr mare de participant o atenție deosebită s-a dat pre
gătirii și instruirii de cadre menite să sprijine și să orga
nizeze desfășurarea competițiilor. Pentru popularizarea Spar
tachiadei au fost confecționate panouri și 2 000 afișe, care au 
fost difuzate pină in cele mai îndepărtate sate ale regiunii.

(Agerpres)

//
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•— Hai băieți, vă rog frumos! Goool I.

Din poșta de ieri
II

In vizită
LA VECINI

Colectiviștii din satul Boz 
au primit oaspeți: peste 
80 de colectiviști din 

Ilia printre care numeroși ti
neri îngrijitori de animale. 
Oaspeții au vizitat sectorul 
zootehnic, noile construcții, au 
făcut schimb de experiență în 
legătură cu creșterea și îngri
jirea animalelor. Vizita s-a 
încheiat cu un bogat program 
artistic prezentat de către 
oaspeți.

M. ȚIC
corespondent voluntar

Serbarea
dansului

și cîntecului

Elevii Școlii medii nr. 2 
din Tecuci care fac par
te din formațiile artis

tice au prezentat în fața co
legilor lor un spectacol susți
nut de echipa de dansuri, echi
pa de teatru, și de fanfară. 
Suita de dansuri moldove
nești, piesa „Și pe strada 
noastră" de Horia Lovinescu 
și cîntece din folclorul nou au 
fost prezentate* * și pe scena că
minului cultural din cartierul 
Tecuciul Nou. Colectiviștii 
prezenți la spectacol au apre
ciat interpretările elevilor și 
i-au răsplătit cu vii aplauze 
pentru orele plăcute petrecu
te în tovărășia lor.

Sîmbătă dimineața a părăsit 
Capitala o delegație a Marii 
Adunări Naționale, condusă 
de acad. St. S. Nicolau, vice
președinte al Marii Adunări 
Naționale, care, la invitația 
Dietei japoneze, va face o vi
zită în Japonia.

Din delegație fac parte de
putății Constantin Scarlat, 
acad. Geo Bogza și inginer 
Alexandru Boabă.

★
Vineri și sîmbătă s-au des

fășurat lucrările celei de-a 
IX-a sesiuni a cercurilor știin
țifice studențești de la Insti
tutul de științe economice 
„V. I. Lenin' din București. A 
fost prezentată darea de sea
mă asupra activității cercu
rilor științifice studențești din 
cadrul acestei instituții de în- 
vățănrint superior.

★
Colectivul secției de operă 

și operetă a. Teatrului de 
Stat din Constanța a prezen
tat sîmbătă seara în premie
ră opera „Boema*4 de Puccini. 
Aceasta este a 5-a premieră 
din actuala stagiune.

(Agerpres)

și instalațiilor, poate oferi un 
aparent surplus de timp. Dar 
aceasta se întîmplă numai a- 
tunci cînd nu există preocu
pare susținută pentru antre
narea elevilor la urmărirea 
procesului de producție. Or
ganizațiile U.T.M. din cele 
două școli pot să inițieze, în 
acest sens, acțiuni pentru sti
mularea la elevi a dragostei 
pentru meserie, a interesu
lui pentru a cunoaște cît 
mai mult, a înțelegerii Im
portanței fiecărui muncitor în 
buna desfășurare a fluxului 
întregului proces tehnologic.

Cele relatate în articol im
plică o analiză amănunțită a 
activității factorilor care răs
pund de buna pregătire și de 
educația elevilor. Totodată, se 
cere să se îmbunătățească 
continuu colaborarea între 
școală, întreprindere și orga
nizația U.T.M., să fie cunos
cută și generalizată experien
ța bună existentă la școala din 
orașul Victoria, pentru ca 
pregătirea viitorilor chimiști 
să fie la înălțimea cerințelor 
și dezvoltării pe care o cu
noaște în țara noastră indus- 
stria chimică.

VASILE MĂLUREANU
elev

Viitorilor chimiști
(Urmare din pag. 1)

treprinderi. Cît de util ar fi 
ca, în aceste ocazii, să se or
ganizeze discuții în care dele
gații să le vorbească elevilor 
despre ceea ce așteaptă între
prinderile de la ei, despre 
cum trebuie să învețe și să se 
comporte pentru a răsplăti 
încrederea ce li se acordă. De 
asemenea, o mare eficiență ar 
fi avut colaborarea dintre or
ganizația U.T.M. și familie. 
Părinții elevilor, dintre care 
aproximativ 60 la sută lucrea
ză în cele două întreprinderi 
cu profil chimic din oraș, s-au 
arătat dornici să ajute la buna 
desfășurare a procesului de 
învățămînt. Din păcate, însă 
li s-a solicitat ajutorul numai 
în ceea ce privește rezolvarea 
unor probleme de ordin gos
podăresc.

Preocupată în prea mare 
măsură de succesele echipei de 
fotbal, conducerea întreprin
derii pe lîngă care funcțio
nează Școala profesională din 
Codlea încurajează scoaterea 
unor elevi sportivi de la ore 
pe perioade de cîteva zile, 
scutirea lor de practică, pen
tru a-i folosi la meciurile sus
ținute de echipă. Implicit, a- 
ceasta este o încurajare a ati
tudinii de indisciplină în rîn- 
dul elevilor.

Așa se intitulează specta
colul muzical al brigă
zii artistice de agitație 

din cadrul S.M.T. Ulmuleț, ra
ionul Zimnicea.

După orele de lucru, mun
citorii din această stațiune 
merg în număr foarte mare la 
club unde își petrec timpul 
liber în mod plăcut și recrea
tiv, avînd la dispoziție nume
roase imijloace de destindere: 
aparate de radio, televizor, 
șah, magnetofon, bibliotecă 
etc.

De curînd în stațiune s-a a- 
menajat o mare și frumoasă 
sală pentru spectacole. Tine
rii mecanizatori, talentați ar
tiști amatori, la îndemnul tov. 
Ștefănescu Valeriu, directorul 
stațiunii, au format o brigadă 
artistică de agitație. Spectaco
lul muzical pe care tînăra

Activitate bogată

C
ei 32 de elevi 

care iac parte 
din cercul de 

limba romînă de la 
Școala medie din 
Sîngiorz-Băi, raionul 
Năsăud, 

o bogată 
pe linia 
materiei

orele de curs. Ast- 
iel în luna ianuarie 
a fost prezentată te
ma „Contribuția cro
nicarilor la dezvol
tarea limbii romîne 
literare", iar în luna 
februarie s-a discu
tat în cadrul cercu
lui referatul „Critica

desfășoară 
activitate 

însușirii 
predate la

Expoziția fotoamatorilor

De curînd la clubul meta- 
lurgiștilor din Reșița a 
fost deschisă o expozi

ție de fotografii cuprinzînd 
cele mai bune lucrări ale lo- 
toamatorilor reșițeni. Expozi
ția cuprinde imagini indus
triale din țară, portrete de 
evidențiați în producție, noul

In aceste două școli se ma
nifestă deficiențe și în organi
zarea activităților extrașcolare.

