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ȘCOALA Șl EDUCAȚIA
TINERETULUI

Din toată țara
Noi articole din mase plastice

Formarea tinerei generații, a 
schimbului de mîine care va duce 
mai departe opera ce o făurim azi 
și va participa la construirea comu
nismului, are o însemnătate deose
bită. Transformînd întreaga țară în- 
tr-un șantier unde se înalță mari 
combinate și uzine, luînd măsuri pen
tru sporirea rodniciei holdelor, parti
dul nostru se preocupă totodată 
cu grijă de educarea tineretului 
in spiritul mărețelor idealuri ale cla
sei muncitoare, ca oameni cu pro
funde convingeri comuniste despre 
viață, pentru care principiile și ce
rințele noii noastre morale reprezin
tă o necesitate interioară. „Atașa
mentul față de partid, dragostea 
fierbinte față de popor, dorința de a 
săvîrși fapte mari spre binele pa
triei, optimismul și încrederea ne
țărmurită în viitor — iată ce carac
terizează tineretul țării noastre“, a 
spus tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. în atitudinea înaintată a tine
retului se oglindesc și roadele mun
cii educative desfășurate de școala 
noastră nouă.

Desigur, educația în școală este o 
sarcină a cărei înfăptuire nu este 
ușoară, necesitînd pricepere, ini
țiativă, răbdare. Dar care altă 
muncă poate da atîta satisfacție pro
fesorului decît aceea de educație ? 
Poate fi oare pentru el o mai mare 
mulțumire decît aceea de a reîntîlni 
copilul căruia i-a dezvăluit „secre
tele“ alfabetului și apoi, rînd pe rînd, 
„tainele“ universului, căruia i-a mo
delat zi de zi personalitatea, om la 
rosturile lui, care se achită cu cinste 
de sarcinile încredințate? Școala este 
chemată nu numai să dea cunoștințe 

. tineretului. Ea are un rol de sea
mă în educația comunistă a tinere
tului, în formarea profilului moral al 
cetățeanului patriei noastre.

Școala noastră educă în primul 
rînd prin asigurarea însușirii bazelor 
științelor, prin formarea în procesul 
de învățămînt a concepției marxist- 
leniniste despre natură și societate.

O latură esențială a procesului de 
educație din școală este cultivarea 
dragostei de muncă. Aceasta 
este indisolubil legată de în
vățătură — parte componentă a 
marelui proces de muncă prin 
care se formează constructorii 
noii societăți din țara noastră. Re
zultatele obținute în primul trimes
tru din acest an de învățămînt îp u- 
nele școli din Capitală, ca și în alte 
școli din țară, arată roadele orientă
rii procesului instructiv-educativ 
spre dezvoltarea dragostei de muncă 
a tineretului școlar, a răspunderii 
față de principala lui îndatorire — 
învățătura. Experiența arată că îm
binarea judicioasă a aprecierii exi
gente a cunoștințelor elevilor cu spri
jinirea atentă a celor care întîmpină 
greutăți la învățătură, este o condi
ție de bază pentru însușirea temei
nică a cunoștințelor de către elevi 
și reducerea numărului de elevi care 
obțin note la limită deși au posibili
tăți mai mari.

Profesorul nu poate, pur și sim
plu; să-i pună elevului cartea în 
mînă și să-i spună : învață și iubește 
cartea, ci trebuie să-i trezească setea 
de cunoaștere, convingîndu-1 cu 
fapte și prin exemplul său personal 
că numai printr-o muncă serioasă, 
perseverentă, de zi cu zi, îșl va putea 
realiza visurile.

Predarea fiecărui obiect de stu
diu poate și trebuie să contribuie 
— potrivit conținutului său și cu 
mijloace specifice — la formarea 
conștiinței socialiste a elevilor. 
Conținutul științific, orientarea ideo
logică marxist-leninistă a procesu
lui de învățămînt constituie o ga
ranție sigură a educării simțăminte- 
lor patriotice și internaționaliste ale 
tineretului — una din trăsăturile de 
bază ale conștiinței socialiste.

Școala aduce o contribuție din cele 
mai mari la educarea morală a omu-

h stațiunea 
balneoclimaterică Sovata

TÎRGU MUREȘ (coresp. „Scînteii“). 
Iama ca și vara stațiunea balneocli
materică Sovata cunoaște un aflux con
tinuu de oameni ai muncii care vin aici 
la tratament sau odihnă. Numai pînă 
la începutul sezonului de vară, Sovata 
va găzdui peste 6 400 de oaspeți. Pen
tru buna cazare a oaspeților conduce
rea întreprinderii balneare locale a luat 
măsuri din timp. Au fost amenajate 
24 de vile, dintre cele mai călduroase 
și confortabile. Vila nr. 6, băile de 
nămol-Ursu au fost prevăzute cu insta
lații de încălzire centrală. Casa de cul
tură a stațiunii organizează seri distrac
tive, seri literare, medalioane muzicale, 
concursuri de dansuri etc ; în sălile clu
bului au loc conferințe medicale.

O mare atracție constituie și 
excursiile spre locurile pitorești din 
împrejurimi și diferitele competiții 
sportive organizate în Valea Sebeșului, 
Muntele de Sare etc. în centrul sta
țiunii s-a amenajat recent un patinoar. 
La dispoziția oaspeților sînt puse săniu
țe, patine și schiuri. în aceste zile So
vata găzduiește peste 800 de oameni 
ai muncii.
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lui care trăiește în orînduirea so
cialistă. în anii de școală se for
mează profunde trăsături morale : 
îndeplinirea exemplară a tuturor în
datoririlor, respectul față de cadrele 
didactice, atitudinea plină de grijă, 
politicoasă față de părinți, față de 
cei mai în vîrstă și față de cei mai 
mici. Cadrele didactice nu pot con
sidera că este suficient să asigure li
niștea și ordinea în sala de clasă, o 
ținută vestimentară reglementară a 
elevilor etc. Educatorul nu se poate 
opri la latura exterioară a purtării 
elevilor, ci trebuie să pătrundă mai 
adînc în procesul educativ, să le 
formeze tinerilor convingeri care 
să-i călăuzească în comportarea 
lor, într-o situație sau alta, chiar și 
atunci cînd nu sînt îndrumați în
deaproape sau supravegheați. Prac
tica pedagogică arată că educatorul 
este chemat să folosească cu pricepe
re observația și încurajarea, dojana 
și sfatul prietenesc, ținînd seama de 
particularitățile de vîrstă ale elevi
lor cu care are de-a face. Deși anii 
trec, în mintea fiecărui om, prin
tre amintirile din școală, dăinuie 
chipul învățătorului, al unui profe
sor sau altul care prin pregătirea 
și integritatea sa morală s-a impus 
drept model demn de urmat.

Bineînțeles, toate cadrele didactice 
participă la opera educativă a 
școlii. Dar, un rol aparte revi
ne profesorilor diriginți chemați să 
coordoneze, într-o strînsă colabo
rare cu comitetele U.T.M. și in
structorii superiori de pionieri, în
treaga activitate educativă din 
clasa de care răspund. Apro- 
piindu-se de elevi, ei au datoria să 
desfășoare o muncă vie, să-i ajute pe 
tineri în formarea convingerilor și a 
unei conduite ireproșabile.

în activitatea educativă, școala, 
cadrele didactice găsesc un sprijin 
de preț în organizațiile U.T.M. și 
de pionieri, care, prin acțiunile în
treprinse pentru sprijinirea procesu
lui de învățămînt, prin manifestările 
culturale, sportive etc. pe care le ini
țiază, se dovedesc puternice organis
me pedagogice. .Activitatea Școlii 
medii nr. 17 din București și 
a altor școli arată că, sub conduce
rea organizațiilor de partid și cu 
sprijinul conducerii școlilor, comi
tetele U.T.M. pot avea inițiative in
teresante care ajută școala în 
realizarea procesului instructiv-e
ducativ, pot contribui la cunoaște
rea de către elevi a politicii parti
dului, la formarea lor în spiritul 
tradițiilor revoluționare ale poporu
lui nostru, la dezvoltarea simțului de 
răspundere al utemiștilor. Mai buna 
coordonare a muncii educative, e- 
vitarea paralelismelor (discutarea a- 
celeiași probleme, cu aceleași exem
ple la orele de dirigenție și adună
rile U.T.M. sau de pionieri) permit 
lărgirea sferei activităților educa
tive, desfășurarea unei munci efi
ciente, atractive pentru tineri.

