
LUCRĂRILE
AGRICOLE

DE
PRIMĂVARĂ

Muncile agricole de pri
măvară continuă intens în 
toate regiunile tării. Pre
gătiți din vreme, lucrătorii 
din S.M.T. și din gospodă
riile agricole de stat și 
membrii cooperativelor a- 
gricole de producție folo
sesc condițiile bune din a- 
cest an pentru a termina 
cit mai repede volumul 
mare și variat de lucrări a- 
gricole.

După cum rezultă din 
datele Consiliului Superior 
al Agriculturii, pînă la 1 
aprilie g-au făcut arături 
de primăvară pe circa 30 
la sută din terenurile pre
văzute și au fost Insămin- 
țate tn proporție de 60 la 
sută culturile din prima ur

gentă : mazăre, plante de 
nutreț. Sfecla de zahăr a 
fost insămințată pe 43 la 
sută din suprafața prevă
zută și Eoarea-soarelui pe 
33 la sută.

Avansează și hacrărCe de 
pregătire a ognareitr de 
tnamnă

Datorită bonei organizări 
a muncii si folosirii din 
plin a mașinii rr. tn regiu
nile Docrrgea. București. 
Ploiești si Galați, semăna- 
tul sfeclei de za hă- este 
aproape terminat și au fost 
însămânțate suprafețe mai 
mari ea Ccarea-scarelui.

Până la începutul acestei 
luni au fast plantate ca 
por-!'. 3 750 hectare și cu vii 
2 600 hectare.

Pentru obținerea de re
colte sporite. GA_S și coo
perativele agricole de pro
ducție au aplicat de la În
ceputul anului si pînă tn 
prezent aproape 7 miboane 
tooe de îngrășăminte natu
rale si cantități mai mari 
decft tn anul trecut de în
grășăminte chimice

Paralei cu intensificarea 
arăturilor si Insămintărilor 
de primăvară, se ccctinnă 
lucrările de îngrijire a se
mănăturilor de toamnă a 
viilor și livezilor, amenaja
rea de noi crezării și de 
punere în valoare a -mor 
noi terenuri prin hjdroa- 
trr-lioraa.

(Agerpres}
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Cronică de
Tn aceste zile, o brigadă a Cântați tioaretaM" a poetot ■ raid pria aaeto- 

tils agricole din regiunile de sud ale tării. Conrtotăriie, inogiafle serpriase de 
ea, transmise din mers la redacție, sperăm să fie Măritoare argaaKzaȘiăor 
U.T.M., tuturor tinerilor caro în aceste zile participă la pregăriroa soar locoito 
sporite pe ogoarele patriei

Tn primul reportai din raiomd Fetești

Brigada „Scinteii tineretului" 
transmite:

c
A

• Pentru mecanizatori — calificativul „foarte bine" 
Ia calitate și operativitate

• De rezolvat: distribuirea corespunzătoare
a discurilor p

Tinerii mecanizatori Constantin Zidaru și Gică Popa, de la SALT. Pimteiimm, 
lnsămîntează ultimele hectare cu floarea soarelui pe ogoarele cooperativei 

agricole de producție din comu na Stupina
Foto: N. STELORIAN

■
 cum, cînd mă înapoiam de la
cîmp, m-am oprit cîteva momente 
pe o movilă de la înălțimea că
reia se văd în jur, pînă departe, 
în zare, pămînturile cooperativei 
noastre agricole. In față mi s-a 
desfășurat, ca pe o imensă tablă, 

solele de diferite forme geometrice — unele 
colorate în verdele crud al griului des ca 
peria, altele cenușii și netede, pe care abia se 
însămînțaseră culturile din epoca întîi, și al
tele negre, proaspăt lucrate cu grapa sau cu 
discul, cu pămîntul mărunțit ca mazărea. Și 
mi-am adus atunci aminte că, acum vreo zece 
ani în urmă, cînd, împreună cu alți președinți, 
am fost oaspetele unor stațiuni agricole expe
rimentale, ni s-a spus, nu o dată : „iată așa 
trebuie să arate și terenurile și culturile uni
tăților pe care Ie conduceți". Privind, acum 
de acolo, din vîrful movilei, aveam impresia 
că mă aflu în mijlocul terenurilor unei stațiuni 
experimentale. Cred că am reușit să vă prezint 
astfel aprecierea noastră — a mea, a tovară
șului inginer, a brigadierilor, a tuturor țărani
lor noștri cooperatori — pentru calitatea lucră
rilor efectuate de mecanizatorii de la S.M.T. 
Făcăeni, care ne deservesc".

Tabloul acesta pe care ni l-a prezentat la 
scară redusă tovarășul Ion Bratu, președintele 
cooperativei agricole de producție din satul 
Progresu, poate fi extins la nivelul întregului 
raion Fetești. De la Unirea la Lunca, de la 
Perișoru din platoul Bărăganului și pînă la 
Borcea — aceleași aprecieri cu privire la 
munca mecanizatorilor. Sînt efectele concrete 
ale pregătirii bune a mașinilor și tractoarelor, 
ale folosirii raționale a capacității de lucru a 
acestora în fiecare zi-lumină. Este manifesta
rea directă a disciplinei, a răspunderii față de 
muncă a fiecărui mecanizator. Și în toate 
acestea este materializată și munca politică 
desfășurată de grupele U.T.M. din brigăzile

' VEȘTI DIN INDUSTRIE Aspect de ansamblu al unei .:n.: re.inologice ae labncare a cimentului de la Fabrica de ci
ment Fieni Foto : AGERPRES

Buzău:

Se construiește 
o uzină de sîrmă 

și produse din sirmă 
e La Buzău se construiește o 

uzină de sîrmă și produse din sir
mă.

în prezent, constructorii montea
ză căile ferate, amenajează dru
muri de acces și nivelează tere

de tractoare de la SALT. Jegălia, Fetești, Fă
căeni. Reducind această imagine largă la scara 
preocupărilor zilnice ale unei stațiuni, ale unei 
brigăzi, vă relatăm un amănunt foarte impor
tant de la SALT. Fetești. Una rim probleme 
care a preocupat de la începutul lucrărilor din 
această campanie și preocupă și în prezent 
organizația de partid și conducerea stațiunii 
este funcționarea perfectă a fiecărei mașini, > 
fiecărui tractor. în fond aceasta este condiția 
numărul unu pentru ca lucrările din cîmp să 
fie efectuate la un nivel agrotehnic corespun
zător și în epoca optimă. Este tema care a 
constituit obiectul discuțiilor din cadrul con
sfătuirilor de producție din fiecare brigadă, al 
dezbaterilor din ședințele de grupă U.TAL 
Măsuri directe: întreținerile zilnice și perio
dice sînt legi respectate cu strictețe. Dar e 
suficient atît ? Brigăzii lui Ion Stanciu îi fu
seseră repartizate două din noile semănători 
S.P.C. 6. Le-au folosit la însămînțarea florii- 
soarelui. După ce au terminat lucrarea, ute- 
miștii și ceilalți tineri din brigadă au partici
pat la curățarea și revizuirea lor. Au observat 
atunci că la axul de la discul distribuitor, deși 
fusese uns, lubrifiantul se consumase repede. 
Și asta în două zile de lucru ; dar în 10 zile 
cît va fi folosită semănătoarea la porumb ? 
Era, deci, nevoie ca ungerea să se facă mai 
des, dar pentru aceasta trebuia să demontezi, 
să pierzi timp. Au propus atunci, și conduce
rea stațiunii a aprobat imediat, ca să se facă 
niște orificii prevăzute cu nipruri speciale prin 
care să se greseze. Aceeași problemă îi preo
cupa șj pe mecanizatorii din celelalte brigăzi, 
așa că rezolvarea ei le-a fost transmisă fără 
întîrziere.

N. SIMIONESCTJ
V. BARAC

(Continuare In pag. a IlI-a)

nul pentru începerea primelor con
strucții. Conform proiectelor, sec
țiile de producție ale acestei uni
tăți vor fi amplasate în hale mari, 
luminoase, ce vor ocupa circa 
20 ha, și slnt prevăzute cu insta
lații speciale de condiționat ae
rul șl de amortizare a zgomotelor. 
Cea mai mare parte a procesului 
de producție va fi automatizată, 

în prima etapă, noua unitate va 
produce sîrmă din oțel trasă și 
zincată, cu grosimi cuprinse între 
2—6 mm, produse care îș! vor 
găsi multiple întrebuințări tn eco
nomie.

(Agerpres)
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Călărași:

Secția pentru confecții 

din hirtie a intrat 

in probe tehnologice
• La Combinatul de eaiuloză *> 

strife de la Călărași au început 
probele tehnologica la secția pen- 

Tinerii Ion .Moroni fi Vasale 
Tamaș. matnțeri la Uzinele 
.-Autobuzul' din Capitală, 
discută asupra prelucrării 
matriței pentru turnat alu
miniu sub presiune. Cunoș
tințele dobindite la școala 
medie serală Ie ajută in ac

tivitatea de producție

Foto: I. CUCV

Lucrări de modernizare

a portului Constanța
Vastul șantier de extinde

re, sistematizare și moder
nizare a portului Constanta 
cunoaște în aceste zile de 
primăvară o intensificare a 
lucrărilor de construire a 
noului dig de larg, cit și de 
executare a unor lucrări de 
mărire a capacităților de ma
nipulare și depozitare a măr
furilor, de îmbunătățire a re
țelei de drumuri și căi ferate 
etc. De curind. în roma nor
dici a portului, întreprinderea 
de construcții hidrotehnice a 
început construcția a două de
pozite de mărfuri generale, 
care vor însuma o capacitate 
de înma gări nare de circa 
35 (XX) tone. In aceeași aooă 
se clădesc, de asemenea. un 
depozit de carbid și o nouă 
măgărie de ciment la dar» 
numărul 20—2L Feroviarii 
montează o linie de cale fe
rată la danele bazinului por
tuar de petrol.

(Continuare în pag. a lll-al
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TELEGRAMA
Tovarășului JANOS KADAR 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, 

Președintele Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar

tiu confecții din hirtie, care va 
produce anual 5 000 tone caiete 
școlare, bloc-notesuri, registre etc. 
Cele 4 linii tehnologice In ftax 
continuu sînt înzestrate cu masîn 
moderne la un nivel tehnic avan
sat Procesul tehnologic este auto
matizat. mașinile fiind dirijate de 
către operatori de la tablouri ce 
comandă.

Prin Intrarea tn funcțiune a con 
secții, se va pune la dispoziția e- 
ievilor, studenților și lucrătorilor 
din diverse sectoare cantttăU spo
rite de auxiliare didactice si ie 
birou.

Opinii la dezbaterea pe tema:

Școala superioară
și producția

La F.M.U.A.B.:

Se

de

produce in serie 
prima mașină 
alezat și frezat

de țr.ssizif-une.re• La Fcbrica
si agregate București a început sâ 
se produci In serie prima mașini 
de alezat fl frezat, ca diametrul 
de 95 mm. care poale prelucra pie
se din otel fi tanti ovină dissert- 
stunlle de 1000x1300x1300 mm.

prof. arh. ASCANIO DAMIAN
rector al Institutului de arhitectură „Ion Mincu“ din București

perfecționării legăturii tnvâță- 
mintului superior de arhitec
tură cu producția din pers
pectivele de dezvoltare ale
actrvdățu de construcții. Nu
mai este, cred, necesar să a- 
rr.intesc avîntul impetuos al ace
stui important sector al construc
ției socialiste, nici faptul că în 
Rominia socialistă cunosc deopo
trivă cadențe rapide și proporții 
impresionante construcțiile indu
striale și agricole, urbanismul, 
complexele de locuit Și social- 
eulturale. Sînt realități îndeobște 
cunoscute și care se bucură de o 
recunoaștere internațională tot 
mai largă. Aceste realizări de 
prestigiu pun în fața arhitecților 
de azi fi de mîine cerințe mari, 
cerințe sporite de perspectivele 
deceniilor viitoare cînd, odată cu 
creșterea continuă a volumului

Caracteristicile tehnice ale acestei 
-asini, care se fabrică pentru pri
ma oară în țara noastră, o situea
ză Ia nivelul produselor de acest 
te cunoscute in tehnica mondială.