Comitetele orășenesc și ra
ional din Brașov și, respectiv, 
Făgăraș, trebuie să analizeze 
amănunțit activitatea acestor 
două organizații și să le aju
te concret să-și îmbunătă
țească munca. Experiența po
zitivă a organizației U.T.M. de 
la școala din Victoria ar putea 
fi generalizată și în aceste 
două școli. E necesar ca aces
te două organizații să fie a- 
jutate îndeaproape de către 
activiștii comitetelor orășe
nești în organizarea activită
ții Ia nivelul anilor de studiu 
și al claselor ; să pregătească 
adunări generale cu bogat 
conținut educativ, ținînd sea
ma de specificul claselor, să 
dezvolte opinia colectivului 
pentru întărirea disciplinei în 
școală și în afara școlii, să or
ganizeze o bogată viață cultu
rală la nivelul anilor de stu
diu.

Unde cunoșfinjele 
prind viată

De trei ori pe săptămînă, e- 
levii anilor II și III de la 
Școala profesională din orașul 
Victoria schimbă uniforma de 
elev cu salopeta, și intră în u-

• Astăzi pe sta
dionul „23 Au
gust" din Capi
tală, se vor des
fășura în pro
gram cuplat în- 
tîlnirile de fotbal 
dintre echipele

Steaua—C.S.M.S. Iași și Dinamo 
București—Știința Cluj din cadrul 
etapei a doua a returului cam
pionatului cat. A. Programul în
cepe la orele 14,15.

Iată meciurile din țară : U.T. 
Arad—Rapid București, Crișul Ora
dea—Steagul Roșu Brașov, Știința 
Timișoara—Petrolul Ploiești, Dina
mo Pitești—Progresul București și 
Siderurgistul Galati—Farul Cons
tanța.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite alternativ, cu începere 
de la ora 17 (pe programul I) as
pecte din repriza a Il-a a meciu
rilor 
Cluj 
Roșu

Dinamo București—Știința 
si Crișul Oradea—Steagul 
Brașov.

I

brigadă artistică de agitație 
l-a prezentat acum cîteva 
zile în premieră în fața a pes
te 600 de spectatori, munci
tori, colectiviști și invitați din 
comunele vecine, s-a bucurat 
de mult succes.

Printre artiștii amatori se 
numără mecanizatorii Vălea- 
nu Stelu, Petrică Aldea, Au
relia Marga Ștefănescu, Bo- 
jan Măru, Toncea Dumitru și 
alții.

Cu acest spectacol, briga
da artistică a întreprins un 
turneu prin satele raioanelor 
Zimnicea și Alexandria — zi
lele acestea urmînd să pre
zinte spectacolul în comunele 
Cervenia, Smîrdioasa, Fru
moasa și altele.

IONEL TRIFU
profesor

societății burgheze 
în opera lui I. L. Ca- 
ragiale". Piesa „O 
scrisoare pierdută* 1 
înregistrată pe ban
dă de magnetofon, a 
fost audiată de 
membrii cercului.
VASILE VĂRVARI 

elev

peisaj al orașului. Multe fo- 
tografii înfățișează frumuseți
le patriei. Fotografiile sînt 
semnate de Ion Mato, Ion 
Vesch, Augustin Metzler, An
drei Bercui etc.

CONSTANTIN BRlNDUȘANI
corespondent

zină. Practica în uzină se des
fășoară pe baza unei progra
me bine concepute, elevii lu- 
crînd sub îndrumarea compe
tentă a instructorilor de prac
tică. La locurile de muncă ei 
sînt repartizați în grupuri de 
cite 2—3 elevi pe lîngă cei 
mai buni muncitori, cu expe
riență bogată în producție. 
Zilnic, își notează în caietele 
de practică activitatea la care 
participă, fac schițe și descriu 
procesele tehnologice. Aceste 
caiete sînt controlate perma
nent de către instructorul de 
practică. Periodic, elevii se 
schimbă de la un Ioc de mun
că Ia altul, pentru a cunoaște 
toate operațiile procesului de 
producție din întreprinderea 
respectivă. După parcurgerea 
unul proces tehnologic, care de 
cele mai multe ori are durata 
unui trimestru, elevii sînt e- 
xaminați de o comisie forma
tă din instructorul de prac
tică, maistrul secției unde a 
lucrat și profesorul de specia
litate. De asemenea, conduce
rea școlii controlează periodic 
modul în care elevii își însu
șesc procesul tehnologic, mî- 
nuirea utilajelor.

Cu toate acestea și în orga
nizarea și desfășurarea practi
cii se întîlnesc — la celelalte 
două școli profesionale, deși, 
repetăm, s-ar fi putut realiza

• Sîmbătă dimineața a părăsit 
Capitala, pleclnd spre Tunisia, 
echipa de ciclism a R. P. Romîne 
alcătuită din Constantin Dumitres
cu, Gabriel Moiceanu, Ion Arde- 
leanu, Walter Ziegler, Ludovic Za- 
noni și Ion Stoica.

Alergătorii noștri vor lua întina 
startul în cel de al 5-lea Tur ci
clist al Tunisiei, care se desfă

PE SCURT
șoară anul acesta pe un traseu de 
1 500 km împărțiți în 13 etape. 
Plecarea în prima etapă se dă 
din portul Bizerta. Una din etape 
va trece și pe teritoriul Algeriei. 
La cursă vor lua parte cicliști din 
Algeria, Austria, Belgia, R. P. Ro
mînă, R. P. Bulgaria, Danemarca, 
Finlanda, Franța, Olanda, Maroc, 
Norvegia, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, Suedia, Iugoslavia, Elve
ția, R. S. Cehoslovacă și Tunisia.

'‘wto
— Tăticule, ai noștri iar au luat bătaie!

Semnarea protocolului Intre R. P. Pomina și R. $. Cehoslovacă
privind schimbul de mărfuri

Ca urmare a tratativelor, care 
au decurs într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reciprocă, la 
21 martie a.c. ,s-ai semnat la Pra- 
ga protocolul între guvernul R. P. 
Romîne și guvernul R. S. Ceho
slovace privind schimbul de 
mărfuri și plățile pe anul 1964.

în baza acestui protocol, R. P. 
Romînă va livra în R. S. Ceho
slovacă ; instalații de foraj, uti
laj chimic, autocamioane, excava
toare, motoare electrice, transfor
matori, mașini-unelte, remorci 
basculante, laminate de oțel, celu
loză, anvelope, cauciuc 
parchete, placaj, plăci 
noase, produse sodice, 
fum, fenol, produse 
alimentare, produse 
sum și alte mărfuri.