Un rol deosebit în îmbunătățirea 
procesului instructiv-educativ din 
școli revine organizațiilor de partid. 
Munca lor politică în rîndul ca
drelor didactice trebuie să stimu
leze dorința fiecărui învățător și 
profesor de a-și însuși măiestria pe
dagogică. Această măiestrie se dobîn- 
dește din experiența muncii cu elevii, 
prin însușirea unor profunde cunoș
tințe de specialitate și ideologice, de 
pedagogie și psihologie. Una din cele 
mai importante sarcini actuale ale 
organizațiilor de bază este sprijini
rea conducerilor școlilor în folosirea 
cît mai eficace a multiplelor forme 
de activitate care oferă posibilitatea 
unui larg schimb de experiență 
între cadrele didactice, valorifi
carea pe scară largă a ceea ce au 
dobîndit mai de preț învățătorii și 
profesorii fruntași în munca educa
tivă. în adunări de partid deschise

(Continuare în pag. IlI-a)

După înmînarea înaltelor distincții Foto: GH. VINȚILA
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PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
în planul tehnic al fabricii de mase 
plastice din Buzău s-a prevăzut pen
tru acest an asimilarea de numeroa
se articole noi. Au și fost introduse 
în fabricația de serie 10 tipuri de 
produse din mase plastice și din alte 
materiale. La atelierul de presaj se 
realizează în prezent două tipuri noi 
de ambalaje din aminoplast ; ele sînt 
destinate industriei farmaceutice. în 
secția a Il-a de producție a fost a- 
menajat în ultimul timp un atelier

Pentru la primăvară, pe ogoare
ODORHEI (coresp. „Scînteii“). — 

în aceste zile, la S.M.T.-Odorhei se 
lucrează de zor la repararea trac
toarelor și mașinilor agricole. în a- 
cest scop, în afară de cele 3 posturi 
specializate de reparații, au mai fost 
organizate încă 3 asemenea posturi, 
dotate cu scule,, dispozitive și instru-

Unul din blocurile construite pe Aleea Trandafirilor din Tîrgoviște, dat recent 
în folosință. Foto : M. CIOC

HM

Seri de iarnă la
ALBA IULIA (coresp. „Scînteii"). 

— Căminele culturale din Alba Iu- 
lia cunosc în această perioadă o in
tensă activitate. Peste 3 600 de artiști 
amatori, organizați în 32 coruri, 70 
brigăzi artistice, 80 formații de dan
suri, prezintă în fiecare săptămână 
programe artistice.

La 21 cămine culturale au avut

Asistența medicală 
in Deltă

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). — 
In Deltă, unde cu ani în urmă asistența 
medicală era ca și inexistentă, iar ma
laria secera sute de vieți omenești s-a 
dezvoltat o însemnată rețea de unități 
sanitare. Aici funcționează acum 4 spi
tale, 7 circumscripții sanitare deservite 
de cadre medicale de specialitate, 30 de 
farmacii și puncte farmaceutice. In a- 
fara acestor unități, la fiecare întreprin
dere stuficolă există cîte un punct sa
nitar și un staționar, iar coloanele stufi- 
cole și pontoanele dormitor au posturi 
de prim ajutor înzestrate cu truse de 
medicamente.

Localitățile mai îndepărtate ale Del
tei sînt deservite de două vase sanitare.

In ziarul de azi: în cinstea celei de-a XX-a aniversări
• Bilanț rodnic, perspective 

largi de dezvoltare — Conferința 
organizației regionale de partid Do- 
brogea (pag. 2-a).

e 20 de ani de la înfrîngerea blo
cadei Leningradului : Astăzi, în o- 
rașul-erou — (De la coresponden
tul nostru A. Munteanu (pag. 3-a)

e Scrisoare din Portugalia : Joao 
Carvalho — Conflictul dintre re
gimul lui Salazar și intelectuali 
(pag. 4-a).

pentru fabricarea filtrelor de ulei, 
benzină și aer pentru autocamioane, 
tractoare și locomotive Diescl-elec- 
trice. In acest atelier se produc 
acum 5 tipuri de asemenea filtre. 
Tot în secția a Il-a a fost pusă re
cent în funcțiune o mașină modernă 
pentru fabricarea foliilor din polie
tilenă. Foliile se vor utiliza la con
fecționarea de pungi și saci, precum 
și pentru protejarea legumelor tim
purii.

mentele de control necesare. Prin 
buna organizare a muncii, toate lu
crările prevăzute Se desfășoară con
form graficului stabilit. Mecanizato
rii din S.M.T.-Odorhei au reparat 
pînă acum peste 100 de tractoare, 
107 semănători, numeroase grape cu 
discuri, remorci-cisterne și altele.

căminele culturale
loc concursuri pe teme agrozooteh
nice, seri de calcul sau programe 
speciale pentru femei, copii, tineret. 
Peste 300 de conferențiari și 9 bri
găzi științifice au vorbit în fața co
lectiviștilor despre probleme privind 
întărirea și dezvoltarea gospodăriilor 
colective, despre probleme actuale 
ale științei și tehnicii ș.a.

Pe drumuri hunedorene
Constructorii de drumuri din re

giunea Hunedoara au terminat lucrările 
de modernizare a șoselei Hațeg—Sarmi- 
segetuza pe o lungime de 20 km. De 
asemenea, ei au început lucrările de 
asfaltare a șoselei naționale Ilia—Arad 
și continuă munca la șoselele Baru 
Mare—Petroșeni și Sarmisegetuza— 
Zeicani. în prezent, în regiunea Hu
nedoara lungimea șoselelor și drumuri
lor asfaltate întrece 510 km, față de 
numai 115 km înainte de 1948.

Cu fondurile sfatului popular re
gional — însumînd aproape 8 000 000 
lei — s-a prevăzut întreținerea în acest 
an a 778 km de drumuri, 726 m po
duri, precum și construirea a 18 km de 
drumuri noi care să facă legătura între 
unele comune de munte din raioanele 
Ilia, Brad, Alba și Sebeș.

(Agerpres)

ANGAJAMENTELE I 
COLECTIVULUI 
TRUSTULUI
1 CONSTRUCȚII i

Analizînd sarcinile de plan pe 
1964, muncitorii, inginerii și tehni
cienii Trustului I construcții al Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
și-au luat, în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei, urmă
toarele angajamente în întrecerea 
socialistă pe acest an.

Prin grăbirea lucrărilor de con
strucții și montaj să reducă terme
nele de punere în funcțiune la ur
mătoarele obiective :

— fabrica de beton de la Doicești 
cu 37 de zile;

— fabrica de confecții de la Foc
șani cu 17 zile;

— fabrica de cherestea de rășl- 
noase de la Combinatul de industria
lizare a lemnului din Pitești cu 30 
zile ;

— fabrica de cherestea de foioase 
din cadrul aceluiași combinat, cu 15 
zile ;

— secția de dozat și amestec al 
cauciucului de la Combinatul de 
cauciuc din Jilava cu 30 zile ;

— hala pentru geam laminat a fa
bricii din Scăieni cu 30 zile ;

— corpul principal al fabricii de 
încălțăminte „Progresul" din Bucu
rești cu 10 zile;

—• predarea la montaj cu 10 zile 
înainte de termenul prevăzut în gra
fic a halei de țesături în cadrul fa
bricii de stofă de mobilă din Capi
tală ;

— economisirea următoarelor ma
teriale :

» PREȚUIRE â CBEIEI ȘTimjHE,

L/EERARE SI ansncE

Solemnitatea înmînării unor titluri și ordine conferite de Consiliul de Stat
Luni, la amiază, a avut loc solem

nitatea înmînării titlurilor și ordine
lor conferite de Consiliul de Stat 
unor reprezentanți ai vieții noastre 
științifice, literare și artistice pen
tru realizări deosebite în activita
tea lor creatoare, pentru contribu
ția lor la dezvoltarea culturii româ
nești.

La solemnitate au fost de față to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Emil' Bodnăraș, Leonte Răutu, Ște
fan Voitec. Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, Con
stanța Crăciun, președintele Comi

Cuvîntul tovarășului
Dragi’ tovarăși,
Permiteți-mi înainte de toate să vă felicit din inimă 

pentru înaltele titluri și distincții ce v-au fost în
mînate ca semn al prețuirii deosebite de care se 
bucură în patria noastră creația literară, artistică și 
științifică, al dragostei cu care poporul și statul încon
joară pe intelectualii ce-și pun talentul și pasiunea în 
slujba dezvoltării patrimoniului artei noastre națio
nale, al culturii socialiste.