Viteza ei de tăiere este cuprin
să intre 3,15 si 1 250 rotații pe 
minut. Are comenzi centralizate si 
este dotată cu dispozitive optice 
de citire, care asigură o precizie 
ridicată de execuție.

In curind, Fabrica de mașini- 
unelte si agregate București va 
începe să producă în serie mașini 
de alezat si frezat cu diametre de 
85 și 125 mm. care vor completa 
gama acestor produse, precum ei 
strunguri carusel cu diametre d» 
1000. 3 000 fi 2 500 mm..

țAgerpree) 

construcțiilor, se vor pune și mai 
accentuat problemele de calitate, 
trăinicie, confort, aspect estetic, 
economicitate și aplicare largă a 
metodelor industriale.

In luna ianuarie, o consfătuire 
organizată de Ministerul Învăță- 
mîntului a reunit circa 100 cadre 
didactice din învățămîntul supe
rior, arhitecți și ingineri construc
tori de la institutele de proiec
tare, conducători ai institutelor 
centrale de stat de specialitate 
care au analizat tocmai sarcinile 
ce revin Institutului de arhitec
tură în pregătirea tot mai bună 
a viitorilor specialiști. Aș dori să 
mă opresc la cîteva probleme 
discutate în această consfătuire.

In primul rînd, la problema 
profilului specialiștilor. Activita
tea practică din domeniul con
strucțiilor și arhitecturii cunoaște 
o mare diversificare în epoca 
noastră: în timp ce în trecut 
preocuparea arhitecților se con
centra mai ales spre locuințele

Tovarășului ISTVAN DOBI 
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare
BUDAPESTA

Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a eliberării Ungariei de 

sub ocupația hitleristă și jugul hortist, în numele Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al Consiliului de Stat, 
al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, al po
porului romîn și al nostru personal, vă transmitem dv și prin 
dv. poporului ungar prieten un cald salut tovărășesc și cordiale 
felicitări.

Poporul romîn împărtășește din toată inima bucuria poporului 
frate ungar, care, sub conducerea Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, a obținut în cei douăzeci de ani care au trecut de 
la eliberarea sa succese remarcabile în dezvoltarea patriei sale 
socialiste.

In anii puterii populare între țările și partidele noastre s-au 
statornicit și se dezvoltă relații de prietenie și colaborare 
multilaterală în folosul popoarelor romîn și ungar, al unității 
țarilor socialiste și mișcării comuniste și muncitorești interna
ționale, al cauzei socialismului și păcii în lume.

De ziua marii sărbători naționale a R. P. Ungare vă urăm, 
dragi tovarăși, dumneavoastră și întregului popor ungar noi 
succese pe drumul prosperității și înfloririi continue a Ungariei 
socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Prim-secretar al 

Comitetului Central al 
Partidului 

Muncitoresc Romîn 

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare 

Romîne
București. * aprilie, 1965.

individuale, socialismul a adus 
pe prim plan construcția obiecti
velor industriale, a marilor com
plexe de locuințe și dotări social- 
culturale, probleme de urbanism, 
de decorație interioară etc.

Au putut apaie astfel și unele 
păreri după care ar fi necesară 
o specializare mai îngustă a ab
solvenților institutului nostru. A- 
naliza largă făcută în recenta 
consfătuire a confirmat însă că 
în etapa actuală planul existent 
de pregătire, fără specializări pe 
anumite domenii, este cel mai po
trivit pentru formarea viitorilor 
arhitecți; orice îngustare a spe
cializării în cadrul învățămîntului 
superior ar avea drept rezultat li
mitarea orizontului de activitate 
ulterioară a absolventului, pe cînd 
accentul pus pe pregătirea mai 
cuprinzătoare permite pregătirea 
unui specialist cu o formație 
multilaterală, capabil să se adap
teze mai ușor necesităților pro
ducției. Paralel cu asigurarea 
unui orizont larg este necesar să 
se pună un accent mai mare și pe 
orientarea studenților din ultimii

CHIVU STOICA 
Președintele 

Consiliului de Stat a! 
Republicii Populare 

Romine



ste un lucru cu
noscut că cenaclu
rile literare trebuie 
să ofere participan- 
ților prilejul de a 
face o ucenicie utilă

— atît în ce pri
vește creația cit și acțiunile care 
unnăreso familiarizarea cu pro
blemele generale ale literaturii. 
Ne-am propus să urmărim, în 
câteva cenacluri din Capitală, 
cum se desfășoară activitatea în 
vederea împlinirii acestui scop, 
care este prezența acestor nuclee 
de creație în viața culturală a 
întreprinderilor, la cluburi, case 
de cultură.

în cenaclurile literare „Th. Ne- 
culuță", „M. Sebastian", „G. Ba- 
covia", „Ion Creangă" — săptă- 
mînal se întâlnesc în ședințe de 
lucru tineri elevi, studenți, mun
citori, funcționari, doctori, arhi- 
tecți, ingineri pe care ii unește 
pasiunea pentru scris. Analiza a- 
mănunțită a materialelor pe care 
Ie prezintă în ședințele de lucru 
membrii cenaclurilor prilejuiește 
adevărate dezbateri pe diverse 
temo literare pornind, evident, 
de la propriile lor încercări. O 
Contribuție însemnată în cadrul 
acestor ședințe de lucru o aduc 
scriitorii, care vin în mijlocul ti
nerilor și împărtășesc din expe
riența lor : V. Eftimiu. M. Banuș. 
N. Tăutu, H. Zincă, Sașa Pana. 
Gh. Tomozei, Toma Georg 1 .- 
iorescu, Rusalin Mureșan. Utili

tatea acestor întâlniri se vădește 
mai ales în cenaclurile literare 
tinere, cum ar fi „Ion Creangă", 
„M. Sebastian" unde, pentru o- 
rientarea discuțiilor, expunerea u- 
nui punct de vedere competent 
asupra creațiilor citite este ne
cesară. Ar fi bine însă dacă pre
zența scriitorilor în activitatea 
cenaclurilor ar avea un caracter 
permanent și cît mai mulți scrii
tori ar veni în mijlocul tinerilor.

Buna pregătire teoretică a 
membrilor cercurilor literare, for
marea unui ridicat nivel ideolo
gic sînt aspecte cărora li se a- 
cordă în multe cenacluri impor
tanța cuvenită. De pildă, în ra
ionul V. I. Lenin s-a organizat 
un curs de „Istoria literaturii ro- 
mîne", unde D. Păcurariu și I. 
Rotaru — cadre didactice de la 
Facultatea de limbă și literatură 
romînă — au vorbit despre marii 
noștri scriitori, despre contribuția 
acestora la dezvoltarea limbii și 
literaturii romîne. în viitor ase
menea expuneri vor continua: 
„Mesajul liricii lui T. Arghezi" 
(G. Ivașcu), ..Rolul lui M. Sado- 
veanu în dezvoltarea literaturii 
romîne șj limbii noastre btera- 
re“ (Al. Pireu) și „Noi teme și 
modalități de expresie în litera
tura actuală tOv. S. Crohmâlm- 
ceanul. Aceste prelegeri ar putea 
fi audiate insă nu numai de 
membrii cenaclului literar „XL 
Sebastian" ci și de tineri din alte 
cenacluri din Capitala, pentru că 

sînt un bun prilej de îmbogățire 
a cunoștințelor despre tehnica și 
măiestria artistică a marilor scrii
tori. Alături de aceste cursuri 
discuțiile' purtate cu scriitorii pe 
marginea unor aspecte din litera
tura noastră contemporană re
flectă interesul justificat pe care 
tinerii membri ai cenaclurilor îl 
au pentru cunoașterea unor pre
stigioase experiențe literare. A- 
ceste cunoștințe pe care membrii 
cenaclurilor le dobîndesc în ca-

Insemnâri despre 
activitatea unor 

* cercuri literare 
din București

drul activității curente pot fi de 
un real folos și masei largi de ti
neri care vin la cluburi, case de 
cultură.

în acest sens, o prezență activă 
și un sprijin efectiv dat in orga
nizarea unor activități educative 
l-am intilnit la cenaclul litera* 
„Tn. Xeculuță". de pe lingă Casa 
de cultură a raionului 1 Mai. 
Membrii acestuia — pnntre care 
Constantin Abălută. Constanta 
Buzei. Constantin Georgescu, 
Cabriela Melinescu, Adrian Pău- 

nescu, Rodica Iulian — organi
zează și participă cu regularitate 
la multiplele activități care se 
desfășoară pe scena casei de cul
tură. Ei întocmesc texte pentru 
brigăzile artistice, fac scenariile 
montajelor literare, recită cu pri
lejul serilor de poezie etc.

Experiența acumulată de ce
naclurile literare din Capitală în 
îndrumarea și creșterea tinerelor 
talente, ca și în sprijinirea efec
tivă a muncii culturale de masă 
ce se desfășoară în întreprinderi, 
la cluburi și case de cultură re
prezintă un bun care trebuie larg 
popularizat și generalizat. Există 
o preocupare susținută din par
tea conducerilor cenaclurilor li
terare să organizeze între ele 
utile schimburi de experiență. 
Astfel, cenaclul „Th. Xeculuță" 
a organizat în acest an întîlniri 
cu membrii cenaclului „G. To- 
pirceanu" (de la Uzinele „23 Au
gust") și „Cehov" (de la Clubul 
Sanitar.1. De asemenea, s-au sta
tornicit intre cenaclurile „G. Ba- 
covia" (de pe lingă Casa de cul
tură a raionalii X. Bâlcescn) ș> 
„XL Sebastian" 'de la Casa de 
cultură a raionului V. I. Lenin) 
legaturi strinse, membrii lor par- 
ticipirxl reciproc la ședințele de 
lucru sâptămimie. Totodată, in 
vederea lărgiră orizontului de 
cunoștințe literare al tinerilor 
creatori, msnbr.: cenadnnlor 
„Th. Xeculuță" „XL Sebastian", 
„G. Topirceanu" participă la șe

dințele de lucru ale cenaclului 
„N. Labiș", unde citesc din crea
țiile lor tineri scriitori din în
treaga țară.