R. S. Cehoslovacă

I

ale 
de

sintetic, 
fibrolem- 
negru de 
industriei 
larg con-

va livra în

Aspect interior al elegantului restaurant brașovean, „Cerbul carpatin".

■M I?" jgsil 9

temeinica pregătire
un rodnic schimb de experien
ță cu cei de la Victoria, — o 
serie de deficiențe care scad 
din eficiența acestei munci. 
Iată cîteva constatări în acest 
sens :

• Deși s-au întocmit grafice 
privind repartizarea elevilor 
pe secții, nu întotdeauna au 
fost alese locurile cele mai co- 
răspunzătoare. La Făgăraș, da
torită neatenției, nu s-a reali
zat o concordanță între preda
rea cunoștințelor teoretice și 
practice; operatorii chimiști 
din anul II au efectuat prac
tica în trimestrul I la fabri
carea amoniacului, în timp ce 
la școală li se preda fabrica
rea acidului azotic. In trimes
trul II lucrurile s-au inversat.

• La Codlea, operatorilor 
chimiști li s-a stabilit aceeași 
perioadă de practică, atît la 
secția ozalit ca și la secție co
loranți azoici. Nu s-a avut în 
vedere faptul că la secția oza
lit sînt mai multe operații 
mecanice și mai puține proce
se chimice, în timp ce la sec
ția coloranți azoici în timpul 
planificat (o lună de zile) e- 
levii cunosc doar o mică par
te din procesele tehnologice 
din această secție, unde se 
produc peste 100 de coloranți. 
Datorită faptului că acești co
loranți se fabrică succesiv, se 
simte nevoia oa elevii «ă re

echipa sa olim- 
Lucien Aimar, 

, Lemeteyer. Din 
Germane, vor face

Franța va alinia 
pică în frunte cu 
Bazire, Chappe și 
echipa R. D. 
part® cunoscuții rutieri Egon Ad
ler si Klaus Kellerman.

• în prezența 
unui numeros pu
blic, la Tokio s-a 
disputat meciul 
internațional fe
minin de volei 
dintre echipele 
feminine ale Ja- 

P. Chineze. Voleiba- 
titlul

I
poniei și R.
listele japoneze, care dețin 
de campioane mondiale, au obți
nut victoria cu scorul 
(15—1; 15—1; 15—6).
lin, selecționata R. P. Chineze 
învins cu 3—2 reprezentativa 
poniei.

de 3-0 
La mascu- 

a 
Ja-

in- 
de

• Sezonul 
temațional 
schi a continuat 
cu desfășurarea 
concursului de la 
Meribel Ies Al- 
lues. Probele 
de slalom, care 

an figurat în programul din primă 
îî, au fost dominate de schiorii fran
cezi. Slalomul uriaș a revenit lui 
Michel Arpin cu timpul de 1’41” 
55/100, urmat de Franz Digruber 
(Austria) 1’42” 12/100 și italianul 
Ivo Mahlnecht — 1'42'T9/100.
Victoria în proba de slalom spe
cial rezervată femeilor a fost cîș- 
f.igată de campioana olimpică, 
Marielle Goitschel. Ea a realizat 
în cele două manșe timpul total 
de 89"10/100. 
sament Heidi BiebI 
93”82/100 și __
(Austria) — 96”21/100.

Au urmat în cla-
(R.F.G.) —

Hiltrud Rohrbach

• Turneul preolimpic de fotbal 
de Ia Mexico s-a terminat .cu vic
toria echipei Mexicului, care a 
învins în ultimul meci cu 2—1 
(1—0) reprezentativa S.U.A., cali- 
fieîndu-se astfel pentru Jocurile 
de Ia Tokio. Intr-un alt meci al 
turneului, Surinam a învins Pa
nama cu 6—1 (3—1).

și plățile pe anul 1964
R. P. Romînă : utilaj energetic, u- 
tilaj pentru industria lemnului, 
utilaj pentru industria alimentară, 
instalații pentru telecomunicații, 
mașini textile, mășini-unelte, au
tocamioane grele, cărbuni cocsifi- 
cabili, cocs, laminate de oțel, ma
teriale refractare, celofibră, malț, 
reactivi organici, coloranți, produ
se textile, produse de larg consum 
și alte mărfuri.

Din partea romînă, protocolul a 
fost semnat de Nicolae Anghel, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior.

Din partea cehoslovacă, protoco
lul a fost semnat de Emil Misov- 
ski, adjunct al ministrului comer
țului exterior.

A fost de față Gh. Nițescu, am
basadorul R. P. Romîne în R. S. 
Cehoslovacă.

vină în secția respectivă după 
anumite perioade de timp.

• în ceea ce privește prac
tica mecanicilor de utilaje ne 
vom referi la o singură pro
blemă. La Făgăraș, aproape de 
școala profesională există U- 
zina de proiectări și reparații 
utilaj chimic (U.P.R.U.C.). 
Aici ar fi credem un loc 
cît se poate de propice 
pentru practica mecanicilor, 
deoarece aici ei pot să cu
noască instalații complexe, 
să participe la repararea 
lor, lucru pe care în com
binat îl pot face doar cu 
ocazia unor mici reparații. 
Profesorii de specialitate din 
cadrul școlii recunosc că prac
tica la U.P.R.U.C. ar fi cea 
mai eficace pentru mecanici. 
Directorul U.P.R.U.C., ing. Ion 
Constantinescu, ne spune că 
uzina ar primi cu dragoste pe 
elevi, ajutîndu-i să-și însu
șească bine meseria. Concluzia 
se impune de la sine.

• Disciplina la practică a 
elevilor lasă uneori de dorit. 
La Codlea, ca și la Făgăraș, de 
altfel, unii elevi se plimbă, 
nu-și respectă locurile de 
muncă. E drept, că specificul 
muncii în chimie, care constă 
în supravegherea aparatelor

a
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Plecarea unei delegații
a R. P. Romîne la Geneva
Sîmbătă dimineața a plecat 

la Geneva delegația Republi
cii Populare Romîne condusă 
de tovarășul Gogu Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care va participa la 
lucrările Conferinței Națiuni
lor Unite pentru comerț și 
dezvoltare.

Din delegație fac parte to
varășii : Victor Ionescu, mini
strul comerțului exterior, și 
Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
locțiitori ai șefului delegației, 
precum și Vasile Malinschi, 
președintele Băncii de Stat, 
Mircea Biji, director general 
al Direcției Centrale de Stati
stică ; Vasile Răuță, secretar 
general în Ministerul Comer
țului Exterior, Grigore Bîrgă- 
oanu, consilier în Secretariatul 
General al Consiliului de Mi
niștri, Titus Cristureanu, vice
președinte al Camerei de Co
merț ; Traian Ionașcu, mem
bru corespondent al Acade
miei R. P. Romîne, director al

★

Înainte de plecare, conducă
torul delegației R. P. Romîne 
a făcut redactorului Agenției 
romîne de Presă „Agerpres", 
Adrian Ionescu, următoarea 
declarație;

După părerea noastră, Con
ferința Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare re
prezintă una din cele mai*  im
portante acțiuni inițiate de 
O.N.U. în domeniul economic, 
în vederea promovării relați
ilor de colaborare între toate 
țările lumii, indiferent de o- 
rînduirea lor social-economică 
sau de gradul lor de dezvol
tare.