Acordarea distincțiilor care consfințesc meritele 
dumneavoastră în îndeplinirea nobilei misiuni ce re
vine omului de cultură din țara noastră constituie 
pentru fiecare dintre dv., după cum e și firesc, un 
moment sărbătoresc, un prilej de mare bucurie și sa
tisfacție.

Bucuria și satisfacția dv., dragi tovarăși, sînt și ale 
noastre, ale tuturor.

Partidul și guvernul dau o înaltă apreciere activi
tății rodnice și laborioase a oamenilor noștri de știință, 
a cărei valoare este recunoscută și peste hotarele țării 
și care aduce o mare contribuție la dezvoltarea eco
nomiei socialiste și a culturii.

Ne mîndrim cu toții de avîntul pe care-1 cunoaște 
creația artistică. Titlurile de „Artist al poporului“, 
„Maestru emerit al artei“, „Artist emerit“ și decora
țiile conferite încununează bogata activitate creatoare 
a unui numeros detașament de scriitori, compozitori, 
pictori și sculptori, actori, soliști vocali și instrumen
tiști — făuritori de opere ce întruchipează artistic 
imaginea vremurilor pe care le trăim, răspînditori ai 
comorilor nesecate ale artei.

Ordinul „Steaua Republicii Popu
lare Romîne" clasa I a fost confe
rit : acad. Mihai Ciucă — pentru 
merite deosebite în activitatea di- 
dactică-științifică și participarea ac
tivă la acțiunile întreprinse pentru 
sănătatea publică, cu prilejul împli
nirii a 80 de ani de la naștere ; acad. 
Victor Eftimiu — pentru merite de

Termene mai reduse de punere 
in funcțiune, calitate bună a lucrărilor

Pe șantierul Fabricii de stofă de mobilă din Capitală, al Trustului I Con
strucții, lucrările sînt în plină desfășurare. în fotografie : se execută lucrări 

în hala de țesături.

— 100 mc cherestea;
— 100 tone ciment ;
— 35 tone metale ;
— 500 mc agregate (nisip, pietriș);
— realizarea de economii peste 

plan în valoare de 600 000 lei.
In scopul îndeplinirii angajamen

tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Ștefan Bălan, ministrul învă- 
țămîntului, acad. Ilie Murgulescu, 
președintele Academiei R. P. Ro
mâne, acad. Mihai Beniuc, președin
tele Uniunii Scriitorilor, cadre cu 
munci de răspundere de partid și 
de stat.

...în marea sală a Palatului R. P. 
Romîne se află academicieni și pro
fesori universitari, oameni de lite
re, artiști plastici, slujitori ai sce
nei, ai muzicii și ai dansului.

Conducătorii de partid și de stat 
sînt întâmpinați cu vii aplauze. Se 

osebite și activitate îndelungată în 
domeniul creației literare, cu prile
jul împlinirii a 75 de ani de la naș
tere ; acad. Ștefan Milcu — pentru 
contribuție deosebită în domeniul 
științei medicale, cu prilejul împli
nirii a 60 de ani de la naștere.

Titlul de „Om de știință emerit al 
R. P. Romîne" a fost conferit acad. 

telor luate, constructorii au făcut 
numeroase propuneri care au fost 
incluse în planurile M.T.O. ale șan
tierelor.

(în pag. 3-a : Alte angajamente 
în întrecerea socialistă).

dă apoi citire Decretelor prin care 
se conferă „Steaua Republicii Popu
lare Romîne", „Ordinul Muncii", titlu
rile de „Om de știință emerit", „Ar
tist al poporului“, „Maestru emerit 
al artei“ și „Artist emerit". Savanți 
și cărturari de prestigiu, creatori și 
interpreți binecunoscuți primesc cu 
recunoștință înaltele distincții, care 
le sînt înmînate de către tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej.

Adresîndu-se apoi celor prezențl, 
președintele Consiliului de Stat i-a 
felicitat cu căldură.

Gh. Gheorghiu-Dej
Aș dori să adresez în aceste clipe cele mai călduroase 

felicitări maestrului Victor Eftimiu, neobosit făurar al 
slovei, participant activ de atîția ani la lupta pentru 
binele și progresul patriei noastre. Mă bucur, și în 
calitate de prieten, să-i pot ura, cu prilejul înmînării 
înaltei distincții — „Steaua R.P.R.“ clasa I •— să 
rămînă veșnic tînăr și să dăruiască literaturii romî- 
nești noi creații de valoare.

Felicit pe doi dintre reprezentanții de seamă ai școlii 
medicale romînești, pe eminentul om de știință, aca
demicianul Mihai Ciucă — unul dintre cei mai în vîrstă 
din cei sărbătoriți — și pe vicepreședintele Academiei 
R.P.R., academicianul Ștefan Milcu, a căror activitate 
științifică aduce o importantă contribuție la sporirea 
prestigiului de care se bucură știința noastră.

Adresez cele mai calde felicitări artiștilor îndrăgiți 
de popor, Ștefan Ciubotărașu, Arta Florescu, Ion Voicu, 
Alexandru Ciucurencu, Dumitru Ghiață, Ion Irimescu, 
Egizio Massini, Ioana Radu, talentaților scriitori Aurel 
Baranga. Marcel Breslașu, Nicolae Deleanu, tuturor 
celor la a căror sărbătorire participăm astăzi.

Fiecare dintre dumneavoastră, savanți, scriitori sau 
artiști, activiști de partid, lucrători în aparatul de stat 
sau în organizațiile obștești și-a adus aportul însuflețit 
la mărețele transformări înnoitoare ce au loc în țara 
noastră ; în munca fiecăruia este o părticică din munca 
plină de abnegație și eroism a întregului popor pentru 
desăvîrșirea construcției socialiste.

Fie ca această zi memorabilă să constituie un imbold 
de a obține noi realizări de valoare, atît pentru dum
neavoastră cît și pentru toți cei în mijlocul cărora 
activați !

Aurel Moga, rectorul Institutului 
medico-farmaceutic din Cluj —■■ pen
tru activitate îndelungată, contribu
ție la dezvoltarea științei și merite 
deosebite în dezvoltarea învățămân
tului superior.

(Continuare în pag. IlI-a)
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Este cunoscută trista faimă pe 

care o avea în trecut Dobrogea. 
Pămînt arid, sărăcăcios, bătut de 
vînturi aspre și lipsit de apă, cu o 
populație care trăia în adîncă să
răcie. In 1938 nici nu se putea vorbi 
despre existența industriei în aceas
tă regiune. Socialismul a deschis 
perspective minunate, de neconce
put în condițiile regimului burghe- 
zo-moșieresc, pentru dezvoltarea 
social-economică a regiunii.

Darea de seamă a comitetului re
gional de partid, prezentată de tov. 
Vasile Vîlcu, prim-secretar al comi
tetului regional de partid, a înfăți
șat activitatea multilaterală desfă
șurată de organele și organizațiile 
de partid în cei doi ani care au tre
cut de la conferința precedentă, 
munca entuziastă, rodnică, a tuturor 
oamenilor muncii spre îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor trasate de 
Congresul al III-lea al partidului.

Pe pămîntul dobrogean s-au înăl
țat uzine și fabrici, s-au creat noi 
ramuri industriale. Numai în 1962— 
1963, în industrie au fost investite 
fonduri de aproape 900 milioane 
lei. în doi ani s-au construit : 
linia de superfosfat de la uzina 
din Năvodari, noua linie de ci
ment la fabrica din Medgidia, 
o modernă întreprindere de moră- 
rit și panificație, Fabrica de produ
se lactate din Constanța, Fabrica de 
conserve de la Ovidiu ; un număr 
important de unități existente au 
fost modernizate sau dotate cu uti
laje mai perfecționate. Toate aces
tea au contribuit la realizarea unui 
ritm mediu anual de creștere a 
producției de 17,4 la sută.

Schimbări considerabile au avut 
loc în viața satelor regiunii. în pro
cesul făuririi agriculturii socialiste și 
mai ales-după încheierea colectivi
zării, agricultura a cunoscut o pu
ternică înflorire. Avînd un sprijin 
puternic din partea partidului și sta
tului, prin dotarea regiunii cu ma
șini și tractoare, cadre de specia
liști, semințe, credite etc., aplicînd 
metode avansate de lucrare a pămîn- 
tului, sute de gospodării colective și 
gospodării de stat au sporit conti
nuu recoltele. Dacă în trecut, pro
ducțiile de grîu și porumb nu de
pășeau 440 și 770 kg la ha, produc
ția medie pe 1962—1963 a fost de 
2 120 kg de grîu și 2 694 kg de po
rumb boabe la ha in G.A.S., iar în 
G.A.C. de 1 600 kg și respectiv 2 200 
kg. Consolidarea economico-organi- 
zatorică ,a gospodăriilor colective a 
determinat creșterea continuă a ni
velului de trai, material și cultural 
al colectiviștilor. Numai în ultimii 
doi ațiijțumina electrică a pătruns 
în alte1'63” de sate; azi, peste 70 la 
sută dirft-re satele dobrogene sînt 
electrificate. în comunele regiunii 
s-au înălțat zeci de mii de case, s-au 
construit cămine culturale, școli, 
dispensare, peste tot se desfășoară 
din plin acțiunea de înfrumusețare.