Interesant de relevat este și 
modul în care cenaclurile caselor 
de cultură oferă acestor tineri 
posibilitatea îmbogățirii experien
ței creatoare prin stabilirea unui 
contact direct cu realizările din 
țara noastră. Astfel, deplasările 
făcute la Uzinele „23 August", 
„Republica", „Electronica", în 
comuna Afumați, de membrii ce
naclului „Ion Creangă" și -„G. 
Bacovia" au oferit un material 
bogat de inspirație. Ele au fost 
urmate de seri literare în care 
s-au citit versuri și povestiri ins
pirate din xiața și activitatea 
constructorilor socialismului de 
la orașe și sate. Materialele re
zultate din deplasările documen
tare au fost prelucrate, dînd naș
tere unor noi texte pentru bri
găzile de agitație. Cunoașterea 
vie, permanentă de către mem
brii acestor colective de creație a 
activității cotidiene a oamenilor 
muncii constituie una din con
dițiile continuei creșteri a aces
tor tineri aflat acum in rodnicii 
ani ai uceniciei. Extinderea celor 
mai potrivite metode de lucru, 
deia exbtente in practica multo
ra din aceste colective, va duce 
fără îndoială la rezultate din ce 
in ce mai bune.

L. DUMITRESCU

La Poiana Brașov. Se turnează un nou Ulm artistic

In Editura politică au apărut

V. I. Lenin - Opere 
voi. 40

568 pag. 7,50 lei

strează că opinia pubitcc consti
tuie una din uriașele torte «orai- 
politice a te societății noastre.

cezi ele., strădaniile savanțiior ca
tolici de a reda mundumdtn 
„bucuria creștină a muncit'.

Gianni Toii

Timpul liber
360 pag S.75 lei

Per Wastberg

Pe lista neagra
24C pag. 3

V. Bîrlădeanu

Opinia publică 
își spune cuvântul

56 pag. 0,75 lei

Autorul prezintă creșterea rolu
lui opiniei publice în țara noastră, 
în legătură indisolubilă cu adînci- 
rea democratismului orînduirii 
noastre de stat. Relevi nd iormele 
multiple care asigură participarea 
largă, activă și entuziastă a mase
lor la construcția noii orînduiri, la 
conducerea statului democrat- 
popular, în broșură sini relatate 
o serie de exemple care demon

în această lucrare, amorul se 
oiupă de problema timpului liber 
al omului muncii, in special a 
muncitorului industrial. Este o 
carte care se distinge prin profun
zimea analizei si măiestria sin
tezei.

După o samă trecere in revistă 
a concepțiilor despre raportul din
tre timpul de muncă și timpul Ir 
ber și al luptelor clasei muncitoa
re pentru limitarea zilei de mun
că, autorul ajunge in rruttempni.i. 
neitate, pentru a iniățișa in în
treaga ei complexitate problema 
majoră a timpului uman, a timpu
lui disponibil al societății, a îm
părțirii acestuia in timp de mun
că și timp liber in societatea ca
pitalistă. a uniiicării Iui în timp 
de creație in societatea comu
nistă.

Autorul analizează „marea tea
mă' a burgheziei că muncitorul, 
aspirină spre tericire. ar putea să 
întrebuințeze ..rău’ timpul său. șl 
critică diversele teorii ale socio
logilor burghezi americani, fran

Scrisă sobru, dar cursiv, bogată 
în iniormatii. cartea iniătișeazâ 
aspecte ale politicii apartheidului 
și a nefastelor saie urmări ia Re
publica Suă-Airicană. Autorul pă
trunde în di ieri le straturi ale 
popuialiei. pentru a înțelege ne- 
.anrrnml ideologiei rasiste. Para
lel. tace sonaapil pe diieriie trep
te a i societatu arricane și a oa
menilor de culoare — in lumea 
muncitorilor agricoli, kt școlile 
speciale pentru „banta*, unde co
piii sînt lipsiți ce posibiliictea de 
a dobindi cunoștințe temeinice, in 
:nnerele locuințe inigncbate din 
bidoane și bucali de carton, prin
tre activiștii Congresului national 
african.

El condamnă ferocitatea repre
siunilor polițienești împotriva a- 
iricanilor, munca forțată la care 
sînt trimiși aceștia. zugrăvește 
contrastul dintre luxul și confor
tul de care se bucură pătura con
ducătoare albă și mizeria in care 
se zbate majoritatea atricană a 
populației. începui de primăvară în Parcul Mogoșotua

I t TO

Televiziune CARNET CINE M ATOGRAFIC
DUMINICĂ 4 APRILIE

8,50 Gimnastica de înviorare 
la domiciliu. 9,00 Rețeta gos
podinei. 9,30 Emisiunea pentru 
copii și tineretul școlar. 11.00 
Emisiunea pentru sate. După- 
amiază, FOTBAL — transmi
siune de la Stadionul „23 Au
gust" a întîlnirilor dintre e- 
chipele Progresul — C.S.M.S. 
Iași; Steaua — Farul Con
stanța. 19,00 Jurnalul televi
ziunii. 19,10 Aventurile lui Ro
bin Hood (XX): „Comoara bi
zantină". 19,35 Filmul „Din 
patru colțuri ale lumii". 20,25 
Selecțiuni din spectacolele for
mațiilor artistice studențești. 
Tn încheiere: Buletin de știri. 
Sport. Buletin meteoro ?gic.

„Parisul
vesel**

e trei ori origi
nală ideea cure a 
zămislit an aseme
nea spectacol ă- 
nematognfic.

In primul riad 
este cu totul i«-

ciatător să rezi panorame n«i 
Paris mirific, atrăgător, amă
gitor — cu ochii candizi ai 
unei feline romanțioase ce 
suspină ta Procente după o 
viață monden-pisicească. Apoi, 
realizatorii se amuză de admi

LUNI 5 APRILIE

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,10 Pentru școlari : concurs 
de... viteză. 19,40 Teatru in 
studio : „EXAMENE, EXAME
NE" de Simion Macovei. 21,00 
Cîntă orchestra EDMUNDO 
ROS (VIII). 21,25 TELESPORT. 
In încheiere : Buletin meteoro
logic.

rația nairă a străinuhâ ornețit 
de marea metropolă (rngeniasvl 
film desenat pare chiar an fef 
de „American la Paris" al I«i 
Gershwin, strălucit transpus 
in animație modernă! și rn «- 
celași timp de orgoliile — la 
fel de naice — ale parizieni
lor ce-și risipesc cu „dărnicie 
galică- reclamele celebrele- 
distracții nocturne. Dar, îndeo
sebi filmul se impune prin 
subtila ironie a pastuării 
poncifelor artistice, prin trimi
terile Ia rr.anierismele pictu
rii „eu rogue" Ia ace! sfir- 
șit de secol trecut, ciad se 
desfășoară povestea micuței 
ingenue feline ; a limonadeior 
muzical-duioase gen operetă 
Broadway și — mai ales — a 
melodramelor scrise ori fil
mate cu fecioare pervertite de 
magia vicioasă a marilor ora
șe (vă amintiți celebrul „Oraș 
de aur" cu o Kristina Soder-
batim rătăcită, ca o I soldă.
printre tentațiile Sodomei

modeme ?L Total e ironie 
persiflantă, fantezie aestări- 
lită. vervă caustică, rafinată, 
tn filmul dirijat de Abe Ler.- 
tow și cintat. de atitea și de- 
săvirșite toa, de libretifti in
spirați, de ccncaturiști-a.- 
matori fără cusur, de mari ia- 
terpreți mărimii (ia priaud 
rind Judy Garland — iatir- 

copU-minune al Hoily- 
tcood-alui Red Buttons și așa 
mai departec

In acest spiritual Paris ve
sel cazat de animatorii ame
ricani se împlinește o strălu
cită parodie c mora rarilor 
mondene, a unei anume men
talități dieini-isd dolarul ca 
cure poți deschide orice nș„ 
Se reția. ia deosebi, sceao-pc- 
rodie a muzic-haUiăui de pe 
Broadway. a dansului mota- 
Kiior-gangsteri, cdorabil sti
lizați. Nu numai ritmul, dese
nai coregrafic, textul cupletu
lui. dar și decorul, culoarea, 
anime raw menoentulni șarjea
ză maniera facili a unui șa
blon revuistic- Realizatorii c- 
mericeni sînt la fel de caustic» 
și ciad e votoc de punctele 
ncvrwijîcc <1^ conspvtrw^îior 
lor. și ciad se distrează pe so
coteala snobii mulai localnici
lor. „Lecția de pictură", mi
niatural eseu plastic, mi se 
pare antologică. E o succintă 
definire (de tipul ,d»<esmlui* 
american, dar sdipitor de in
teligentă). a exagerărilor care 
au dus arta așc-ris anticon- 
formistă la manieră, loc co
mun, la un nou conformism. 
lat-o pe Me-xsette transțfiga- 
rată poetic de lumnsa irizată, 
transparența, spațialitatea ur
mărite de Monet, părintele 
impresionismului, lat-o apoi 
redusă la unghiuri drepte, 
transformată în obiect geome-

trie de nrianc* îwtfiecmal- 
cbcst-cctă a Un Manete: sa- 
rizind lasciv dt* abaiderșa 
liauior curbe, rolnpCnaase, «- 
magtnale de Renoir, sau con- 
tnrinda-se (ca intr-an joc de 
copul dm sumedenia de punc
te -.spuse de jxxatdi^maT* 
lai Snmst; apo* zimrlmdu-se 
feroce, cu odti sălbatici de 
jar. dis msjtocal palmierilor 
galMeni și al lianeior ciolet- 
cprins. trcnsfigarzze de rio- 
lența caiaetstiei a Uri Gaa- 
guzx. Impressoaum. fsarism. 
cabism. toc te ^smeie~ euro
pene cere <■ trecot oceanul 
siut luate ia răspăr, ca haz, 
de aceasat strălocitoare enct- 
degene de bazanar. Anima
la prop-xx-r_>ă e de o fante
zie și mgauozitBte remarcabi
le. Ea tranjormă an cotoi tom- 
aarie iatr-aa tădesit traficant 
de voce mieroasă și fler de 
busmess-man saa a a motan 
g*ec ce ta-o • t--.irepro- 
tnbd easaler carajos și in- 
reatir. gata să-și răzbune 
dulnueea răpită: coada i se 
eiectnzeazc ea ua ferăstrău 
ea reacție, ghearele se intind 
ce lăncile ciad iși surprinde 
ia colimator victima. O bogată 
mrentivitate artistică și fante- 
zie critică sini, in general vor
bind, calitățile acestui specta
col inetntător.

„Spărgătorul**
Noul film englez reia, la o 

tonalitate mult scăzută, portre
tul caricatural — nici el fără 
cusur— al Ghinionistului. Tot 
hazul se bazează pe chipul ciu
dat — de o ingenuitate întîr- 
ziată — al lăcătușului cinstit, 
șantajat de niște experți spăr
gători. in timp ce comedia an
terioară își construia, in spri
jinul portretului, și o armătu
ră de situații amuzante. Spăr
gătorul fără voie acționează 
identic — cu o bonomie mira
tă — tn toate împrejurările în 
care e pus, dar, la rindul lor, 
toate aceste momente sînt 
identice (yumai decorul se 
schimbă) și de aceea lipsite 
de haz de la un moment 
dat datorită obositoarei re
petări. Singurele — și de 
aceea reușite — sînt: încer
carea involuntară de evadare 
și secvența barului cind spăr
gătorul se trezește „milionar 
de o zi“ (scenă axată pe o 
observație mai atentă a me
diului și a psihologiei perso
najului). Filmul ne prilejuiește 
cunoștința cu un bun actor. 
Drept compensație.

„Micul Larousse** 
m versiune 

engleză
Le Petit Larousse- (Micul La

rousse i, cel mai popular dicțio
nar francez, va fi editat într-o 
versiune eDgleză.