R. P. Romînă a sprijinit de 
la început convocarea Confe
rinței O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare și și-a adus contri
buția sa la pregătirea acesteia. 
Sînt bine cunoscute propune
rile guvernului R. P. Romîne, 
prezentate Secretarului gene
ral al O.N.U,, care s-au bucu
rat de aprecierea și sprijinul 
țărilor în curs de dezvoltare, 
atît la ultima sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. cît și 
la lucrările Comitetului de 
pregătire a Conferinței de la 
Geneva. Aceste propuneri 
sînt subliniate special în ra
portul Secretarului general al 
Conferinței.

Țările în curs de dezvoltare 
au sprijinit, de asemenea, la 
ultima sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., o propunere 
făcută încă din 1957 de către 
R. P. Romînă, privind necesi
tatea elaborării unei declara
ții asupra principiilor coope
rării economice internaționale, 
care a fost readusă pe planul 
actualității la sesiunea XVIII-a 
O.N.U. de către ministrul a- 
facerilor externe al R. P. Ro
mîne, Corneliu Mănescu.

Exprimîndu-și părerea că în 
centrul dezbaterilor Conferin
ței vor sta, după cum se pare, 
problemele țărilor în curs de 
dezvoltare, tovarășul Gogu Ră- 
duleecu a spus : Accelerarea 
creșterii economice a țărilor

Uzina de fibre sintetice Săvinești
Piatra Neamț

Telefon 17 OO

Angajează imediat:
— Ingineri proiectant! mecanici pentru piese de 

schimb utilaj chimic ;

— Tehnicieni mecanici utilaj chimic ;
— Desenatori tehnici pentru piese de schimb.

Cel interesați se vor adresa la Serv. Personal-Invă-

tămînt U.F.S. Săvinești

MB
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Institutului de cercetări juri
dice, Costin Murgescu, mem
bru corespondent al Acade
miei R. P. Romîne, director 
adjunct al Institutului de cer
cetări economice, Nicolae Eco- 
bescu, reprezentant perma
nent ad-interim al R. P. Ro
mîne pe lîngă Oficiul Nați
unilor Unite de la Geneva. 
Delegația este însoțită de un 
grup de consilieri și experți.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa au fost prezenți tova
rășii Gheorghe Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Gheorghe Rădoi, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini, Aurel Vijoli, ministrul fi- 
nanțelor, Roman Moldovan, 
prim vicepreședinte al Comi
tetului de stat al Planificării, 
membri ai conducerii unor mi
nistere șl Camerei de Comerț 
și ai altor instituții centrala 
economice.

★

în curs de dezvoltare este o 
problemă în care e interesata 
întreaga omenire. Comerțul 
mondial trebuie să sprijine e- 
fortul acestor țări în vederea 
industrializării lor și a diver
sificării economiei lor națio
nale, a recuperării rămînerii 
lor în urmă. Noi înțelegem 
problemele complexe care stau 
în fața țărilor în curs de dez
voltare, cu atît mai mult cu 
cît Romînia a depus eforturi 
deosebite în vederea lichidării 
stadiului de înapoiere econo
mică, găsindu-se în prezent 
în plin proces de dezvoltare 
complexă și multilaterală.

Delegația R. P. Romîne — a 
încheiat conducătorul delega
ției — pleacă la Conferința 
Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare hotărîtă să 
depună toate eforturile în ve
derea înfăptuirii țelului gene
ral al Conferinței, acela de a 
examina cauzele care frînează 
dezvoltarea schimburilor co
merciale între popoare și de a 
găsi soluții în măsură să 
transforme comerțul mondial 
într-un instrument eficace pus 
în slujba dezvoltării economi
ce. Noi considerăm că dacă 
problemele vor fi abordate în 
mod realist, în spiritul coope- , 
rării economice internațio
nale, al necesității de a găsi 
soluții acceptabile pentru toți 
participanții, întemeiate pe 
respectarea suveranității și in
dependenței naționale. Confe
rința va justifica speranțele 
pe care și le pun toate țările 
lumii în rezultatele ei.

In acest fel, Conferința va 
contribui, totodată, la întări
rea păcii în lume, deoarece — 
așa cum sublinia președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, tovarășul Gheorghe
Gheorghiu-Dej — „desfășura
rea nestingherită, fără discri
minări, a comerțului interna
țional constituie una din cele 
mai eficiente căi de îmbunătă
țire a relațiilor și atmosferei 
internaționale".
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Miine se deschide Conferința OM.

pentru comerț și dezvoltare
a. (

Incepînd de mîine, Pala
tul^Națiunilor din Gene
va Va găzdui una din 

cele mai importante și repre
zentative reuniuni internațio
nale din ultimii ani — Confe
rința Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare.

Discuțiile preliminare au 
dus la stabilirea unei ordine 
de zi provizorii, suficient de 
cuprinzătoare, care înglobează 
principalele aspecte ale co
merțului și dezvoltării econo
mice interesînd într-un fel sau 
altul toate cele 123 de țări 
participante la conferință.

în vederea dezbaterilor au 
fost întocmite rapoarte atît 
de către O.N.U. și de institu
țiile sale specializate, cît și de 
diferite organizații internațio
nale a căror preocupare prin
cipală o constituie comerțul 
internațional.

Raportul întocmit de Râul 
Prebisch, secretarul general 
al conferinței constituie o sin
teză multilaterală a deosebiri
lor în dezvoltarea țărilor in
dustrializate și a celor în curs 
de dezvoltare. De altfel, majo
ritatea problemelor se referă 
la modalitățile cele mai efi
ciente prin care țările indu-

strializate ar putea sprijini 
țările în cuns de dezvoltare.

Republica Populară Romînă, 
țară cu o economie viguroasă 
în plină dezvoltare, a sprijinit 
cu hotărîre măsurile în vede
rea conferinței pentru comerț 
și dezvoltare. La propunerea 
sa sesiunea trecută a Adună
rii Generale a O.N.U. a adop
tat în unanimitate un proiect 
de rezoluție în care se spune : 
„Adunarea generală acordînd 
o importantă specială necesi
tății unei declarații asupra 
cooperării economice interna
ționale, ca mijloc care să fa
vorizeze relații economice să
nătoase, stabile și echitabile 
între toate statele și să stimu
leze eforturile în vederea pro
gresului economic și social al 
tuturor popoarelor lumii... își 
exprimă speranța că examina
rea acestor probleme în comi
tetul pregătitor al Conferinței 
Națiunilor pentru comerț și 
dezvoltare și la- conferință va 
contribui la accelerarea defi
nitivării și adoptării de prin
cipii ale cooperării economice 
internaționale-.