Bucurîndu-se de atenția deosebită 
a conducerii de partid și de stat, 
prin construcțiile moderne înălțate 
la Mamaia, Eforie-sud, Eforie-nord 
și Mangalia, prin amenajările com
plexe înfăptuite, litoralul nostru a 
devenit de o rară frumusețe, consti
tuind un punct de atracție pentru 
un număr tot mai mare de oameni 
ai muncii din țară și turiști de peste 
hotare. Constanța, principala poartă 
de legătură cu celelalte țări și con
tinente, primește la cheiurile sale 
zeci de vapoare din. toate colțurile 
lumii ; flota maritimă comercială 
este dotată, în fiecare an, cu noi 
nave moderne, mărindu-și capacita
tea de transport.

■Ar

Atît darea de seamă cit și mulți 
vorbitori s-au referit la problemele 
muncii din industrie. Dezvoltînd 
realizările însemnate din 1962, ca 
rezultat al muncii harnice, pline de 
inițiativă a colectivelor din între
prinderi, planul producției globale 
industriale în 1963 a fost realizat 
în proporție de 102,5 la sută, iar cel 
al producției marfă în proporție de 
102 la sută.

Tovarășii Norve Soare, prim-se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Constanța, Sergiu Zîmbrea, 
inginer-șef la Fabrica de ciment 
Medgidia, au relevat că organele de 
partid regional, orășenești și raio
nale au acordat o atenție deosebită 
luptei pentru promovarea tehnicii și 
procedeelor tehnologice înaintate în 
producție. Din inițiativa comitetului 
regional de partid au fost consti
tuite colective formate din activiști 
de partid și cadre de specialitate, 
care au mers în întreprinderi, aju- 
tînd organizațiile de partid la ge
neralizarea metodelor înaintate, ex
tinderea experienței bune. Aceste 
colective au ajutat organizațiile de 
partid să-și exercite mai temeinic 
dreptul de control asupra conduce
rilor tehnico-administrative în orga
nizarea și conducerea producției. 
Discuțiile au relevat creșterea com
petenței organelor și organizațiilor 
de partid în îndeplinirea sarcinilor 
de producție ; munca concretă des
fășurată în rîndul muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor pentru dez
voltarea continuă a conștiinței so
cialiste.

Analizînd diferite aspecte ale 
muncii politice și cultural-educati
ve de masă, tovarășii Constantin 
Mîndreanu, secretar al comitetului 
regional de partid, Iftimie Ilizei. 
prim-secretar al Comitetului raional 
de partid Medgidia, și alți vorbitori 
au subliniat că în acești ani ea a 
fost în mai mare măsură axată pe 
problemele esențiale ale producției. 
Cunoașterea temeinică a sarcinilor 
de plan la fiecare loc de muncă, 
sprijinirea inițiativei și a experien
ței înaintate, dezvoltarea continuă 
a spiritului de răspundere și a dis
ciplinei în muncă au stat în centrul 
muncii politice de masă. în scopul 
ridicării nivelului profesional al 
muncitorilor și tehnicienilor, comi
tetele sindicatelor și conducerile în
treprinderilor au acordat o atenție 
mai mare propagandei tehnice și în- 
deosebi cursurilor de ridicare a ca
lificării profesionale.

Remarcînd succesele importante 
obținute în creșterea producției, da
rea de seamă și o parte dintre vor
bitori s-au oprit și asupra unor ne
ajunsuri care se mai fac simțite în

Conferința organizației regionale de partid Dobrogea
unele întreprinderi industriale. La 
I.M.U. Medgidia, din cauză că nu 
s-au asigurat cele mai corespunză
toare măsuri tehnico-organizatorice 
planul pe 1963 n-a fost realizat. Ră- 
mînerea în urmă a acestei între
prinderi a influențat asupra activită
ții altui sector de producție din re
giune. De asemenea, conferința a cri
ticat unele întreprinderi pentru 
lipsa de ritmicitate în realizarea 
sarcinilor de plan și pentru valorifi
carea insuficientă a rezervelor de 
creștere a productivității muncii.

Și în acest an, în regiunea 
Dobrogea se fac mari investiții. 
Se prevede construirea unui nu
măr important de obiective in
dustriale și social-culturale. Pentru 
continua îmbunătățire a condițiilor 
de locuit, în 1964 se vor construi 
aproape 2 400 de apartamente. Sub
liniind sarcinile pe 1964, conferința 
a cerut organelor și organizațiilor 
de partid să-și concentreze efortu
rile spre unele obiective principale, 
spre darea în producție la timp a 
obiectivelor în construcție și folo
sirea integrală a capacităților de 
producție.

★

In lucrările conferinței un loc 
central l-au ocupat problemele a- 
griculturii. Cu adevărat instructivă 
și mobilizatoare pentru activitatea de 
viitor a fost analiza muncii depuse 
în acest domeniu în ultimii ani. 
Aplicarea complexului de măsuri 
agrotehnice a făcut ca anul trecut, 
cu condiții mai puțin favorabile, să 
se obțină recolte bune. în confe
rs ță a fost citat, de pildă, raionul 
Negru Vodă, unde s-a obținut o re
coltă de 1 900 kg de grîu la ha și 
3 200 kg la porumb.

Conferința a subliniat experiența 
bună în acțiunea de redare de noi 
terenuri agriculturii. Desfășurînd o 
largă muncă politică de masă, or
ganizațiile de partid au reușit să 
mobilizeze un mare număr de co
lectiviști la defrișarea unor terenuri 
acoperite de mărăcinișuri, a unor 
perdele forestiere inutile, a viilor 
hibride și bătrîne etc., crescînd în 
această perioadă suprafața arabilă a 
regiunii cu 13 000 ha. Sarcina stabi
lită de conferința regională de partid 
din ianuarie 1962, în acest domeniu, 
a fost depășită cu 4 000 ha. S-au e- 
fectuat, de asemenea, lucrări de 
combatere a eroziunii solului pe 
2 700 ha și s-au organizat terase pe 
5 100 ha.

Ca urmare a unei preocupări mai 
concrete din partea organelor și or
ganizațiilor de partid au fost obți
nute rezultate bune și în creșterea 
producției de legume, ceea ce a dus 
ia îmbunătățirea aprovizionării cu 
aceste produse a oamenilor muncii 
din regiune și a celor veniți la odih
nă pe litoral. Realizări importante 
s-au obținut și în domeniul viticul
turii și pomiculturii. în ultimii doi 
ani s-au plantat 3 290 ha viță de 
vie și 1 416 ha pomi pe terenuri im
proprii culturii cerealelor.

în conferință, mulți delegați, prin
tre care Mircea Lefter, prim-secre
tar al Comitetului raional P.M.R. 
Măcin, lancu Hagi, secretar al co
mitetului de partid din G.A.C. Si- 
noe, și alții au subliniat metodele 
folosite de organele și organizațiile 
de partid pentru înfăptuirea sarci
nilor din agricultură. Comitetul re
gional și comitetele raionale de 
partid și-au îmbunătățit continuu 
stilul și metodele de muncă. Ele au 
practicat, în continuare, metoda de 
a trimite în unitățile agricole colec
tive formate din activiști de partid 
și specialiști care să studieze condi
țiile și posibilitățile de dezvoltare a 
fiecărei gospodării. Acest lucru a fă
cut posibil ca organele de partid să 
conducă cu mai multă competență 
agricultura, să privească în perspec
tivă.

în centrul atenției organizațiilor 
de partid a stat munca pentru în
tărirea economică și organizatorică 
a unităților și sporirea producției 
agricole. în conferință s-au subli
niat ca metode bune de muncă ale 
comitetului regional de partid prac
tica încetățenită de a analiza, în 
plenare de comitet, în ședințe de 
birou sau în consfătuiri cu colecti
viștii, probleme legate de crește
rea producției vegetale și animale. 
Tov. Gheorghe Filișan, prim-secre
tar al comitetului raional de partid 
Negru Vodă, și alții au subliniat 
metoda de a se trimite, în gospodă
riile mai puțin dezvoltate, specia
liști, președinți și brigadieri din 
unitățile fruntașe, care să ajute, în 
mod practic, consiliile de conducere 
în buna organizare a muncii și în 
dezvoltarea gospodăriilor colective.