Larousse-ul englez va fi pus în 
•. inzare peste doi ani. Un grup 
de specialiști englezi și americani 
au lucrat la el cu începere din 
1959. Pînă în prezent, activitatea 
de redactare s-a desfășurat în se
cret, întrucit publicarea unui dic
ționar explicativ englez-englez de 
către o firmă franceză implica a- 
numite riscuri.

Editura Larousse spera însă că 
dicționarul va fi bine primit si că 
va avea o vastă piață de desface
re (se știe că engleza este limba 
maternă a 275 milioane de oa
meni).

Noul dicționar va fi redactat 
sub îngrijirea unui specialist bri
tanic în vîrstă de 43 de ani, care 
a lucrat anterior la editura Uni
versității din Cambridge. Potrivit 
liniei obișnuite a editurii Larousse, 
el preferă să rămînă anonim.

Larousse-ul englez va fi cel mai 
modem dicționar englez-englez.

Muzeul Wawel 
s a îmbogățit 

cu noi colecții
Colecțiile vestitului muzeu din 

castelul Wavel (R.P. Polonă) s-au 
îmbogățit cu cîteva noi obiecte de 
o mare valoare artistică și istori
că.

Este vorba, mai ales, de o minu
nată colecție de 70 de covoare 
orientale, care au aparținut fami
liei de nobili Kulczycki.

Printre darurile oferite în ulti
mul timp castelului Wawel, trebu
ie menționat și un valtrap turc din 
secolul al XVIII-lea, oferit de Jari 
Dreszer din S.U.A. El a fost cap
turat de Jan Sobieski în timpul 
campaniei pentru despresurarea 
Vienei de turci și este unul din 
cele mai frumoase exemplare de 
acest gen din colecțiile de la Wa
wel.

Existența 
cunoscută în

In cartea sa intitulată „India", 
savantul Abi Raihan Biruni, din 
Asia centrală afirma cu 450 de 
ani înainte de data descoperirii 
Americii de către Columb (1492) 
că „pe baza cercetărilor noastre 
am ajuns la concluzia că un sfert 
din partea răsăriteană a emisfe
rei nordice este format din uscat. 
De aceea, presupunem că și par
tea apuseană a emisferei nordice 
are aceeași alcătuire. Pămîntul a- 
cesta este situat la apus, dar noi 
nu-1 cunoaștem deoarece nu ne 
putem apropia de el cu corăbiile 
datorită furtunilor și distanței 
mari de străbătut pe apă".

R. P. POLONĂ. în curînd, pe 
piscul Holg Cross de pe masi
vul Lysogory vor ii terminate 
lucrările de construire a unui 
nou turn de televiziune. în fo
tografie : noul turn aflat în con

strucție

Americii 
secolul XI?
Biruni s-a referit la existența 

acestui pămînt și în alte scrieri 
ale sale, cum este „Kanon Masu- 
da“ și „At Tachdid".

In momentul de față, doi sa- 
vanți Hamidulla Hasanov, pro
fesor la Tașkent, și Said Hassan 
Barani, cercetător din Haiderabad 
(India), fac simultan cercetări 
pentru a afla dacă nu cumva 
teoria lui Biruni despre existența 
unor pămînturi situate spre apus 
dincolo de Oceanul Atlantic era 
cunoscută în Spania și Portuga
lia și deci și de Cristofor Co
lumb. Intr-adevăr, în veacul al 
XV-lea, Spania și Portugalia cu
noșteau lucrările savanților orien
tali, în special arabi, între care 
și cele ale lui Biruni, lucrări care 
șe aflau desigur în multe biblio
teci din Spania.

Primele ghiduri 
turistice

Se consideră că primele pros
pecte pentru turiști au apărut în 
sec. a] VIII-lea. Cînd regele Ca
rol cel Mare al Franței (742-814) 
a stabilit legături de prietenie cu 
Harun-al-Rașid, califul din Bag
dad, au început primele călăto
rii, de altfel rare, ale curtenilor 
francezi în diverse țări din Asia 
Mică.

In timpul acestor călătorii, „tu
riștii" foloseau un fel de îndrep
tare conținînd scurte informații 
despre itinerariul și distanța din
tre diferitele orașe. Mai tîrziu, în 
aceste îndreptare au început să 
fie incluse tot felul de date și a- 
mănunte: despre hanurile unde 
s-ar putea înnopta, despre im
pozite, despre climă și despre 
tocuri celebre din diferite țări. 
Așa au apărut ghidurile turistice.

Primii organizatori ai turismu
lui internațional au fost negu
storii din Genua, Piza, Augsburg, 
Nurnberg.

FOLOSIREA GDfRATORllOK DE UNDE ELECTROMAGNETICE 
PENIMI COMBATEREA CANCERULUI

Doi oameni de știință francezi, 
specialistul în electronică Antoine 
Priore și profesorul Guerin, au a- 
plicat, după cit se pare cu 
succes, în tratarea cancerului 
timpuri de unde electromagne
tice.

In acest sens s-au făcut expe
riențe pe șoareci leucemici și pe 
șoareci cărora li s-au transplantat 
tumori. Ei au fost apoi supuși 
zilnic aefiunii unui generator de

unde electromagnetice. Tumo
rile au dispărut fără sa se fi con
statat reapariția metastazelor nici 
după trei luni. Rezultatele expe
riențelor au fost comunicate în 
cadrul unei ședințe a Academiei 
de Științe din Paris. Oamenii de 
știință francezi sînt împărțiți în 
momentul de față în două tabere, 
in ce pricește aprecierea expe
riențelor efectuate de Priore și 
Guerin.

Experiențe în această direcția 
au fost de altfel făcute și în Sta
tele Unite, sub conducerea pro
fesorului Bemhoty, unul dintre: 
primii care a scos in evidență1'1 
efectele biologice ale timpurilor 
electromagnetice foarte puternice 
(între 300 și 500 unități Gauss). 
Clmpurile magnetice ale apara
tului lui Priore pot să atingă in
tensitatea de 620 Gauss.

SĂPTĂMÎNA VIITOARE PE ECRANE

CINEMATOGRAFE
Pădurea spînzuraților — 

cinemascop (ambele serii) ru
lează la Patria (orele 10; 13,30; 
17; 20,30), București (orele 
9,30; 13; 16,30; 20), Excelsior 
(orele 9,30; 13; 16,30; 20). Pa
risul vesel rulează la Republi
ca (orele 9,30; 11,45; 14,15;
16,30; 19; 21,15), Modern (ore
le 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21). Spărgătorul — cinema
scop, rulează la Luceafărul 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16 ;
18,30; 20,30), Melodia (orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21)
Soții în oraș rulează la Capi
tol (orele 9,15; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21,15), Înfrățirea între 
popoare (orele 10,30; 15,45; 18; 
21,15), Arta (orele 16; 18,15; 
20,30), Volga (orele 10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Mă iu
bește, nu mă iubește rulează 
la Victoria (orele 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (ore

le 10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30) 
Roșu și negru (ambele serii) 
rulează la Central (orele 9,30; 
13; 16,30; 20), Clopoțel rulează 
la Lumina (orele 10; 12; 14;
16; 18,15; 20,30). Paula captivă 
rulează la Union (orele 14.15; 
16,30; 18,45; 21), Viitorul (ore

le 15,30; 18; 20,30). Bunica
Sabella rulează la Doina (ore
le 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Program pentru copii rulea
ză la Doina (ora 10). Regina 
cîntecelor rulează la Giu- 
lești (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15), Bucegi (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30;
21), Flamura (orele 9,15; 11,30;

13,45; 16; 18.30; 21). Madame 
Sans-Gene — cinemascop — 
rulează la Feroviar (orele 
9.15: 1130; 13,45; 16; 18.15;
2030). Djnra — cinemascop — 
rulează Ia Dacia (orele 9,30 ; 
11.45; 14; 15,15; 18,45; 21),
Miorița (orele 10; 12; 14; 16; 
18.15; 20,30). Strigătul Cor
lei rulează la Buzești (orele 
10,30; 15; 1730; 20), Flacăra 
(orele 10; 15,30; 18; 20,30).
Diavolul deșertului rulează 
la Crîngași (orele 16; 18.15 ; 
20,30). Ziua fericirii — cine
mascop — rulează la Unirea 
(orele 16; 18,15; 20,30). Can
tină în ploaie rulează la Vi- 
tan (orele 11; 15; 17; 19; 21). 
Călătorie în centrul Pămintu- 
lui — cinemascop — (ambele 
serii) rulează la Floreasca (ore
le 10,30; 16; 19,30). O stea cade 
din cer — cinemascop — ru
lează la Munca (orele 10,30 ; 
14,30; 16,30; 18,45; 21).

„Gaudeamus îgitur" „Armata codobaturilor"
Tradiționalul cîn- 

tec studențesc 
„Gaudeamus igitur“ 
a inspirat titlul fil
mului lui Gh. Vita- 
nidis.

Așa cum sugerea
ză titlul, acțiunea 
filmului se petrece 
printre studenți. în 
bătrînul și în același 
timp tînărul Cluj.

Personajele fil

mului sînt interpre
tate de: Șerban 
Cantacuzino, care a 
debutat în „Străi
nul", Sebastian Pa- 
paiani, la al treilea 
film în care apare, 
Irina Gărdescu pe 
care am văzut-o de 
curînd în „La patru 
pași de infinit" și 
Dem. Radulescu.

Acțiunea filmului 
se petrece in perioa
da războiului civil, 
în Siberia, pe teri
toriul guvernat vre
melnic de Kolceak. 
împotriva stăpînirii 
alb-gardiste se ridi
că o nouă forță „Ar
mata codobaturi
lor", armată care 
nu poate fi descope
rită de serviciul de

contraspionaj al al
bilor. Cine este ea ?

Filmul „Armata 
codobaturilor" e o 
producție a studiou
rilor din Riga, rea
lizată pe baza sce
nariului lui A. Vla
sov și A. Mlodik, 
sub semnătura re
gizorului Aleksandr 
Leimanis.

„Ucigașii
Producția studi

ourilor engleze „U- 
cigașii de femei" nu 
este așa cum ar pă
rea din titlu un film 
polițist, ci o savu
roasă comedie reali
zată de Alexander 
Mac Kendrick, care 
acum cîțiva ani a 
mai fost prezent 
pe ecranele noastre 
cu filmul ..Mandy".

de femei" „Scaramouclie“
Filmul prilejuie

ște reîntîlnirea cu 
actorii Peter Sel
lers, Herbert Lom 
(de curînd l-am vă
zut în „Domnul To
paze" împreună cu 
Seller și în „Comoa
ra din lacul de ar
gint") și o nouă cu
noștință în persoana 
cunoscutului actor 
englez Alec Guin
ness.

O nouă producție 
franco - hispano - 
italiană de capă și 
spadă va apare 
săptămîna viitoare 
pe ecranele noastre, 
în rolul principal 
Gerard Barray, in
terpretul Cavaleru
lui Pardaillan. El 
este secondat de Gi- 
ana Maria Canale.
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Uzina mecanică Tr. Severin.

Am primit la redacție ma
terialul dv. intitțrlat „Omul de 
la planșetă". Tema aleasă e in
teresantă. Păcat că ați vorbit 
numai în general despre acti
vitatea tehnicianului Ni colac 
Herghelegiu. Nu ați arătat 
cum lucrează el, ce rezultate 
a obținut, cum se pregătește 
pentru a fi la curent cu tot 
ce e nou în meseria lui. Cum 
se ocupă de colegii lui de 
muncă. Relatări despre cîteva 
dintre inovațiile propuse de el 
și aplicate în procesul de pro
ducție, eficienta economică a 
acestora ar fi completat arti
colul. Reluați tema și, scrie- 
ți-ne în acest sens.