De asemenea, la lucrările 
Comitetului pregătitor al con-

ferinței s-a arătat că guver
nul romîn consideră necesar 
ca împreună cu celelalte pro
bleme aflate pe ordinea de zi 
să se discute și: importanța 
și utilitatea acordurilor co
merciale de lungă durată pen
tru stabilitatea și dezvoltarea 
schimburilor comerciale inter
naționale ; rolul pozitiv pe 
care îl pot avea livrările pe 
credit de echipament destinat 
construcției de unități indu
striale, proprietate exclusivă 
a țării care primește asemenea 
credite rambursabile prin cote 
părți din producție proprie ob
ținută ; importanța pe care u- 
tilizarea în scopuri pașnice a 
resurselor eliberate prin dez
armare o poate avea pentru 
comerțul internațional și dez
voltarea economică.

Delegația țării noastre af
lată la Geneva în frunte cu 
tovarășul Gogu Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, va milita pentru 
abordarea cu realism și în- 
tr-un spirit de cooperare a 
chestiunilor aflate în discuție, 
pentru a se rezolva probleme
le cardinale ale normalizării 
comerțului internațional con
temporan.

ituația economică a 
braziliei a format în 
ultimii ani obiectul 
a numeroase co
mentarii. Majoritatea 
observatorilor — bra
zilieni sau străini — 

au fost de acord că economia a- 
cestei țări întîmpină dificultăți.

Care este izvorul acestor difi
cultăți? Referindu-se recent Ia a- 
ceastă problemă Goulart, preșe
dintele Braziliei a declarat : „Ma
rile greutăți prin care trece țara 
se explică prin faptul că structura 
ei administrativă, politică și mai 
ales agrară, nu corespunde nevoi
lor dezvoltării țării. Anul 1964 
trebuie să devină anul hotărîtor in 
cucerirea principalelor reforme al 
căror scop este eliberarea econo
mică și echitatea socială".

Așadar actuala structură nu co- 
țării și, deci, 
reforme pen-

IMJi

Anglia. Aspect din timpul unei demonstrații pentru pace a 
femeilor londoneze.

GENEVA. — Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a sosit vineri seara la Geneva, ve
nind de la New-York. La 23 martie, el va 
deschide Conferința Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare.

NEW YORK. — Comitetul Special O.N.U. 
pentru examinarea problemei aplicării Decla
rației cu privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale a adoptat un 
mesa) adresat guvernului englez în care îi 
cere să intervină pentru a nu permite execu
tarea sentinței la moarte pronunțată de că
tre autoritățile rasiste din Rhodesia de sud 
împotriva a doi luptători pentru independență 
din acest teritoriu.

încercările reprezentanților Angliei și 
S.U.A. de a se împotrivi adoptării acestui 
mesaj au provocat indignarea și condamna
rea unanimă de către membrii comitetului, 
în cele din urmă, delegatul englez a promis 
că va transmite acest mesaj guvernului Ma
rii Britanii.

NEW YORK. — Agenția U.P.I. anunță că „Pal
mer", cel mai mare șlep oceanic din lume, a ex
plodat în estuarul Oakland din Alameda, California 
Tocmai cînd urma să se îndrepte spre Alaska cu 
un transport de 42 de vagoane de cale ferată. In 
acest accident au iost ucise două persoane și nouă 
rănite. „Palmer**  fusese lansat abia în 
zile.

urmă eu opt

Ancheta asupra asasinării fostului
președinte Kennedy

Paphos Ktyma (Cipru). Un ci
priot ucis în urma ciocnirilor 
care au avut loc nu de mult 
pe străzile acestui oraș între 
reprezentanții celor două co

munități.

Viena: Plecarea spre 
patrie a ministrului 
petrolului și chimiei 

al R, P. Romine

DALLAS 21 (Agerpres). — 
Apărătorii lui Jack Ruby au 
prezentat vineri tribunalului 
din Dallas o cerere de revizui
re a procesului pentru vicii 
de procedură. După cum se 
știe, Ruby a fost condamnat 
săptămîna trecută la moarte 
pentru asasinarea lui Lee 
Oswald.

Phil Burleson, unul din a- 
vocații condamnatului, a de
clarat că cererea de revizuire 
a procesului se bazează pe 
mai multe puncte, printre 
care: refuzul de a transfera 
procesul într-un alt oraș din 
statul Texas; jurații au văzut 
la televiziune scena asasină
rii lui Oswald, astfel incit ei 
au fost în realitate martori 
etc. Cererea a fost semnată și 
de avocatul Percy Foreman, 
care a acceptat să preia locul 
principalului avocat al lui 
Ruby, Melvin Belli.

Se așteaptă ca judecătorul 
Brown să se pronunțe asupra 
cererii în cursul săptămînii 
viitoare. Potrivit declarațiilor 
avocatului Foreman, în orice 
caz un nou proces al lui Ruby 
nu va avea loc decît peste un 
an sau doi.

între timp, la San Francis
co, fostul avocat al lui Ruby, 
Melvin Belli, a declarat că a 
hotărît să demisioneze din A- 
sociația avocaților americani

criticilor formulate 
lui de 
Walter

președintele 
Craigh.

21 (Ager- 
din partea 
de anchetă

din cauza 
împotriva 
asociației,

WASHINGTON 
preș). — Agenți 
comisiei federale
asupra asasinării fostului pre
ședinte al S.U.A., Kennedy, 
au început vineri cercetări la 
Dallas, la locurile legate de 
atentatul de la 22 noiembrie, 
anul trecut. Ei au cules depo
ziții din partea unor martori 
oculari, printre care mai mulți 
polițiști din Dallas.

Gerald Ford, unul din 
membrii comisiei conduse de 
judecătorul Earl Warren, a 
declarat că toate problemele 
rămase în suspensie vor fi 
clarificate în următoarele trei 
sau patru luni, astfel îneît un 
raport final să poată fi înain
tat președintelui Johnson în 
cursul verii. El și-a exprimat 
speranța că raportul, ca și 
toate documentele strînse, vor 
fi aduse la cunoștința publică. 
Ford a arătat că următoarele 
săptămîni comisia va ține șe
dințe zilnice în cursul cărora 
ver fi audiați aproximativ 50 
de martori. Pînă acum au fost 
audiate aproximativ 20 de per
soane și a fost examinat un 
raport în cinci volume al Bi
roului Federal de Investigații, 
care este considerat drept un 
document secret.

respunde nevoilor 
trebuie înfăptuite 
tru a o face să 
corespundă. Să 
vedem cum stau 
lucrurile din a- 
cest punct de ve
dere în agricul
tură.