La indicația comitetului regional 
de partid s-au organizat consfătuiri 
cu cadrele de bază din agricultură, 
privind măsurile care trebuie luate 
pentru sporirea producției de grîu 
și de porumb. Acestea au constituit 
mijloace importante pentru genera
lizarea experienței înaintate obți
nute de unitățile fruntașe. Punîn- 
du-și ca obiectiv principal obținerea 
unor producții sporite de porumb, 
organele de partid au folosit forme 
interesante în generalizarea ex
perienței înaintate.

La baza dezvoltării economice- 
organizatorice a gospodăriilor co
lective au stat întărirea organizațiilor 
de bază, îmbunătățirea activității 
acestora. In ultimii doi ani au fost 
primiți în partid 10 405 colectiviști, 
dintre cei mai buni, un nu
măr însemnat de tehnicieni, in
gineri, mecanizatori. în prezent, 
toate organizațiile de bază din 
G.A.C. au peste 20 de membri și 
candidați de partid. Organele și or
ganizațiile de partid au dat o mai 
mare atenție educării comuniste a 
celor primiți în partid.

— Ne-a fost de mare ajutor — a- 
răta tov. Nicolae Hudițeanu, preșe
dintele G.A.C. din Comana, Erou a) 
Muncii Socialiste — inițiativa orga
nizației noastre de bază de a repar
tiza la locurile principale de muncă 
comuniști cu experiență. Cei 73 de 
membri și candidați de partid des
fășoară o muncă rodnică politico-

educativă în rîndul colectiviștilor, 
sînt exemplu de hărnicie, stimați și 
prețuiți de toți colectiviștii. Ca re
zultat al tuturor măsurilor luate, în 
1963, fiecare hectar cultivat cu grîu 
a dat cite 2 166 kg; la porumb, pro
ducția medie a fost de 4 120 kg, la 
floarea-soarelui de 2 005 kg la ha. 
Și în sectorul zootehnic s-au obți
nut rezultate bune : 2 700 litri de 
la fiecare vacă furajată.

Desigur, rezultatele obținute sînt 
bune ; totodată, însă, așa cum au a- 
rătat numeroși vorbitori, între care 
ing. Petre Tomoroga, directorul sta- 
-țiunii experimentale Dobrogea, ing. 
Lambru Octavian, directorul Trus
tului Gostat Constanța, și alții, în 
regiune sînt mari posibilități nefo
losite de sporire a producției agri
cole. Acest lucru se confirmă și de 
faptul că multe unități vecine, cu 
condiții pedoclimatice identice, ob
țin încă producții diferite. Gospo
dării colective ca Bărăgan, Straja și 
Mereni au realizat, în anul trecut, 
o producție de grîu cu 150—200 kg 
la ha, iar la porumb cu 300—350 kg 
la ha mai puțin decît G.A.C. Lanu
rile, cu care se învecinează. Cauza 
acestei stări de lucruri constă, în 
principal, în neefectuarea la timp 
și de calitate a unor lucrări agrico
le, în aplicarea, uneori șablon, a 
metodelor agrotehnice. în ridicarea 
tuturor gospodăriilor la nivelul ce
lor mai bune, așa cum s-a subliniat 
în conferință, un mare rol îl are 
îndrumarea concretă și diferențiată 
de către comitetele raionale de 
partid și consiliile agricole raiona
le a fiecărei unități în parte. în re
giune sînt suprafețe însemnate a- 
menajate pentru irigații, de pe care 
se pot obține sporuri mari de re
coltă. Pentru aceasta va trebui însă 
ca, în viitor, în centrul atenției or
ganelor și organizațiilor de partid 
să stea folosirea integrală a tutu
ror suprafețelor amenajate în acest 
scop.

în zootehnie sînt, de asemenea, 
mari rezerve, mai ales în domeniul 
ridicării producției și productivită
ții muncii. Dind atenție gene
ralizării experienței înaintate în 
acest sector, au fost organizate, 
anul trecut, o consfătuire cu 
crescătorii de oi, schimburi de expe
riență cu privire la folosirea fura
jelor grosiere, consfătuiri cu crescă
toarele de păsări și schimburi de 
experiență privind îngrijirea ani
malelor în timpul iernii. S-au ex
tins însămînțările artificiale la oi și 
vaci. Măsurile luate au dus la creș
terea efectivelor de animale și a 
producției animaliere. G.A.S. Moș
neni, Amzacea, G.A.C. Anadalchioi, 
Palazu Mare, Cumpăna, Satul.,,Nou 
și altele au realizat între 2 600-2 900 
litri de lapte de la fiecare vagă fu
rajată ; la G.A.S. Cobadin s-au obți
nut, în riiedie, de la fiecare oaie, 
cîte 4,5 kg de lină. Tov. Dumitru A- 
postol, prim-secretar al Comitetului 
raional de partid Istria, Ilie Dineu, 
președintele G.A.C. Oltina, și alți 
delegați au subliniat totodată că, în 
unele unități, producțiile medii, deși 
au crescut față de anii anteriori, se 
mențin încă la un nivel scăzut față 
de alte unități cu posibilități simi
lare.

Sporirea producției animaliere 
depinde, în mare măsură, de felul 
cum se furajează animalele. Regiu
nea Dobrogea are toate posibilită
țile să asigure cantități suficiente 
de furaje pentru fiecare unitate. La 
numărul de animale existent ea 
dispune de o suprafață corespunză
toare rezervată pentru plante fu
rajere. Așa cum s-a subliniat la 
conferință, este necesar a se acorda 
o mai mare atenție agrotehnicii 
acestor culturi, extinderii unor 
plante furajere, cum sînt borcea- 
gul, mazărea, iarba de Sudan, iarba 
grasă, sorgul, care în condițiile Do- 
brogei dau producții mari și de 
bună calitate. în conferință s-a sub
liniat, totodată, necesitatea creșterii 
în mai mare măsură a numărului 
de animale proprietate personală a 
colectiviștilor.

Relevînd rolul și experiența cîști- 
gată de consiliile agricole raionale, 
conferința a cerut ca ele să-și per
fecționeze în continuare stilul și 
metodele de muncă, să se apropie 
și mai mult de problemele esenția
le, de unitățile agricole. Conferința 
a cerut comitetelor raionale de 
partid să acorde mai multă atenție 
întăririi organizațiilor de bază din 
brigăzile zootehnice prin primirea 
în partid a celor mai buni colecti
viști din acest sector.

★

în încheierea lucrărilor conferinței 
a luat cuvîntul tovarășul Alexandru 
Bîrlădeanu, membru supleant al 
Biroului politic al C.C. al P.M.R. Sub
liniind marile transformări care, au 
făcut ca Dobrogea să devină în anii 
puterii populare o regiune înflori
toare, vorbitorul a arătat că întrea
ga activitate a organelor și organi
zațiilor de partid, a oamenilor mun
cii din regiune se încadrează în o- 
biectivul fundamental al politicii 
partidului nostru, acela de realizare 
a sarcinilor stabilite de Congresul 
al III-lea.

S-au obținut rezultate bune în în
tărirea continuă a organizației re
gionale, prin primirea în rîndurile 
ei a celor mai înaintați muncitori, 
ingineri, tehnicieni, colectiviști, in
gineri agronomi și a altor specialiști 
din agricultură, precum și în educa
rea comunistă a noilor membri și 
candidați de partid, în îmbunătățirea 
continuă a muncii de selecționare, 
creștere și promovare a cadrelor, 
în propaganda de partid și munca 
politică și culturală de masă.