CRIȘAN 
str. Clujeni

GHEORGHE ■ 
nr. 15 — Zalău
așezămintelor deActiviștii 

cultură, cu o vechime de cel 
puțin -3 ani în activitate, pot 
urma — la fără frecvență — 
cursurile facultăților de filo
logie, istorie și filozofie din 
cadrul universităților și in
stitutelor pedagogice.

Deoarece sânteți încadrat ca 
bibliotecar, puteți urma si 
dumneavoastră una din facul
tățile respective.

ANCUȚA GH. VICTOR — 
str. Gh. Doja nr. 41, raionul 
Pitești

Pentru a afla mai multe 
amănunte în problema care 
vă interesează, vă sfătuim să 
studiați cărțile: „Istoria ma
tematicii in antichitate", ce 
E. Kolman, „Istoria matema
ticii în Evul Mediu", de A. P. 
luskevici și .Istoria matema
ticii de Ia Descartes pini la 
mijlocul secolului 
lea", de H. Wieleitner.

DĂNILĂ NICOLAE — dev. 
Centrul școlar agricol Dră- 
gășani, regiunea Argeș. BI- 
CHEL PETRU — satul Bobo
tești, raionul Botoșani. COCI 
STANCIOVICI — comuna M> 
losești, raionul Slabe ri» 
GHERMAN NISTOR — eo- 
mima Dolboșeț, raionul Boro- 
vici

Din scrisorile 
dacției am aflat lucru 
resante. Desigur, 
re ne puteți trin 
pre acțiunile la care participă 
tinerii din comuna sau orarul 
dumneavoastră.

Ședința Comisiei
permanente

C. A. f.».
pentru construcții

de mașini
La sfirșitul lunii martie, la 

Praga a avut loc ședința Co
misiei permanente C.AJE.R. 
pentru construcții de mașini 
La ședință au participat dele
gațiile Bulgariei, Cehoslova
ciei. R. D. Germane, Pol oalei, 
Romîniei, Ungariei și UJUS-S.

Pe baza acordului încheiat 
între C.AJE.R. și guvernul 
R. S. F. Iugoslavia cu privire 
la participarea Iugoslaviei Ia 
lucrările organelor C-A.E.R- 
la ședință au participai repre
zentanți ai Republicii Socia
liste Federative Iugoslava. Ca 
observator a fost de față un 
reprezentant al Republicii 
Cuba.

Comisia a examinat sarcinile 
care revin din hotărârile ce
lei de-a 19-a sesiuni a C.AJLR. 
și celei de-a 16-a ședințe a 
Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. și a elaborat măsuri 
pentru îndeplinirea acestor 
hotărîri.

Comisia a aprobat recoman
dări de specializare și coope
rare în producția de utilaje 
pentru industria textilă, ma
șini pentru lucrări forestiere 
și de rulmenți.

Comisia a examinat, de ase
menea, desfășurarea lucrări
lor în domeniul tipizării nave
lor maritime care se vor con
strui în țările membre ale 
C.A.E.R.

Ședința a decurs în spiritul 
înțelegerii reciproce și priete
niei.

Consfătuire a cadrelor

didactic® pe tema predării 

calcului aproximativ în școlile 

de cultură generală de 12 ant

Intre 1 și 3 aprilie a avut loc 
la Institutul politehnic din Ga
lați o consfătuire a cadrelor 
didactice din școlile de cultură 
generală din regiunile Dobro- 
gea, Mureș-Autonomă Maghia
ră, Suceava, Iași, Bacău, Galați 
și orașul Constanța, pe tema 
predării calcului aproximativ în 
școlile de cultură generală de 
12 ani.

Au fost prezentate referate 
și informări științifice de spe
cialitate și s-au purtat discuții. 
In ultima zi, cei prezenți la 
consfătuire au vizitat Șan
tierul Combinatului siderur
gic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
și șantierul naval din locali
tate.

(Agerpres)

■©

al Ligii Tineretului

Comunist Chinez

campionilor
ueuropeni

la handbal

13—11

tegia

al XIX-

au cîștigat cu 
de 3—1. Jocul 
arbitrat de ita-

F. Catanzarro.

cam-
mas-
care lui

să

aprilie, la Ber- 
cu campioana 
Germane, Dina-

LADISLAV DUNAJECZ 
str. Chopin 10. Timișoara, TA- 
TARU GHEORGHE — coma 
na Balcani, raionul Moineșt

Dinamo București
cîștigat „Cupa

Vizita delegației C. £

Școala superioară

a-

(Agerpres)

vietici 
scorul 
va fi 
lianul

In deschidere se va 
desfășura meciul Dina
mo București — Știința 
Timișoara din cadrul 
campionatului republi
can masculin.

biologie a Ui 
torul de chimie generală

M. Botvinnik, 
(ostul campion 

mondial s-a retras, 
fiind ocupat cu cerce
tările sale științifice 
în domeniul electro- 
nicii.

“îînâtoarea tro- 
?r.3i latîbiire 

desfițvry k i *- 
la Mescova, iar 
e-a doot la 23 
, la Seca.

Pentru a realiza știri, re
portaje și articole care să fie 
de folos redacției, cînd vă do
cumentați trebuie să culegeți 
cît mai multe date, fapte, 
stați de vorbă cu tinerii d< 
pre care scrieți. Datele cui 
se trebuie să fie bine verif! 
cate, pentru a nu se strecu 
greșeli. Activitatea tinerii 
în producție, acțiunile cult 
rale, acțiunile de muncă r 
triotică ce se organizează si 
teme despre care așteptăm 
ne scrieți.

Materialele trimise re 
ei au fost bine scrise, c 
te concrete, ceea ce a făcui 
le oprim pentru publicare.

Vă mulțumim pent 
rativita’ea cu care i 
ziarul in legătură cu 
palele acțiuni la care 
pă tinerii din orașul : 
na dumnevoastră. Aștept 
noi veștL 

ra coi 
nâ — 
examene. P 
să se ac

Informatii

(Urmare •5r" *1

Cînd apar aceste 
deși de la data ca! 
au trecut deci: A™ 
raionul Fetești 
epoca întii au fost termmate. Se 
lucrează in continuare ia Întreți
nerea culturilor și ogoarelor de 
toamnă. Preocuparea numărul 
unu a mecanizatorilor ți țăranilor 
cooperatori o constituie, insă, fi
nisarea pînă la amănunt a pregă
tirilor pentru semănatul porum
bului. La cooperativele agricole 
de producție sămânța este în ma
gazii, depozitată in condiții bune, 
pe hibrizi, brigăzi și sole. Con
ductorii de atelaje așteaptă doar 
momentul optim să o încarce și 
să o transporte la cîmp. Dar pină 
atunci...

• Șefii de brigada de la S.M.T. 
Fetești au luat de la fiecare coo
perativă agricolă probe de semin
țe din toate cahbrele care vor fi 
însămînțate pe terenurile acestor 
unități. Pe baza acestor probe 
au fost complectate seturile de 
discuri și acum într-o singură zi 
acestea vor fi distribuite brigăzi
lor fără să se mai producă nici 
o încurcătură. In raza S.M.T. Je
gălia și Făcăeni mai sînt însă 
unități care n-au transmis cali
brele semințelor și nici stațiuni!'- 
de mașini și tractoare n-au luat 
măsuri să rezolve această proble
mă ; le recomandăm să procedeze 
așa cum s-a procedat la S.M.T. 
Fetești. Orice întîrziere va duce 
la întârzierea începerii semăna
tului.

• Inginerii și tehnicienii de la 
S.M.T. Fetești s-au interesat în 
fiecare cooperativă agricolă pe 
care o deservește stațiunea des
pre distanțele dintre cuiburi la 
care s-a stabilit să se însămînțeze

Cronică de campanie
porumbul. Au astfel posibihtatea 
să stabi lească din timp discul co
respunzător la semănătoarea 
SJP.C. 6 și să-l monteze acum 
(operația durează aproximativ o 
zi).

Apreciind ca foarte bună a- 
ceastă măsură, conducerea S.M.T. 
Făcăeni și-a propus să o pună 
în practică imediat. La fel de 
utilă este și pentru celelalte sta
țiuni din raion.

• Pentru a asigura folosirea 
deplină a capacității de lucru a 
tractoarelor — oeea ce influen
țează direct creșterea vitezei zil
nice la însămînțări — la S.M.T. 

fost transformate 15 
2 S.P.C. 2 în 10 se- 
S.P.C. 2 eliberîndu-se 
tractoare.

Jegălia au 
semănători 
mănători 3 
astfel cinci

Răspunzând cerinței țăranilor 
cooperatori de a asigura un bun 
pat germinativ pentru porumb 
(cu cel mult 1—2 zile înainte de 
însămânțat), la această stațiune 
lucrările de discuit au fost prga- 
nizate in două schimburi cu 30 
de tractoare (din care cinci sânt 
cele eliberate așa cum am amin
tit mai sus). Astfel, viteza zil
nică la această lucrare crește de 
Ia 310 la 558 hectare, asigurîn- 
du-se in fiecare zi un decalaj de 
58 de hectare față de capacita
tea de însămînțare.

• La S.M.T. Fetești au fost 
utilate cu tot aparatajul necesar 
cele două ateliere mobile. Li s-a 
stabilit un itinerar precis în așa 
fel încât fiecare atelier să treacă

pe la fiecare brigada cel 
o data, pentru a remedia

zilnic 
puțin 
operativ defecțiunile ce se pot 
ivi în timpul funcționării mașini
lor. Totodată, la fiecare brigadă 
a fost amenajat un atelier stabil 
înzestrat cu aparat de sudură, 
mașină pentru găurit, menghină, 
diverse scule și un stoc tampon 
de piese de schimb. Aproximativ 
asemănător a fost rezolvată pro
blema asistenței tehnice șj a in
tervențiilor și la S.M.T. Jegălia. 
Sînt măsuri absolut necesare care 
trebuie să fie luate acum. Nere- 
zolvarea lor duce la situații ca 
aceea pe care am întîlnit-o la 
brigada nr. 4 de la S.M.T. Fă- 
căeni. Mecanizatorul Gheorghe 
Sin însămînța floarea-soarelui pe 
ogoarele cooperativei agricole din 
comuna Bordușani. Spre prînz, i 
s-a rupt marcatorul ; era nevoie 
să fie sudat. A pornit cu el cale 
de 20 de kilometri pînă la sta
țiune, de unde, deși lucrarea era 
foarte simplă, s-a întors abia a 
doua zi la prînz. Deci, o zi pier
dută. Atelierul mobil al S.M.T. 
n-a mai trecut pe la brigăzi de 
vreo două săptămâni, fiind defect 
din cauza unei neglijențe. Rezol
varea în cel mai scurt timp a 
unor asemenea situații (pomin- 
du-se de la experiența S.M.T. Fe
tești și Jegălia) va asigura inter
venția rapidă la brigăzi pentru 
remedierea defecțiunilor ce se 
pot ivi la mașini și, în consecin
ță, încadrarea însămînțării po
rumbului în epoca optimă.

țiunilor agresive

l in Vietnam!