In Brazilia exis
tă 267 500 000 
hectare de pă
mînt arabil iar 
populația rurală 
a țării se cifrea
ză la 39 000 000 
de locuitori (adi
că 54 la sută din întreaga populație 
care reprezintă circa 70 000 000 de 
locuitori). Jumătate din pămîntul 
arabil însă este deținut de 32 000 
de proprietari. în general, marii 
proprietari (care alcătuiesc sub 1 la 
sută din totalul populației rurale) 
dețin 83 la sută din totalul pă
mântului arabil. Din restul de pes
te 38 000 000 de țărani, numai 
4 000 000 sînt proprietari de 
pămînt. Dacă adăogăm la a- 
cestea și faptul că doar 
11 la sută din pămîntul deținut 
de moșieri este efectiv lucrat ne 
vom explica de ce o țară care, 
după unele statistici ale O.N.U., ar 
putea hrăni 900 000 000 de oameni 
nu poate asigura nici hrana pro
priei sale populații. Terenurile a- 
gricole sînt imense, dar sistemul 
de propritate, în virtutea căruia 
peste 80 la sută din pămînt a- 
parține moșierilor proprietari care 
îl cultivă numai în măsura intere
selor lor, duce la o formidabilă 
reducere a suprafețelor cultivate, 
deci la o lipsă acută de alimente 
și în ultimă instanță la înfometa
rea maselor muncitoare. Situația 
țărănimii muncitoare este agra
vată și de persistența sistemului 
de lucru în dijmă iar pe alocuri 
chiar a unor forme de sclavie.

Guvernul brazilian, conștient de 
aceste greutăți, a inițiat măsuri

menite să remedieze situația. Pre
ședintele Gaulart arăta nu de mult: 
„Lipsa structurii noastre constă 
în aceea că principalele transfor
mări din țară au loc pe seama 
păturilor sărace ale populației, pe 
seama oamenilor muncii care sufe
ră cel mai mult. Poporul este ne
voit să muncească în fiecare zi mai 
mult și să primească pentru munca 
sa tot mai puțin". El adăuga apoi 
că guvernul vrea să efectueze prin
cipalele reforme preconizate cu 
scopul de a normaliza situația 
economică și politică din țară.

Dintre aceste reforme, reforma 
agrară, adică exproprierea marilor 
latifundiari și împroprietărirea ță
ranilor fără de pămînt s-a impus 
de multă vreme ca problemă de 
căpetenie de rezolvarea căreia de
pinde redresarea întregii economii 
braziliene. Pornind de aici, guver
nul a inițiat un plan de reformă 
potrivit căruia vor fi împro-

Brazilia: Lupta pentru

reforma agrară
prietăriți peste 3 000 000 de ță
rani fără pămînt. Intrucît potrivit 
actualei constituții braziliene țăra
nii împroprietăriți ar urma să des- 
păgubască pe latifundiari cu bani 
lichizi (ceea ce în multe cazuri ar 
constitui o afacere pentru moșieri), 
președintele Goulart a propus 
Congresului o serie de amenda
mente la Constituție. In propu
nerile președintelui, alături de ex
tinderea dreptului de vot, de eli
gibilitatea tuturor alegătorilor, a- 
lături de reintegrarea în viața po
litică a tuturor tendințelor (inclu
siv activitatea Partidului Comunist 
din Brazilia) figurează și amen
damentul privind autorizarea gu
vernului federal de a supraveghea 
„justa distribuire" a proprietății 
rurale. Aceasta ar da posibilitatea 
guvernului de a înfăptui reforma 
agrară fără obligația de a despă
gubi pe proprietari în bani lichizi.

In prezent, un prim pas pe calea 
înfăptuirii reformei agrare a și 
fost făcut. Cu o săptămînă în ur
mă, în ’ ' 
popular 
Janeiro, 
adus la 
crețului „_____ __ ____
unor pămînturi. Este vorba de su
prafețele de pămînt situate de-a 
lungul căilor federale de circula
ție — șosele, căi ferate, canale 
navigabile — pe o distanță de 10

cadrul unui mare miting 
care a avut loc la Rio de 
președintele Goulart a 
cunoștință semnarea de- 
privitor la exproprierea

kilometri. Pămînturile expropriate 
reprezenită doar 9—10 la sută din 
suprafețele deținute de latifun
diari. Așadar, destul de puțin, însă 
ele sînt aproape egale ca întindere 
cu toate pămînturile cultivate de 
moșieri (după cum am mai arătat 
aceștia cultivă doar 11 la sută din 
terenurile arabile pe care le dețin). 
Pămînturile expropriate urmează 
să fie împărțite țăranilor în de
curs de 70 de zile de la anunțarea 
semnării decretului.

Această primă înfăptuire pe 
calea reformei agrare a fost în- 
tîmpinată cu simpatie și înțelegere 
de către țărani și de către toate 
forțele progresiste din țară. Cu 
totul altfel au reacționat latifun
diarii și, în general, toate forțele 
ultra-conservatoare legate de ace
știa. In trecut ei au privit cele 
peste 200 de proiecte de reformă 
agrară fără să se alarmeze prea 
mult, spunîndu-și că autorii lor 

„vor face scan
dal și se vor li
niști". Acum în
să, după ce pre
ședintele Goulart 
a creat o direc
ție specială pen
tru efectuarea 
reformei agrare, 
după ce primul 
proiect de decret 
elaborat de a- 
ceasta a fost 
semnat acum, 
cînd țăranii fără 

pămînt iau tot mai des inițiativa 
și ocupă pămînturile moșierești, 
cercurile reacționare se străduiesc 
să organizeze contraofensivă. Ele 
au deslănțuit o campanie furibun
dă de calomnii împotriva preșe
dintelui Goulart și a altor perso
nalități din guvernul federal ; 
latifundiarii au achiziționat în
semnate cantități de arme pentru 
a se opune înfăptuirii concrete a 
decretului de la 13 martie.

Uneltirile cercurilor „ultra" în
tîmpină însă rezistența hotărîtă a 
maselor populare. Țăranii din sta
tele Goias, Paraibo și Minas Ge
rais au declarat că în caz de ne- 
înfăptuire a măsurilor decretului 
ca urmare a acțiunilor forțelor 
reacționare, vor ocupa cu forța 
pămînturile moșierești. In nume
roase locuri din țară au avut loc 
mitinguri țărănești în sprijinul 
reformei agrare.

In prezent se poate considera 
că în Brazilia „bătălia reforme
lor" și mai ales a reformei agrare 
a început. Avînd în vedere că ma
joritatea brazilienilor văd în aces
te reforme măsuri îndreptate spre 
cucerirea independenței economice 
a țării, în vederea ridicării nive
lului de trai al oamenilor muncii, 
bătălia începută are toate șansele 
să se termine victorioasă.