In regiune — a spus vorbitorul — 
s-au dezvoltat o serie de ramuri 
industriale noi : industria de îngră
șăminte chimice, de ciment, con
structoare de mașini și altele. Intre 
anii 1951—1963, statul a investit în 
regiune peste 14 miliarde lei. Acest 
lucru demonstrează justețea politicii 
partidului de repartizare rațională a 
forțelor de producție pe teritoriul ță
rii, grija pentru ridicarea mai rapi
dă, din punct de vedere economic și 
social-cultural, a regiunilor mai

puțin dezvoltate. Vorbitorul a sub
liniat în continuare că prin mun
ca însuflețită a oamenilor mun
cii din regiune sarcinile de plan pe 
anii 1962-1963 au fost îndeplinite 
și depășite. Industria Dobrogei pro
duce ca valoare globală aproape atît 
cît produce și agricultura. Referin- 
du-se la sarcinile pe 1964, vorbito
rul a subliniat că realizarea lor 
exemplară capătă o importanță deo
sebită atît pentru înfăptuirea pla
nului de 6 ani, cît și pentru planu
rile viitoare. De aceea, se cere și din 
partea oamenilor muncii și din 
partea organelor și organizațiilor de 
partid să muncească cu abnegație 
și pricepere pentru realizarea in
tegrală a sarcinilor planului pe 
1964. In legătură cu aceasta, vor
bitorul a insistat asupra realiză
rii sarcinilor de creștere a producti
vității muncii, de îmbunătățire con
tinuă a calității produselor și de re
ducere a prețului de cost. în mod 
deosebit s-a oprit asupra investi
țiilor care se fac în regiune în acest 
an. Respectarea termenelor de dare 
în funcțiune a obiectivelor trebuie 
să stea în centrul atenției organelor 
de partid și de stat.

In continuare, tovarășul Alexan
dru Bîrlădeanu s-a ocupat de pro
blemele agriculturii. Organele și or
ganizațiile de partid au căpătat o 
bună experiență în conducerea a- 
griculturii, au dovedit o preocupa
re concretă și permanentă pen
tru consolidarea economico-orga- 
nizatorică a gospodăriilor colecti
ve, pentru îmbunătățirea activității 
gospodăriilor de stat. Ele au inițiat 
o serie de acțiuni importante pen
tru creșterea producției vegetale și 
animale. Ca urmare a măsurilor lua
te de organele de partid și de stat, 
a muncii colectiviștilor, a lucrăto
rilor din G.A.S. și S.M.T., a spe
cialiștilor, unitățile din regiunea 
Dobrogea au obținut an de an pro
ducții medii ridicate la principalele 
culturi, influența negativă a condi
țiilor climaterice manifestîndu-se 
tot mai puțin. în anul 1963, regiunea 
Dobrogea a fost a doua pe țară în 
ce privește producția de grîu, iar la 
porumb și floarea-soarelui a ocupat 
locul întîi. Este un succes care me
rită să fie subliniat și pentru care 
oamenii muncii din regiunea Do
brogea să primească toate felicită
rile. Așa cum s-a arătat în confe
rință, realizările dobîndite se dato- 
resc aplicării întregului complex de 
măsuri agrotehnice, înzestrării agri
culturii cu mașini și tractoare, folo
sirii pe scară largă a îngrășăminte
lor. Pe întreaga suprafață cultivată 
cu grîu s-a folosit sămînță din soiu
rile productive raionate, iar la po
rumb s-a folosit numai sămînță 
dublu hibridă. Succese de seamă au 
fost obținute și în sectorul zootehnic.

Vorbitorul și-a exprimat totodată 
acordul cu cuvîntul mai multor dele
gați privitor la posibilitățile mari de 
sporire în continuare a producției.’ 
Sînt încă unități agricole care înre
gistrează rezultate diferite în aceleași 
condiții. Ridicarea acestora la nivelul 
gospodăriilor cu cele mai bune re
zultate constituie unul din principa
lele obiective care trebuie să- stea în 
centrul atenției organelor și organi
zațiilor de partid, al consiliilor agri
cole.

In luna decembrie 1963, comitetul 
regional de partid a făcut un stu
diu cu privire la repartizarea mai 
justă a producției agricole în G.A.C. 
Planul de măsuri aprobat de comi
tetul regional stabilește direcțiile de 
dezvoltare a producției agricole în 
fiecare raion și unitate. Acest studiu 
a ajutat gospodăriile colective să-și 
întocmească pentru anul acesta pla
nuri de producție cît mai chibzuite 
și să organizeze mai bine munca în 
brigăzi și echipe. In viitor, după 
cum s-a arătat în conferință, mun
ca trebuie în așa fel organizată în- 
cît rezervele existente pentru creș
terea producției să fie pe deplin 
folosite.

în ceea ce privește creșterea ani
malelor, efectivele existente în re
giune reprezintă o bază largă pen
tru dezvoltarea în continuare a 
acestei ramuri de producție. în anul 
1964, consiliile agricole, conducerile 
unităților și toți specialiștii sînt che
mați să acorde o mai mare atenție 
permanentizării și ridicării califică
rii îngrijitorilor de animale, să se 
ocupe cu mai multă perseverență de 
problema creșterii natalității la ani
male, de sporirea producției de fu
raje prin cultivarea celor mai pro
ductive plante de nutreț și aplicarea 
măsurilor agrotehnice cu același 
simț de răspundere ca și la culturile 
cerealiere.

Tovarășul Alexandru Bîrlădeanu 
și-a încheiat cuvîntul său, urînd co
muniștilor, tuturor oamenilor mun
cii din regiune spor la muncă, noi 
succese în activitatea de zi cu zi 
pentru traducerea în viață a hotărî- 
rilor adoptate de conferință.

★

Conferința a ales noul comitet re
gional de partid și comisia de revi
zie. în prima sa ședință, comitetul 
regional a ales biroul și secretaria
tul. Ca prim-secretar a fost reales 
tov. Vasile Vîlcu, membru al C.C. 
al P.M.R.

★

In telegrama adresată de confe
rință Comitetului Central al P.M.R., 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej, se 
arată că organizația regională de 
partid Dobrogea nu-și va precupeți 
eforturile pentru mobilizarea oa
menilor muncii la îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a sarcinilor 
ce le revin pe anii 1964—1965.

Strîns unite în jurul Comitetului 
Central al P.M.R., organizațiile de 
partid din regiunea Dobrogea, dez- 
voltîndu-și capacitatea politică de 
organizare și mobilizare a maselor, 
vor aduce o contribuție și mai mare 
la lupta pentru transpunerea în 
viață a grandiosului program ela
borat de Congresul al III-lea al 
P.M.R. de desăvîrșire a construcției 
socialiste în scumpa noastră patrie.

N. BIVOLU 
T. MARIAN

MAX VON LAUE: „J S t O V I U
Fizica modernă este rezultatul 

unui proces îndelungat de dezvol
tare, rezultatul străduințelor mul
tor generații de savanți, al activi
tății depuse de mase de-a lungul 
secolelor in cadrul procesului de 
producție. Munca migăloasă în ju
rul celor mai mărunte probleme 
ale fizicii și tehnicii de producție, 
acumularea continuă de fapte și 
concluzii, descoperirile epocale, 
ipotezele surprinzătoare și îndrăz
nețe — toate acestea au determi
nat cunoașterea din ce în ce mai 
profundă a realității obiective fi
zice, dezvoltarea ideilor pe calea 
reflectării din ce în ce mai fidele 
a acestei realități.

Avînd ca obiect tocmai acest 
proces dialectic, istoria fizicii 
constituie o bogată ilustrare a 
teoriei materialist-dialectice a cu
noașterii. Omul de știință înarmat 
— pe lîngă cunoștințele solide de 
specialitate și filozofice — cu o 
cunoaștere profundă a dialecticii 
dezvoltării propriei specialități, va 
putea totdeauna să înțeleagă și să 
determine mai just orientarea cer
cetărilor sale.

Traducerea și publicarea recentă 
de către Editura științifică a 
cărții savantului german Max von 
Laue — „Istoria fizicii“ — vine să 
îmbogățească literatura din do
meniul istoriei științelor. Scrisă 
de un om de știință renumit, 
martor al revoluției produse în 
fizică în perioada de la sfîrșitul 
secolului al XIX-lea și începutul 
secolului al XX-lea, el însuși un 
fizician cu contribuții esențiale la 
dezvoltarea fizicii în acea pe
rioadă, cartea lui Max von Laue 
cucerește pe cititor prin claritatea 
și bogăția ideilor expuse, concen
trarea unui material vast intr-un 
volum mic, dar într-o formă 
accesibilă, atractivă și, totodată, 
caracterizată prin rigurozitate ști
ințifică.

Lucrarea tratează în special is
toria fizicii moderne, dueînd-o 
pînă la un stadiu apropiat de cel 
actual. Deși forma de divizare a 
expunerii pe ramuri ale fizicii 
preferată de autor umbrește, în 
parte, legătura lor reciproci?, a- 
ceast.ă idee este demonstrată, de 
autor în cadrul fiecărui capitol, 
reușind să ilustreze această inter
dependență esențială pentru dez
voltarea fizicii și chiar făcînd din 
ea un argument fundamental în

susținerea concepției materialiste, 
adoptată conștient de savant în e- 
laborarea istoriei fizicii. Trebuie 
observat în același timp că printre 
capitolele cărții sînt unele, ca de 
exemplu „Principiul conservării 
energiei", „Atomistica“, în care se 
au în vedere tocmai generalitatea 
problemelor tratate, elementele co
mune diferitelor laturi ale reali
tății obiective tratate de diversele 
ramuri ale fizicii.