• La viitorul 
pionat european 
culin de baschet, 
va începe la sfirșitu! 
lunii mai la Moscova, 
vor fi utilizate mingi 
noi, fabricate in R.S.S. 
Estonă. Aceste mingi 
se disting printr-o 
mare elasticitate, a- 
vinii camera confecțio
nată dir.tr-o țesătură 
caucrucată *i anvelopa 
dra piele moale și 
foarte rezistentă. Un 
neznăr de 1000 de 
mingi de acest fel 
vor fi livrate organi
zatorilor ca—p.r-.atu- 
hii.

Dar, mecanizatorii pot să-și în
deplinească sarcinile ce le revin 
și angajamentele pe care și le-au 
luat în cadrul întrecerii socialiste 
numai în măsura în care primesc 
ajutorul necesar din partea țăra
nilor cooperatori. Și pretutindeni 
am întîlnit această conlucrare 
foarte strînsă: li s-au amenajat 
case de cîmp, li se prepară hra
nă caldă, le-au fost repartizate 
atelaje pentru transportul semin
țelor, au fost numiți oameni bine 
pregătiți ca însoțitori de semă
nători. La înfăptuirea acestui 
complex de măsuri, care necesită 
participarea unui număr mare de 
oameni, o contribuție importantă 
au adus-o și o aduc organizațiile 
U.T.M.

La cooperativa agricolă din 
Bordușani, după ce în adunarea 
generală a țăranilor cooperatori 
s-au discutat sarcinile de plan, a 
avut loc o adunare generală a 
organizației U.T.M. în care tine
rii și-au luat angajamente con
crete și s-au stabilit măsurile ne
cesare pentru înfăptuirea acestor 
angajamente. în legătură cu cam
pania de însămînțări de primă
vară, planul de muncă al orga
nizației U.T.M. prevede, de pildă: 
recomandarea unui număr de opt 
tineri (atîția a cerut conducerea 
gospodăriei), care să asigure 
transportul semințelor la cîmp și 
alimentarea semănătorilor. în mo
mentul în care au început lu
crările, toți au fost prezenți la 
lucru întreaga zi-lumină pînă la

O Au fost stabilite 
datele disputării se
mifinalelor „Cupei 
campionilor europeni" 
la volei feminin. Cam
pioana țării noastre, 
Dinamo București, va 
susține prima întîlnire 
la 14 
lin, 
R. D.

Cu ocazia Zilei mondiale 
meteorologiei, sîmbătă la 
miază, la Muzeul tehnic 
Parcul libertății, s-a deschis 
expoziția „Realizările meteo
rologiei romînești".

Fotomontajele, graficele, a- 
paratele și alte exponate în
fățișează realizările meteoro
logiei romînești în ultimii 20 
de ani, scoțînd în evidență 
multiplele activități ale sec
toarelor institutului de specia
litate, legate de sprijinirea 
prin date, informări și studii 
a industriei, transporturilor 
aeriene, navale și rutiere, 
griculturii, construcțiilor și 
altor ramuri ale economiei 
naționale.

terminarea însămînțărilor din 
epoca întâi și la fel vor proceda 
și la porumb.

în același timp trebuie conso
lidat digul care protejează 600 
de hectare de teren foarte fertil 
care urmează să fie însămânțat 
cu porumb. Era nevoie de multe 
brațe de muncă. Aașa cum se an
gajaseră, 40 de utemiști au luat 
parte la această lucrare, fiind 
deosebit de activi. Digul a fost 
consolidat, privalurile închise, ast
fel îneît mecanizatorii au putut 
să înceapă acum arăturile. Sîpt 
doar cîteva secvențe din această 
perioadă scurtă, ele oglindesc însă 
destul de bine preocuparea or
ganizației U.T.M. de â cultiva 
în rîndurile tinerilor dragostea 
față de cooperativa agricolă de 
producție, răspunderea personală 
pentru bunul mers al treburilor, 
grija pentru consolidarea econo
mică și organizatorică a acestei 
unități.

Există, deci, o bună experiență 
în organizarea lucrărilor din a- 
ceastă campanie agricolă, în mun
ca desfășurată de organizațiile 
U.T.M. în rîndul tinerilor meca
nizatori și țărani cooperatori. în 
fiecare unitate agricolă această 
experiență este mai cuprinzătoa
re, mai concludentă într-un do
meniu sau altul. în ceea ce pri
vește activitatea organizațiilor 
U.T.M., important și necesar este 
ca comitetul raional U.T.M. să 
cunoască și să adune într-un mă
nunchi tot ceea ce este mai valo
ros și să transmită, asigurînd ast
fel o contribuție mai mare a tu
turor tinerilor la înfăptuirea pla
nurilor de producție ale unități
lor în care muncesc, cu interes 
sporit al acestora față de înde
plinirea exemplară a propriilor 
angajamente.

juca între ei pentru a 
întîlni apoi pe învin
gătorul turneului, iden
tic, al celor 4 mari 
maeștri (Mihail Tal — 
Lajos Portisch; Bora 
Ivkov — Bengt Larsen) 
ce se va disputa în 
Iugoslavia. Fiecare 
din aceste meciuri va 
cuprinde cîte 10 par
tide și va dura aproxi
mativ o lună.

Inițial, împotriva 
Smîslov trebuia

• Iniitre 9 si 15 a 
orașul Kec< 

» va dasfăș

■. pe. Și-au
participarea
r. Austria, 1

ipri- 
ske-
șuia 
ime- 
sah

i a- 
I M-
Bel- 

jaria, Da- 
ița CVan» 

UJLS S,
a.te

rare din pag. 1) 
activități in afara pro

gramului strict de studiu dar mai 
ales prin tema proiectului de 
diplomă — spre aprofundarea 
unui domeniu mai limitat.

In ceea ce privește conținutul 
esențial al acestei pregătiri multi
laterale, în raport cu cerințele ac
tivității practice, consfătuirea l-a 
definit astfel: încă de pe băn
cile institutului viitorii specialiști 
trebuie să fie deprinși să preco
nizeze soluții arhitecturale valo
roase aiît plastic cît și funcțional, 
specifice tradițiilor țării noastre, 
adaptate timpului, cerințelor so
cietății socialiste și corespunză
toare materialelor modeme de 
construcție.

Aceste cerințe presupun îna
inte de toate înțelegerea de că
tre studenți a faptului că astăzi 
obiectivele arhitecturale nu mai 
constituie unități în sine; nu pot 
fi privite și rezolvate izolai, ci 
doar încadrate în problemele ge
nerale urbanistice și ale ansam
blurilor din oare fac parte, în 
construcții de masă. Necesitatea 
unui echilibru între aspectul ge
neral și cel particular, între uni
tatea și varietatea soluțiilor arhi
tectonice pun sarcini foarte com
plexe. Problemele soluționării 
estetic ea construcțiilor, ale crește
rii continue a măiestriei artistice 
au o mare actualitate. Totodată, 
o altă latură importantă a pregă
tirii viitorilor arhitecți o consti
tuie necesitatea acordării unei 
mai mari atenții laturii tehnice și 
economice a pregătirii arhitecți- 
lor. Tocmai în lumina acestei ce
rințe s-a pus problema îmbună
tățirii legăturii dintre învățămân
tul de arhitectură cu cel al ingi
neriei de construcții și al artelor 
plastice, de asemenea a perfecțio
nării sistemului de colaborare a 
institutului nostru cu institutele 
de proiectări și materiale de 
construcții.

Legarea strînsă a studiului ar
hitecturii de cerințele practicii 
impune continua îmbunătățire a 
programelor cursurilor pe linia 
eliminării repetărilor, paralelisme
lor sau a capitolelor depășite și 
a îmbogățirii permanente a pre
legerilor cu cele mai noi și valo
roase rezultate obținute în do
meniul arhitecturii în țară și 
peste hotare.

O verigă esențială a procesului 
pregătirii unor huni arhitecți o 
constituie munca la proiectele de 
ani și de diplomă. De aceea noi 
am și promovat orientarea spre 
asigurarea preponderenței orelor 
de lucrări practice asupra celor 
teoretice și considerăm că și în 
prezent mai este posibilă o ase
menea restrîngere în favoarea 
unei activități de proiectare mai 
bogată, fără scăderea nivelului și 
bagajului de cunoștințe teoretice.

In ultimii ani s-a cristalizat un 
sistem de realizare a proiectelor 
care urmărește : a) să răspundă

Delegația Comitetului Cen« 
trai al Ligii Tineretului Co
munist Chinez, condusă de 
Hui Shu-chang, membru al 
Secretariatului C.C. al Ligii 
Tineretului Comunist Chinez, 
își continuă vizita în țara 
noastră. în zilele de 2 și 3 a- 
prilie delegația a fost in regi
unea Brașov. Oaspeții au vizi
tat Uzinele „Tractorul", 
Grupul școlar „Steagul Roșu", 
Cooperativa agricolă de pro
ducție Feldioara și Muzeul re- 
gional.

In încheierea vizitei făcute 
au fost 
Ion Măr- 
Sfatuhd

în regiune, oaspeții 
primiți de tovarășul 
eu$, președintele 
popular al regiunii Brașov.

Oaspeții i$i continuă vizita 
în țara noastră* prin regiunea

în același timp exigențelor știin
țifice și didactice ;b) să se efec
tueze într-un mod ât mai apro
piat condițiilor de muncă de după 
absolvire ; c) să atace succesiv 
problemele de o dificultate cres- 
cindă; d) să păstreze echilibrul 
cerut între preocupările funcțio
nale (privind scopul construcției), 
tehnice (privind echiparea teh
nică), urbanistice (de integrare a 
obiectului de arhitectură în an
samblu), precum și artistice; e) 
să îmbine judicios munca de în- 
drumare a cadrelor didactice cu 
inițiativa personală, creatoare a 
studentului.

In acest scop se efectuează în 
institutul nostru o variată gamă 
de proiecte dintre care amintesc: 
în anul I lucrări de atelier cu 
caracter pregătitor; începînd din 
anul II și pînă în anul V in
clusiv, în fiecare an, 4 pînă la 6 
proiecte de arhitectură generală, 
din care unele sînt detaliate con
structiv ; în anii IV și V âte 1—2 
proiecte cu caracter special: ur
banism, arhitectură industrială, 
arhitectură agricolă, arhitectură 
de interior (decorație și mobilier); 
în fiecare an, schițe cu caracter 
de verificare și, în sfîrșit, proiec
tul de diplomă. Atît prin temele 
proiectelor cît și prin modul lor 
de pregătire (cercetare de mate
rial documentar din țară și de 
peste hotare, proiecții de filme fi 
diapozitive, deplasări pentru a 
cunoaște condițiile concrete de 
lucru, vizite la obiective ase
mănătoare) proiectele aduc o 
contribuție hotărîtoare la legarea 
cunoștințelor teoretice de prac
tică.

In sfîrșit, mă voi referi la 
practica în producție: participa* 
rea în anul I la unul din diferi
tele ateliere de construcții este 
continuată în anii următori de 
practica ce urmărește lucrările de 
la fundații pînă la faza de „roșu“ 
și de finisaj. In anul VI se mai 
efectuează o perioadă de practică 
în institutele de proiectare — pe 
lingă practica de releveu din a* 
nul V. Pe lingă cunoașterea pro- 
blemelor tehnice ale construe* 
țiilor, a stadiului actual al in
dustrializării construcțiilor dt și 
a. infportanței transpunerii lor în 
viață în condiții economice op
time • — studenții dobîndesc prin 
practică posibilitatea de a-și for
ma o imagine mai c.'ncretă des
pre modul de rezolvare a dife
ritelor proiecte, de a-și însuși pe 
lingă cunoștințe și unele deprin
deri pe care numai contactul di
rect cu atelierul de proiectare id 
institutelor productive le pot for
ma.