ION D. GOIA

Scrisoarea adresată 
de Norodom Sianuk 

lui U Thant

Sesiunea Consiliului de

solidaritate a țărilor Asiei și Africii

HELSINKI. — La 21 martie 
A. A. Gromîko, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., care se 
află la Helsinki la invitația gu
vernului finlandez, a făcut vizite 
lui R. Lehto, primul ministru al 
Finlandei.

SAN FRANCISCO. — într-o conferință de presă 
ținută vineri la San Francisco, fostul purtător de 
cuvînt al Casei Albe, Pierre Salinger, a anunțai ofi
cial că și-a pus candidatura pentru investirea sa 
din partea partidului democrat în vederea alegerilor 
pentru postul de senator. Salinger a precizat că a 
luat singur această holărîre, deși mai mulți dintre 
prietenii lui democrați au promis sprijinul lor altor 
personalități din California, care candidează în 
același scop.

Fostul purtător de cuvînt a depus de acum suma 
de 450 dolari prevăzută pentru înscrierea sa drept 
candidat. El a declarat că mai există unele aspecte 
juridice legate de eligibilitatea sa, dar și-a expri
mat încrederea că va puțea trece peste aceste difi
cultăți.

Potrivit procedurii electorale americane, candida- 
ții la posturile de senatori și de membri ai Camerei 
Reprezentanților urmează să fie desemnați de con
venția partidului democrat și respectiv republican, 
din fiecare stat, înainte de a se prezenta la alegeri.

NEW YORK. — Consiliul de Securitate a hotărît 
să amine discutarea problemei Kașmirului pînă la 
5 mai. Propunerea oficială de a amina, la cererea 
Indiei, discutarea acestei probleme, a fost făcută 
de reprezentantul Cehoslovaciei.

NEW YORK. — La Williamsburg, s-a deschis 
vineri, sub președinția prințului Bernhard al Olan
dei, cea de-a 13-a conferință Bilderberg. La această 
conferință participă peste o sută de personalități 
din țările membre ale N.A.T.O. Printre cei prezenți 
se numără Lester Pearson, primul ministru al Cana
dei, George Ball, subsecretar de stat al S.U.A., 
Gaston Defierre, candidatul Partidului socialist 
francez la funcția de președinte al Franței, precum 
și numeroase alte personalități din industrie, Invă- 
țămînt etc.

Conferința, care se desfășoară cu ușile Închise, 
va lua în discuție diferite probleme economice și 
politice care afectează direct sau indirect pe mem
brii Alianței Atlantice.

VIENA. — Sîmbătă. dimi
neața a părăsit Viena, îndrep- 
tîndu-se spre patrie, Mihail 
Florescu, ministrul industriei 
petrolului și chimiei, care îm
preună cu un grup de specia
liști și experți a vizitat Aus
tria, timp de zece zile la invi
tația ministrului comerțului 
și reconstrucției al Austriei, 
dr. Fritz Bock.

La plecare, în Gara de Vest, 
au fost de față funcționari su
periori din Ministerul Comer
țului al Austriei. însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R. P. 
Romîne la Viena, Silviu Mun- 
teanu și șeful agenției econo
mice romîne. Constantin Stoi-

Amînarea operațiunilor de salvare 
a membrilor expediției peruviene
LIMA zi (Agerpres). — După 

cum transmite agenția Prance 
Presse, operațiile de salvare a 
membrilor expediției peruviene a- 
tacată de indieni într-un luminiș 
din pădurea virgină situată la 
frontiera dintre Peru și Brazilia, 
au trebuit să fie amînate din cau
za înrăutățirii condițiilor meteo
rologice. In prezent se crede că 
membrii expediției vor trebui să 
mai petreacă 
namentul lor.

între timp, 
americane 
unde vor 
răniți, dintre care unii se pare 
se află într-o stare mai gravă, 
acest scop, în luminiș se lu-

4—5 zile în canto-

două mari elicopte- 
au sosit la Iquitos, 
încerca să evacueze

re 
de 
pe 
că 
în 
crează la o pistă de aterizare. In
dienii, care au înconjurat cantona
mentul expediției, nu mai atacă

dar continuă să supravegheze de 
la distanță pe asediați. Șeful ex
pediției, Gumercino Flores, a sta
bilit legătura prin radio cu zia
riștii și a relatat despre „cele șap
te zile de coșmar" trăite de mem
brii expediției. Potrivit declarații
lor sale, indienii au început să 
supravegheze expediția încă din 
ziua instalării ei în luminiș, de
frișat, după toate probabilitățile, 
chiar de indieni care au doborît 
arbori înalți de jo pînă la 40 me
tri. La căderea nopții, ei au lan
sat primul atac cu săgeți otrăvite. 
Conducătorul expediției a apreciat 
numărul atacatorilor la aproxima
tiv 300, dintre care numai 5 sau 
6 posedau arme de foc. El a a- 
dăugat că în mijlocul lor se află 
probabil contrabandiști sau trafi- 
canți de stupefiante.

PNOM PENH 21 (Agerpres). 
— Agenția cambodgiană de 
presă anunță că prințul Noro
dom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, i-a adresat lui 
U Thant, secretând general al 
O.N.U., o scrisoare în care 
acuză Vietnamul de Sud și 
Statele Unite ca fiind vinovați 
de atacul întreprins recent la 
frontiera cambodgiană.

în scrisoarea sa, Norodom 
Sianuk îl informează pe secre
tarul general al O.N.U. că in
tenționează să adreseze Con
siliului de Securitate o plîn- 
gere împotriva acestui act de 
agresiune.

Agenția de presă cambod
giană menționează că prințul 
Norodom Sianuk a adresat, de 
asemenea, scrisori lui N. S. 
Hrușciov și lui de Gaulle în 
care le cere să convingă gu
vernele Angliei și Statelor 
Unite să accepte organizarea 
fără întîrziere a unei confe
rințe pentru garantarea neu
tralității Cambodgiei.

t-.............

ALGER. — 
tie, la Alger 
chide cea de-a 
Consiliului de 
țărilor Asiei și Africii la care 
vor participa reprezentanți din 
71 de țări. Sesiunea va exa
mina măsurile concrete ce ur
mează să fie luate în vederea 
întăririi legăturilor cu Orga
nizația Unității Africane. O 
mare atenție se va acorda, de 
asemenea, mișcării de elibe
rare națională din țările care 
se află încă sub dominația 
lonială.

Solidaritatea popoarelor 
fricii și Asiei, a declarat vi
cepreședintele partidului Uni
unea poporului African „Zim
babwe' din Rhodesia de sud, 
este o mare forță antiimperia- 
listă. Ea se bazează pe teme
lia trainică a țelurilor comune 
care constau în victoria de
plină asupra colonialismului și 
în asigurarea unei păci gene
rale trainice.