Ideea adevărului’ obiectiv al cu
noașterii științifice străbate în
treaga lucrare, acordîndu-i-se o 
deosebită atenție. Max von Laue 
evidențiază și argumentează știin
țific existența sîmburelui de ade
văr obiectiv în teoriile fizice, con-

siderînd, pe bună dreptate, că în
deplinirea unei asemenea sarcini 
trebuie să fie „idealul istoriei fi
zicii".

Tot pe baza concepției materia
liste, autorul tratează uneori legă
tura dintre tehnica de producție și 
fizică, punînd în evidență deopo
trivă imboldul dat dezvoltării fi
zicii de către nevoile practicii de 
producție și contribuția esențială 
a fizicii la perfecționarea tehnicii. 
Rolul experienței și teoriei, legă
tura dintre matematică și fizică, 
dintre filozofie și fizică sînt nu
mai cîteva dintre ideile impor
tante, just înțelese și dezvoltate de 
Max von Laue în cartea sa.

Fără a se limita la expunerea 
punctului său de vedere în aceste

probleme, el supune criticii influ
ențele filozofiei idealiste în inter
pretarea rezultatelor obținute de 
fizică. Sînt semnificative în a- 
ceastă privință aprecierile sale cu 
privire la publicațiile filozofice ale 
unor fizicieni sau matematicieni 
ca E. Mach sau H. Poincaré, ale 
căror concepții au fost combătute 
de V. I. Lenin în lucrarea sa „Ma
terialism și empiriocriticism“. Max 
von Laue atrage atenția asupra 
denaturărilor idealiste ale aplica
țiilor matematicii în fizică, apli
cații caracterizate uneori printr-o 
formulare deosebit de abstractă 
(principiul minimei , acțiuni, spa
țiul „n" dimensional al lui Min
kowski etc.). De asemenea, autorul 
critică de pe poziția materialis
mului energetismul lui Ostwald. 
Totuși, el nu reușește să observe 
extinderea acestui curent idealist 
și la probleme ale fizicii contem
porane.

Este interesantă și ideea că isto
ricul formulării unor principii și 
teorii, al contribuției aduse de 
unele ramuri distincte ale fizicii 
este uneori indispensabil pentru 
înțelegerea acestor principii și 
teorii. Ca exemplu se poate cita 
mecanica relativistă, a cărei for
mulare, fără luarea în considerare 
a rolului jucat de electrodinamică 
în enunțarea principiilor relativi
tății restrînse, riscă să apară ca o 
teorie bazată pe postulate lipsite 
de o fundamentare fizică și intro
duse pe baza unor pure speculații 
matematice.

Autorul are unele erori de or
din filozofic datorite atît influenței 
ideilor lui Kant, cît și inconsecven
ței în interpretarea materialistă a 
rezultatelor mai noi ale fizicii.

Articolul lui I. V. Kuznețov — 
cu care se încheie volumul — ana
lizează critic lucrarea lui Max von 
Laue, completînd lacunele de or
din principial ale acesteia și evi- 
tînd înțelegerea greșită a unor 
probleme filozofice ale fizicii de 
către cititor.

în ansamblu, în ciuda unoi’ gre
șeli și inconsecvențe de ordin fi
lozofic, lucrarea are un șir de ca
lități care o fac utilă celor ce se 
interesează de istoria științelor în 
general, a fizicii în special.

CONSTANTIN VRE.TOIU 
lector la catedra de fizică 

teoretică a Universității București

n vitrinele librăriilor
Ediția a Il-a, în 

două volume, a 
Gramaticii limbii 
romîne, apărută 
recent în Editura 
Academiei R. P. 
Romîne, este o 
variantă nouă, 
dezvoltată, a lu
crării cu același 
titlu publicată în 
1954. Lucrarea 
este elaborată de 
colectivul de gra
matică al Institu
tului de lingvis
tică din București 
al Academiei R. P. 
Romîne, condus 
de acad. Al. Gra
ur. Volumul I cu
prinde o introdu
cere generală și 
morfologia, iar 
volumul al II-lea 
este destinat sin
taxei.

Cartea Probleme ale teoriei finanțe
lor, de I. Văcărel, a apărut în Edi

tura științifică

Cărți apărute m Editura Academiei IL P. domine
e „Metodă și sistem la Hegel“ 

de acad. C. I. Gulian, volumul al 
II-lea.

In acest volum, autorul anali
zează critic gîndirea socială a lui 
Hegel : filozofia istoriei, filozofia 
statului și dreptului, concepția lui 
asupra esteticii, istoriei filozofiei, 
religiei. De asemenea, este amplu 
analizată concepția lui Hegel des
pre natură, precum și concepția 
filozofică a acestuia privind cate
goriile și logica dialectică. în în
cheierea monografiei, sînt aborda
te cîteva probleme actuale ale va
lorificării critice a moștenirii filo
zofice hegeliene în lumina indica

țiilor clasicilor marxism-leninis- 
mului.

a „Industria sîrmei“ Cîmpia 
Turzii. Dezvoltarea întreprinderii 
în anii regimului democrat-popu
lar.

Monografia a fost elaborată 
de un colectiv de cercetători din 
Institutul de cercetări economice 
al Academiei R. P. Romîne ;

® Dezvoltarea economiei Moldo
vei 1848—1864. Contribuții.

Volumul cuprinde o parte a re
zultatelor cercetărilor întreprinse 
de Sectorul de istorie modernă ai 
Institutului de istorie și arheologie 
din Iași.

Editura științifică a publicat de cu- 
rînd lucrarea Geologie și drumeție 
— trasee în Carpații romînești, de 

Victor Corvin Papiu

TEATRE CIME MIA
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Carmen — (orele 
19,30). Teatrul de stat dc operetă : Mam- 
zelle Nitouche — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala Come
dia) : Orfeti în infern — (orele 19) : (Sala 
Studio) : Adam și Eva — (orele 19,30) 
Teatrul „C. I Nottara" (Sala Magheru) ' 
Act venețian — (orele 19,30) ; (Sala Stu
dio) : Patru sub un acoperiș — (orele 
20). Teatrul .Lucia Sturdza Bulandra' 
(Sala din bd. Schitu Măgureanu nr. 1) • 
Cum vă place — (orele 19,30) ; (Sala 
Studio, din str. Alex. Sahia nr. 76 A) 
Tache, Ianke și Cadîr — (orele 19,30) 
Teatrul de Comedie : Șeful sectorului 
suflete — (orele 19,30) Teatrul Muncite 
resc C.F.R.-Giulești : Gaițele — (orele 
19,30). Teatrul pentru copii și tinere: 
(Sala din str C Miile) : O felie de luni
— (orele 20) ; (Sala din str. Eremia Gri 
gorescu, fost cinema ,,V. Alecsandrl“) 
Nota doi la aritmetică — (orele 9,30) 
Teatrul evreiesc de stat : Firul de aui
— (orele 20). Teatrul satiric muzica1
„C. Tănase" (Sala Savoy) : Revista de 
altădată - (orele 20) ; (Sala din Calet 
Victoriei nr. 174) : Stelele estradei — (o 
rele 20). Ansamblul de cintece și dansuri 
al C.C.S. : Visuri îndrăznețe — (orele 
20). Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) 
Cartea cu Apolodor — (orele 16) (L;
Casa de cultură a tineretului din ralo 
hui „16 Februarie") : Elofănțelul curio
— (orele 15). Circul de stat : Surprize 
berlineze — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE ! l’odul : Sala Pa 
latului R. P. Romîne (orele 19,30 cu se
ria de bilete nr. 086), Republica (9,45; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Festival (10; 12;