In ceea ce privește o anumită 
parte a practicii — aceea de șan
tier — avem propuneri cu totul 
noi — de al căror avantaj sîntem 
pe deplin convinși. Socotim nece
sar ca aceasta să-și găsească o altă 
formă de organizare. Dar asupra 
acestui important subiect aș dori 
să mă refer cu alt prilej.
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Sărbătoarea poporului ungar

al dibuirii țârii de sub ju-

boBaujvâros

A

împotriva acțiunilor
agivsfye ale S.lJ.i

in Vietnam!

R. F. GERMANA. Aspect de ta 
demonstrația desfășurat: pe 
străzile orașului Frankiurt. ia 
semn de protest fată de ocția- 
nile agresive americane <fia 

Vietnam

socialismulni și păcii, popoarele romîn și ungar dezvoltă 
continuu relațiile lor de prietenie și colaborare multilate
rală, spre binele ambelor țări, al comunității țărilor socia
liste, ai cauzei păcii și colaborării internaționale.

De ziua marii sărbători naționale a R.P. Ungare, poporul 
nostru, tinăra noastră generație adresează poporului, tinere
tului ungar, un salut călduros și urări de noi succese în 
construcția socialistă.

Sesiunea festivă de la Budapesta

• La New York a avut loc 
un miting de protest împotri
va politicii S.U.A. în Asia de 
sud-est și, în special, în Viet
namul de sud. Luînd cuvîntul 
în cadrul mitingului, senatorul 
Gruening, din partea statului 
Alaska, a subliniat că cea mai 
bună soluție ar fi retragerea 
trupelor americane din Vietna
mul de sud. Trebuie să cerem 
încetarea imediată a bombar
damentelor. încetarea războiu
lui.

Un reprezentant al Organi
zației „Studenții pentru o so
cietate democratică" a cerut 
participanților la miting să se 
alăture marșului spre Wa
shington, care va avea loc la 
17 aprilie. Acest marș, a spus 
el, va urmări două țeluri: să 
atragă atenția americanilor a- 
supra faptului că războiul din 
Vietnam este dus împotriva 
poporului, împotriva democra
ției și să unească toate grupu
rile și organizațiile, care se 
pronunță pentru încetarea 
războiului distrugător din 
Vietnam.

• Luînd cuvîntul la o dezbatere 
publică despre situația din Viet
nam, organizată vineri noaptea 
la Portland (statul Oregon) de 
Comitetul pentru probleme publi

ce ale Colegiului Reed, senatorul 
american, Wayne Morse, a de
clarat — după cum scrie agenția 
A. P. — că Statele Unite se fac 
vinovate de agresiune în Viet
nam și că istoria le ca condamna 
pentru aceasta. „Miinile noastre 
sînt mînjite cu singe în Asia și 
ne discredităm continuu", a 
adăugat el.

• Un număr de 500 de cuno- 
scuți fruntași ai vieții publice 
belgiene au adresat o scrisoare 
ambasadei S.UA.., cerind înceta
rea raidurilor americane împo
triva R. D. Vietnam. Printre sem
natarii scrisorii se află liderii so
cialiști Camille Huysmans și Hen
ri Rolin, membri ai parlamentu
lui, precum și alte personalități 
politice.

• Peste 200 de oameni de ști
ință și reprezentanți ai vieții cul
turale din Uruguay au dat pu
blicității un mesaj în care cer în
cetarea imediată a acțiunilor a- 
gresive americane în Vietnam.

• Secretariatul orgar.izației 
Internaționale a Ziariștilor a 
dat publicității o declarație t» 
care 0.12. protestează cu in
dignare împotriva acțiunilor 
agresive ale Statelor Unite t» 
Vietnam.

După convorbirile 
franco-britanice

Noi atacuri ale aviațieiJ
americane asupra R. D. Vietnam

HANOI 3 (Agerpres). — A- 
genția Vietnameză de informa
ții anunță că în dimineața 
zilei de 3 aprilie numeroase 
avioane cu reacție americane 
au pătruns în mai multe va
luri în spațiul aerian al R. D. 
Vietnam, bombardînd și mi- 
traliind localități din nordul 
provinciei Thanh Hoa, aflate

la peste 300 de fcn nord de li
nia de demarcație intre B. D. 
Vietnam și Vietnamul de sad.

Potrivit datelor provizorii. la 
riposta coordonată a forțelor 
antiaeriene, aeriene, navale si 
terestre locale. 12 avioane 
inamice au fost doborite si nu
meroase alte avioane au fost 
avariate.

MITINGUL DE LA BRATISLAVA
BRATISLAVA. — Cu prile

jul celei de-a 20-a aniversări 
a eliberării orașului de către 
armata sovietică, la Bratislava 
a avut loc un miting la care 
au participat conducători de 
partid și de stat ai R. S. Ceho
slovace și oaspeți de peste ho
tare.

în cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, A. Novotny, prim-secre- 
tar al C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, președintele R. S. Ce
hoslovace, a subliniat rezulta
tele obținute de poporul ceho
slovac în dezvoltarea econo
miei sale naționale în ultimii 
20 de ani. El s-a ocupat apoi

de felul cum se aplică princi
piile sistemului conducerii pla
nificate. adoptate de țdenara 
din ianuarie a C. C. al P. C. 
din Cehoslovacia.

Vorbi torul s-a referit fa 
continuare la relațiile eu R- F. 
Germană, spur.ind : _Noi sin- 
tem interesați în relații priete
nești cu poporul R. F. Germa
ne și sîntem gata să stabilim 
cu ea relații comerciale si cul
turale pe baza principiilor de 
egalitate. Noi insistăm, tn-ă *- 
supra lichidării totale a acor
dului de la ?•! ir.chen cu toate 
consecințele care decurg de 
aici*.

ATENA. — Cu prilejul vizitei 
sale la Atena, Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului ro- 
mîn pentru relații culturale cu 
străinătatea (I.R.R.C.S.), a partici- 
pat la o adunare organizată de Liga 
de prietenie greco-romînâ. Pre
ședintele Ligii, generalul Spais, si 
Octav Livezeanu au rostit cuvin- 
tări, subliniind contribuia 
I.R.R.C.S. și Ligii de prietenie 
greco-romîne la strîngerea legă
turilor culturale și de prietenie 
între cele două popoare.

PEKIN. — Agenția China Nouă 
anunță că la 3 aprilie tortele aerie
ne ale Armatei populare de elibe
rare au doborît un avion teleghidat 
american, care a pătruns în spațiul 
aerian al R. P. Chineze, în regiu
nea centrală din sudul Chinei, 
pentru un zbor de recunoaștere

MOSCOVA. — La 3 aprilie a 
sosit într-o vizită oficială în 
Uniunea Sovietică, președintele 
Pakistanului, Mohammed Ayub 
Khan.

BUDAPESTA. — Agenția M.TX 
relatează că după încheierea tra
tativelor din capitala Franței. Jeoâ 
Baconi. locțiitor al ministrurii co
merțului exterior al R P Ungare 
a acordat un intervin coresece- 
dentului din Paris al M.TJ. Ia care 
a declarat printre altele cî scood 
vizitei sale a fost pregătirea trata
tivelor care vor începe la sfirsftri 
lunii septembrie san Inceootnl lâ
nii octombrie. Intre cele dosi ca
verne în vederea elaborării teas 
acord pe termen lung.

CARACI. — După o scurtă vizită 
de prietenie la Carată. unde au 
avut convorbiri cu presedr-te'e 
Ayub Khan. premierul Cm En-lai 
si persoanele care îl însoțesc <ri 
părăsit sîmbălă dir-:neata capitala 
Pakistanului, plecînd spre Ran
goon.

în după-amiaza zilei de 3 apri
lie, premierul Ciu En-lai si persoa
nele care 11 însoțesc au sosit 'a 
Rangoon, pentru o vizită de prie
tenie.

prini un arrqmbfa de probleme 
mteresind cele dxâ țări. De 
GauBe și Wițjce sr-aa expos 
punctele de vedere fa iesizmi 
cu problemele irfa nt fa cad: ea 
alianței ocrioerriale.

Srtsații da sod-esbd As» a 
fâmt obiectai aaaâme. la

de a ae apaapr i» • a*e-

In încheierea cccvtrmrOir 
franco-britaake a fast di: pmb£> 
cității un cnmntîr at mul Sa care 
se arată ca comvrbtrie aa ca
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se anei d -dat v-

Le 3 cprdic a cruț loc la Bu-

«ri> de Sic:, consacrată celei 
de-« 3D-e auoersdri « diberării 

te Jeaas Radar, prrm-recretcr ai 
CC- d FAtS-C^președinteleGu- 
emade Reccluționcr Muncito- 
vac-Țirosesc. Istvan Dobi, preșe- 
dasteie Cousiladui Prezidențial al 
R. P. Ungare. <dți conducători 
de Act js de partid, deputați ai 
Adiasări de Stat, activiști de par
tid și de stat, reprezentanți ai 
ștăetei. artei și culturii, fruntași 
iaz sadsBtrie și agricultură, șefi 
a austnior dzșdomatice acredi
tași la Budapesta. Erau, de ase- 
•eaee. țrrezesste delegațiile de 
partid și de stat din țările socia- 
uste, iSKiîcte pentru a participa la 
feztieititde prilejuite de marea 
sâriutoera a șnporului ungar.

Lacrărle sesiunii festive au fost 
descinse de tovarășa Istcane 
Vcss, președintele Adunării de 
Sâat, care a salutat pe membrii 
deiegcțalor de partid și de stat 
dăs țările socialiste.

Reportul consacrat celei de-a 
2D-a enteersări a eliberării Unga
riei a fost prezentat de Istvan 
Debt, președintele Consiliului 
Frezzdențial al R. P. Ungare.

La începutul reportului, Istvan 
Dobi >« referit la situația clasei 
umczioeTe din Ungaria, a po- 
pcrsdsâ muncitor ungar înainte de 
eliberare, a evocat memoria ace
lora care as arma în mină au 
laptat aapotrica ocupanților na
ziști ger tutori ci Ungariei și îm- 
petrica fasciștilor din partidul 
JCraeior as săgeți". „Ve
nirea armatelor eliberatoare 
pe pimiatsd nostru — a spus 
ei — a foot pentru noi o 
adtrăs^i izbtdre. De cetea, noi 

nfaa de 4 
sărbătoare 
Vcvbăoml 
rări repre- 
t eu luat
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LEXICON Cuvintul

Consiliul \atiunilor Unite
pentru comerț și denottare

opee-fatne rrtte fa mma .rFriarifafat aese*
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xor» a IxteWprrijor teiaăve la peodssee de baxîL Coassu peo- 
daseâor tmrisrmrfe s Coaa wa peaera coaertsl i h TW fta- 
xe> pemtrz tre-sporten tr.a-.~me taxe> de e» emiri eatJ si 6- 
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In cadra! ae Manii ce se va inaagura dine va începe exami
narea recocaaridărikir adoptate de Conferința de la Geneva acul 
trecut Sesiunea urmează să in'Ueze dezbateri in scopul găsirii 
căilor de solntxnare a unor probleme de mare importanță pen
tru comerțul mocdial Printre acestea se numără • organizarea 
internațională a pierii produselor de bază ; problema acordării de 
preferințe tarifare produselor manufacturate ele țărilor tn curs 
de dezvoltare : stabilirea măsurilor pentru dezvoltarea comerțului 
Intre țări cu sisteme social-economice diferite : studierea aspecte
lor comerciale ale unui program economic de dezarmare etc.