La 22 mar- 
se
6-a

va des- 
sesiune a 

solidaritate a

eo-

A-

Reprezentantul Congresului 
național african din R.S.A., 
James Hadebe, a arătat că a- 
cest partid își pune mare spe
ranțe în actuala sesiune. Uni
tatea și coeziunea, a arătat el, 
constituie temelia forței Afri
cii, forță care poate infringe 
colonialismul.

Poporul Mozambicului, a de
clarat Marcelino Dos Santos, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Frontului de Eliberare 
din Mozambic, așteaptă de la 
sesiunea de la Alger rezoluții 
și hotărîri concrete în vederea 
lichidării colonialismului por
tughez de pe teritoriul Mo
zambicului. împotriva guver
nului fascist al lui Salazar a 
arătat el, trebuie să se pro
nunțe întreaga omenire pro
gresistă. Chezășia luptei cu 
succes împotriva rămășițe
lor colonialismului în lume o 
constituie unitatea și solidari
tatea tuturor forțelor progre
siste.

Pe
Expediție transpolară 
organizată de un grup 
de tineri norvegieni

al 
că

T

dei pe traseul străbătut de explo
ratorul norvegian Fridtjorf Nan
sen. Staib a declarat că, după pă
rerea lui, traseul în lungime de a- 
proximativ 2 ooo km, va fi parcurs 
în aproximativ io săptămîni.

Expoziție de ceasuri 
străvechi

într-o încercare de a 
prima oară pe jos

Cassius Clay inapt pentru 
serviciul militar

O 
u 
R O expediție alcătuită din

11 tineri norvegieni, con
duși de Bjoern Staib, un 

student în vîrstă de 25 de ani, a 
părăsit vineri tabăra de bază si
tuată în insula Ellesmere, terito
riul cel mai nordic aparținînd 
Canadei, 
trece pentru x. t ,
din America de Nord în nordul 
Scandinavici — via Polul Nord. 
După ce vor străbate aproximativ 
960 km, pînă la Polul Nord geo
grafic, membrii expediției se vor 
îndrepta spre insulele norvegiene 
Spitzbergen, fie spre insula so
vietică Severnaia Zemlia.

Expediția este înzestrată cu un 
număr de sănii construite din ma
terial plastic și cu 100 de cîini. Se 
intenționează ca membrii acesteia 
6ă se despartă în trei grupuri, 
două fiind însărcinate să stabi
lească tabere de aprovizionare în 
cazul dnd drumul nu va putea fi 
continuat. Șeful expediției, Staib, 
fost instructor de schi în armata 
norvegiană, s-a antrenat anul tre
cut în vederea acestei călătorii 
parcurgînd pe schiuri aproximativ 
800 kilometri în nordul Groenlan-

lucrată dinir-un bloc de cris
tal, cu cadranul de argint 
emailat. Ceasul este de con
strucție germană și datează 
din secolul al XVII-lea. Un alt 
ceas, astronomic de buzunar 
construit la începutul secolu
lui al XVII-lea indică lunile, 
denumirea și semnele zodia
cului și are cadran orar de 24 
de ore. Un alt ceas din expo
ziție, de fabricație persană, 
arată orele, zilele și fazele 
lunii.

Mumia este cadavru sau 
operă de artă 1 Școala de aviație a Direcției

Ministerul Apărării 
S.U.A. a comunicat 
Cassius Clay, campio

nul mondial profesionist de 
box la toate categoriile, a fost 
declarat inapt pentru serviciul 
militar de către consiliul de 
revizie. Aceasta este a doua 
oară cînd Cassius Clay este 
declarat inapt pentru serviciul 
militar.

La Roma s-a deschis prima 
expoziție de ceasuri pre
țioase vechi construite 

în secolele XVI-XIX. Expo
ziția cuprinde 466 de exem
plare a căror valoare a fost 
calculată la peste un miliard 
de lire.

Printre exponate figurează 
un ceas cu carcasa octogonală

O mumie este un cadavru 
sau un obiect de artă ? 

La această întrebare a 
fost chemat să răspundă un 
tribunal din Bruxelles, ca ur
mare a confiscării de către po
liție a unei mumii egiptene 
vechi de aproximativ 3 000 de 
ani și care era expusă la o li
citație cu vînzare. Confiscarea 
mumiei a fost motivată invo- 
cîndu-se legile belgiene potri
vit cărora „cadavrele nu pot 
constitui obiecte de vinzare- 
cumpărare".

După cum transmite agenția 
Reuter, tribunalul a hotărît, 
în cele din urmă, că o mumie 
trebuie considerată drept „o 
antichitate" și nu „un cada
vru" și că, deci, mumia cu pri
cina va trebui să fie restituită 
proprietarului său care are tot 
dreptul să o vîndă.

încă un cimpanzeu 
cu veleități de pictor

r a Goteborg s-a deschis o 
/ j expoziție de artă moder

nă la care mai multe ta
blouri erau semnate de un 
pictor necunoscut — Pierre 
Brasseau. După ce măi mulți 
critici de artă și-au exprimat 
admirația față de pînzele ex
puse, un impresar a anunțat 
— după cum relatează agenția 
UPI — că respectivele „opere" 
aparțin unui cimpanzeu de la 
grădina zoologică din Gote- 
borg, cunoscut locuitorilor ora
șului sub numele de Peter.

Criticii jigniți s-au adresat 
poliției, cerînd ca impresarul să 
fie dat în judecată pentru 
„fraudă în artă", dar li s-a re
plicat că chiar dacă ceea ce a 
făcut Peter nu este artă, in

U.R.S.S, în timpul unei lecții cu viitoarele stewardese la 
aviației civile din Moscova.

nici un caz nu a fost comisă 
vreo ilegalitate...

Discuții de detaliu 
privind construirea 

tunelului 
de sub Marea Mînecii

C. itînd surse oficiale din 
Paris, agenția Reuter a- 
nunță că oficialitățile 

britanice și franceze au hotărît 
să înceapă săptămîna viitoare 
la Londra discuțiile de deta
liu în legătură cu aspectele 
juridice și financiare ale con
struirii tunelului sub Marea

Mînecii, destinat transportu
lui feroviar.

S-a căzut, de 
acord, asupra 
privind ordinea 
tora.

Se știe că un 
diu alcătuit din 
ai Angliei, Franței și ai unor 
întreprinderi particulare ame
ricane a discutat recent cu 
ambele guverne planul con
struirii acestui tunel și că, a- 
tît guvernul Angliei, cit și cel 
al Franței, au aprobat în prin
cipiu planurile respective.

asemenea, de 
unui 
de zi

proiect 
a aces-

de stu-grup 
reprezentanți
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