Opinia publică așteaptă din partea primei sesiuni a Consiliului 
Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare realizări pe măsura 
prestigiului de care se bucură în lume ideea lărgirii cooperării 
internaționale în domeniul comerțului.

ION D. GOIA

Oocrxi x ——de Stat. 
Drac: terarăși și prieteni.

prilejul aniversării

eliberării

XX-4 a e&e-
V*yde ■

En Mă-esr-x. a trtsâs o teâe- 
grară de fzoritxre
faî afaeerijoe ex»e al B P. 
Uzgare. Jzsoa Prav, fa care S 
urează aci soesese fa ari.rita- 
tea sa. pmtra peosaeritatsa s 
înflorirea exsdzr.să a B P. 
Ungare, pentru derroîtzrea se- 
laîhlcr tie prieterie ri colabo
rare dintre eeîe dooă țări.

*
Cu prilejul ceiei 6e-a XX-a 

aniversări a eliberării Unga
riei de sub jugul fascist. Con
siliul Central al Sindicatelor. 
Uniunea Tineretului Munci
tor si Consulul Național ai 
Femeilor din R-P. Romină au 
adresat telegrame de felici
tări organizațiilor similare din 
R.P Ungară.

*
Sîmbătă dimineața, cu pri

lejul celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării Ungariei de 
sub jugul fascist, ambasado
rul R. P. Ungare în R P. Ro- 
mînă. Jozsef Vince, și mero-

Ungariei

cnssre.
Cu ecelari șrrdei. în localul Ca

sa de cuburi a fost cmenaiatâ 
o erpeziție de fotografii înfăți- 
sînd reeliziri ale oamenilor mun
cii din tara vecini.

(Agerpres)

parte la luptele pentru eliberarea 
Ungariei. „Permiteți-mi — a spus 
el — să transmit cuvinte de caldă 
mulțumire și sinceră stimă, atît 
în numele poporului nostru și al 
Adunării de Stat, cit și în numele 
meu personal, în primul rînd prie
tenilor noștri sovietici, precum și 
reprezentanților acelor țări care 
alături de Uniunea Sovietică au 
luat parte la eliberarea Ungariei 
— delegaților romîni, bulgari și 
iugoslavi — rugîndu-i să iie în
credințați că aceste cuvinte de 
mulțumire și sentimente de stimă, 
care se îndreaptă spre țările și 
popoarele lor, vin din adîncul ini
mii poporului ungar".

Făcînd bilanțul celor 20 de am 
care au trecut de la eliberare, 
vorbitorul a relevat că poporul 
ungar a refăcut țara din ruină, a 
construit o orînduire socială nouă, 
a creat orașe industriale noi, a 
reorganizat agricultura, a înfăp
tuit o adevărată revoluție cultu
rală. „Rezultatul cel mai de sea
mă este faptul că puterea se află 
în mod sigur în mîna poporului 
muncitor condus de clasa mun
citoare, că industria și agricultu
ra au devenit sectoare socialiste, 
exploatarea capitalistă a încetat, 
au fost create bazele economice 
ale socialismului". Crește ni
velul de trai al poporu
lui. Din 1938 venitul națio
nal s-a triplat, iar din anul 
1949 salariul real al muncitorilor 
și funcționarilor a crescut cu 70 
la sută. A luat naștere Ungaria 
independentă, a cărei politică in
ternă și externă se bazează ex
clusiv pe interesele poporului. 
Poporul s-a unit în jurul Parti
dului Muncitoresc Socialist Un
gar și muncește pentru construi
rea socialismului. Pentru prima 
oară în istoria Ungariei putem 
vorbi despre unitatea armonioasă 
a întregii națiuni,

Republica Populară Ungară, a 
spus în continuare vorbitorul, 
este o parte a sistemului mondial 
socialist. Alianța frățească, co
eziunea strinsă cu țările socialiste 
constituie temelia păcii, a inde- 
ștminței «oestre naționale, che
zășia activității noastre neîntre
rupte, creatoare pe drumul cons
truirii socialismului. Avem satis-

tovarășului Emil
Idealurile pentru care pro

letariatul ungar a înălțat stea
gul revoluției în 1919, pentru 
care au dus o luptă plină de 
sacrificii împotriva dictaturii 
hortiste și s-au jertfit cei mai 
buni fii ai poporului ungar în 
frunte cu comuniștii, și-au gă
sit întruchiparea prin instau
rarea puterii populare.

Două decenii reprezintă un 
scurt răstimp istoric, dar cînd 
puterea se află în mîinile cla
sei muncitoare, cînd poporul 
construiește societatea socia
listă, el transformă un astfel 
de răstimp într-o perioadă de 
mari și bogate realizări.

Aceasta o demonstrează e- 
locvent imaginea de astăzi a 
Republicii Populare Ungare. 
Unit în jurul partidului clasei 
muncitoare, poporul ungar a 
reușit prin eforturi eroice să 
ridice țara din ruina războiu
lui. să refacă economia națio
nală și să obțină mari pro
grese în toate domeniile. în 
anii regimului de democrație 
populară, dezvoltarea indus
trială a țării a cunoscut un 
puternic avînt încheierea 
procesului de transformare 
socialistă a agriculturii a con
sfinți: victoria deplină a so
cialismului și a deschis Unga
riei calea spre o nouă etapă, 
etapa desăvârșirii construcției 
socialiste. Prin remarcabilele 
ei realizări. Republica Popu
lară Ungară aduce o impor
tantă contribuție la demons
trarea superiorității orînduirii 
socialiste

Si in tara noastră, edificiul 
construcției socialiste se înal
tă tot mai sus. Poporul romîn 
iși consacră in continuare e- 
forturile și puterea de creație 
înfăptuirii politicii de indus
trializare socialistă și de dez
voltare intensivă a agricul
turi: de ridicare a tuturor re
giunilor tării. în interesul 
bunăstării celor ce muncesc. 
La temelia realizărilor obți
nute se află munca plină de 
avint a clasei muncitoare, 
clasa conducătoare a societății, 
alianța muncitorească-tără- 
nească. prietenia și frăția po
porului romîn cu naționali
tățile conlocuitoare, coeziunea 
ponorului în jurul partidului.

Instaurarea puterii populare 
în țările noastre a asigurat o 
temelie trainică prieteniei ro- 
mîno-ungare. Relațiile de co
laborare multilaterală dintre 
popoarele romîn și ungar, ve
cine și prietene, au cunoscut o 
continuă dezvoltare, corespun
zător intereselor țărilor noas
tre, ale cauzei socialismului.

Țările socialiste sînt unite 
prin comunitatea orînduirii

facția că sîntem o parte a acestei 
forțe istorice și contribuim ca ea 
să devină și mai mare și mai pu
ternică.

In continuare, vorbitorul a 
subliniat că, deși forțele progre
sului și ale păcii s-au dezvoltat 
continuu, au devenit tot mai pu
ternice, totuși sursele primejdiei 
războiului nu au fost încă lichi
date. în această situație de neli
niște, puterea economică și mi
litară a Uniunii Sovietice, autori
tatea ei morală, forța lumii so
cialiste, lupta crescîndă a po
poarelor constituie o chezășie a 
menținerii păcii. Poporul nostru 
condamnă politica aventuristă ne
săbuită a imperialismului, luptă 
neclintit pentru pace, pentru vic
toria ideilor independenței na
ționale și progresului social".

In încheierea cuvîntării sale, 
Istvan Dobi a prezentat spre a- 
probare Adunării de Stat un pro
iect de lege semnat de lanos 
Kadar, președintele Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc-Țără- 
nesc Ungar, menită să codifice 
importanța istorică a eliberării po
porului ungar. „Ne gîndim cu 
pietate la luptătorii unguri pen
tru libertate — se spune în pro
iectul de lege — cu veșnică re
cunoștință și dragoste sinceră 
păstrăm memoria eroilor elibe
ratori — fiii poporului sovietic, 
tovarășii de arme romîni, bulgari 
și iugoslavi, precum și fiii altor 
națiuni care au participat la 
luptele de eliberare, toți cei care 
și-au dat viața și au vărsat sîn- 
gele pentru libertatea poporului 
nostru". Proiectul de lege a fost 
adoptat în unanimitate.

Au luat apoi cuvîntul condu
cătorii delegațiilor de partid și 
de stat din țările socialiste 
U.R.S.S. — Anastas Mikoian, 
R. P. Romină — Emil Bodnaraș, 
R. P. Bulgaria — Hvko livkov, 
R.S.F. Iugoslavia — Aleksandr 
Rankovici, R. S. Cehoslovacia — 
Otakar Simunek.

Președintele Adunării de Stat 
a R. P. Ungare a mulțumit re
prezentanților țărilor socialiste 
pentru cuvintele de salut și a de
clarat închisă ședința festivă a 
Adunării de Stat.

Bodnaraș i
sociale și de stat, prin ideolo
gia marxist-leninistă și măre
țul țel comun — construirea 
socialismului și comunismului. 
Avem convingerea că nu e- 
xistă îndatorire internaționa- 
listă mai înaltă decît aceea de 
a contribui la întărirea uni
tății și alianței frățești a ță
rilor socialiste, a coeziunii 
mișcării comuniste mondiale.

Angajate într-o vastă operă 
constructivă, țările noastre 
sînt profund interesate în 
menținerea și consolidarea 
păcii, militează pentru micșo
rarea încordării internațio
nale, pentru coexistența paș
nică a statelor cu sisteme so- 
cial-politice diferite.

Alături de popoarele celor
lalte țări socialiste, de toate 
forțele păcii, poporul romîn 
luptă hotărît pentru zădărni
cirea acțiunilor agresive ale 
cercurilor imperialiste. Con- 
damnînd cu fermitate opera
țiile de război ale S.U.A. în 
Vietnam, ne exprimăm soli
daritatea cu lupta dreaptă a 
poporului vietnamez pentru 
deplina eliberare și reunifi- 
care a patriei sale, pentru res
pectarea dreptului de a dispu
ne singur de soarta sa.

întreaga evoluție a vieții 
internaționale arată cît de im
perios necesară este unirea 
într-un singur front a uriașe
lor forțe contemporane ale 
păcii și progresului social — 
țel în slujba căruia Partidul 
Muncitoresc Romîn va depune 
și în viitor eforturi neobo
site.

Onorată Adunare de Stat, 
Dragi tovarăși și prieteni.

Partidul și poporul nostru 
se bucură din adîncul inimii 
de succesele obținute de po
porul ungar sub conducerea 
încercată a partidului clasei 
muncitoare — Partidul Mun- / 
citoresc Socialist Ungar. O 1 
dată cu cele mai sincere feli
citări, vă urăm noi și strălu
cite victorii în lupta pentru 
prosperitatea și continua în
florire a Ungariei populare, 
pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste, pentru fericirea 
poporului frate ungar.

Trăiască Partidul Muncito
resc Socialist Ungar, Comite
tul său Central. în frunte cu 
tovarășul Jânos Kâdăr.

Trăiască prietenia de nez
druncinat dintre popoarele ro
mîn și ungar

Trăiască unitatea țărilor so
cialiste și a mișcării comu
niste internaționale sub stea
gul marxism-leninismului,

Trăiască pacea între po
poare
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