14; 16,15; 18,30; 20,45), G'rivlța (10; 12, 14; 
16; 18,15; 20,15), Tomls '(10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30). Legea Antarctide! — film 
pentru ecran panoramic : Patria (0.30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). Privește înapoi 
cu mînle ; Carpațl (9; 11,15; 13,30; 15,45, 
18; 20,15). București (9,30; 11.45; 14; 16,15. 
18,30; 20,45), Feroviar (10; 12.15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15). Modern <9.30; 11,45; 14, 
16,15; 18,30; 21). Magazin film : Capitol 
(10; 12; 14; 16,15; 18.30: 20,30), Excelsio; 
(10; 12; 15; 16,45; 18,30; 20,30), Miorița (10: 
12; 14; 16; 10,15; 20,30), Melodia (10; 12. 
15; 17; 19; 21). Uraganul ; Victoria (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45: 21), Popular (10. 
18,15; 20,30). Haiducul de pe Ceremuș : 
Centrai (10,30: 12,30: 14,30; 16.30: 18.30, 
20,30). Nu-i loc pentru al treilea : Lumi
na (9,30; 11,30: 13,45; 16: 18,15; 20.30). Pro 
greșul (15.30; 18; 20,15). Agatha, lasă-te 
de crime ! : Union (15,45; 18: 20,15), Mun
ca (1G; 18,15: 20,30). Program special pen
tru copii : Doina (10). Placido : Doina 
(11.30; 14,30: 16,30. 18,30. 20.30). Flacăra 
114,30: 16,30: 18,30: 20.30) împărăția oglin
zilor strîmbc : Timpuri Noi (de la orele 
10 la 17 in continuare . 19: 21). Cultural 
[16; 18: 20). Cotroceni (16: 18.15: 20.30) 
Pisica de marc : Ciulești (10.30: 12.30; 
14,30: 16.30, 18,30 20.30). Volga (10: 12; 15. 
17; 19; 21). Parașutiștii : înfrățirea între 
popoare (15.30: 17.45: 20). Povestirile iul 
Drdn : Dacia (10 11.45: 13.30: 15.30: 17,15:
19; 21). Balada husarilor : Buzeștl (15; 
17,45; 20,30). Arhiva secretă de pe Elba 
Crîngașl (16; 18,15; 20,30) Medicamentul 
care ucide (ambele serii) : Bucegi (9: 
12,30; 16; 19,30). Arta (15,30.- 19). Lira 
(15,30; 19). Ucigașul și fata : Unirea (16; 
18; 20). Tudor (ambele serii) : Vitan 
(15,30; 19), Moșilor (16; 19,30). Qivitoq :

Aurora (10,15; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30). Flamura (10; 12.15; 16; 18.15, 20,30). 
Cu toții ac:t3ă : Cosmos (15.30; 13; 20.’5), 
Luceafărul (16: 18.15, 20,30). Cavalerul 
Pardailian — cinemascop : Viitorul 
(13,30; 16; 18 30. 21). Anickâ merge Ia 
școală : Colentina (16; 18; 20). Jurnalul 
Alinei Frank — cinemascop : Floreasca 
(15. 17,45; 20 30) Pacea (10: 19.30). Uciga
șul plătit - cinemascop : Drumul Sării 
(16. 18; 20) Elena din Troia — cinema
scop : Ferentari (15.30: 18; 20.30).

TELEVIZIUNE ■ Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune : Pardoseli 
pentru clădiri de locuit, de prof. ing. A- 
lexandru Negoiță, decanul Facultății 
de construcții din Cluj 10.00 - Jurnalul 
televiziunii. 19.10 - Pentru copil : Năz
drăvăniile vulpii (I). dramatizare de 
Sergiu Milorian după ..Pamanul vulpii’. 
19,45 - Emisiune de știință : în lumea 
sticlei. 20.05 - Muzică preclasică 20.35 
— Teatrul artă realistă (X) : .Horațiu", 
de Pierre Corneille și ..Andromaca“, de 
Tean Racine. în încheiere : Buletin de 
■iri și buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele dc 29, 30 

Șl 31 ianuarie. în țară ; Vreme rece cu 
cerul temporar noros. Vor cădea ninsori 
locale. Vînt potrivit din sectorul nordic. 
Temperatura în scădere ușoară Mini
mele vor fi cuprinse între minus 6 sl 
minus 16 grade, iar maximele între plus 
2 și minus 8 grade. Ceață slabă. In 
București ; vreme rece, cu cerul varia
bil. Ninsoare slabă. Vînt potrivit difl 
nord-est. Temperatura în scădere.
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20 de ani de la infringerea blocadei Leningradului

Pentru activitate îndelungată și 
merite deosebite în învățămîntul 
superior, în creația literară, teatra
lă și muzicală, în domeniul artelor 
plastice, pe tărîm obștesc a fost 
conferit Ordinul Muncii, clasa I : 
prof. univ. Constantin Dinculescu, 
rectorul Institutului politehnic din 
București ; prof. univ. dr. Leon Da- 
niello de la Institutul medico-far- 
maceutic din Cluj ; compozitorului 
prof. Marțian Negrea ; scriitorilor 
Marcel Breslașu, Aurel Baranga și 
Nicolae Deleanu ; pictorului Imre 
Nagy ; arhitectului Ladislau Adler, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Construcții, Arhitectu
ră și Sistematizare. Cu ocazia împli
nirii vîrstei de 50 de ani, aceeași 
distincție a fost conferită tovarăși
lor Valter Roman, directorul Editu
rii politice, și Pavel Cristescu, di
rector general în Ministerul Indus
triei Petrolului și Chimiei, pentru 
activitate îndelungată în mișcarea 
muncitorească și merite în opera de 
construire a socialismului; iar Or
dinul „Steaua Republicii Populare 
Romîne“ clasa a Il-a, tov. Ștefan 
Matei, prim-secretar al Comitetului 
regional Argeș al P.M.R., pentru me
rite deosebite în opera de construire 
a socialismului.

Ordinul Muncii clasa a II-a a fost 
conferit prof. univ. dr. Emil Hur- 
muzache (Iași) ; prof. univ. dr. Eu
gen Papafil (Iași) ; prof. univ. dr. 
Constantin Velluda (Cluj) ; scriito
rilor Ioan Bartalis, Emeric Stoffel, 
redactor șef al revistei „Neue Lite
ratur“ ; pictorului Albert Nagy, to
varășilor Mihail Hașeganu, reprezen
tantul permanent al R. P. Romîne la 
O.N.U., Ilie Bădică, director general 
adjunct al Direcției generale a re
crutării și repartizării forțelor de 
muncă, Anton Stoianovici, președin
tele Comitetului Uniunii sindicatelor 
din întreprinderile și instituțiile agri
cole, Vasile Mihuț, activist al Comi
tetului regional Brașov al P.M.R., 
precum și corului Fabricii de piele și 
încălțăminte din Agnita, regiunea 
Brașov — cu prilejul împlinirii a 100 
de ani de activitate.

Au fost înmînate titlurile de „Ar
tist al Poporului din R. P. Romînă“, 
„Maestru Em.erit al Artei din R. P. 
Romînă" și „Artist Emerit al R. P. 
Romîne“ unor oameni de artă, pen
tru merite deosebite în activitatea 
desfășurată în domeniul teatrului, 
muzicii și artelor plastice. (Numele 
celor distinși au fost publicate în 
ziarele din ziua de 23 ianuarie a.c.).

In numele celor distinși cu ti
tluri și ordine au luat cuvîntul 
acad. Mihai Ciucă, acad. Ștefan 
Milcu, artistul poporului Ștefan 
Ciubotărașu și prof. univ. Constan
tin Dinculescu:

în cursul unei vieți de muncă, 
închinată învățământului medical, 
cercetării științifice și ocrotirii sănă
tății publice, mi s-au încredințat și 
misiuni de studii și activitate anti
epidemică în numeroase țări, în care 
problemele de sănătate prezentau o

Concurs de artă populară
în vederea realizării unei game tot 

mai variate de produse de artizanat, 
Uniunea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești a organizat un concurs 
pe țară. La acest concurs participă, în 
colectiv sau individual, lucrători ai 
cooperației meșteșugărești, artiști plas
tici, studenți și elevi. Temele concursu
lui prevăd crearea de obiecte pentru 
„Amintiri“ și „Cadouri“. Lucrătorii co
operației meșteșugărești, de exemplu, au 
și realizat sute de modele noi de tablo
uri, poșete, șaluri, executate din mate
riale textile, articole din piele, articole 
din lemn, corn, diferite podoabe din 
materiale feroase și neferoase, obiecte 
din ceramică, mozaic, sticlă etc. Pro
dusele realizate vor fi prezentate la 
U.C.E.C.O.M. pînă Ia 1 februarie.

O comisie care va funcționa între 
10—15 februarie va selecționa și pre
mia cele mai reușite modele. Cu ele se 
va amenaja la U.C.E.C.O.M. o expozi
ție în vederea contractării lor.

Școala si educația J •>
tMer-efelĂ

(Urmare din pag. I-a)

este necesar să se analizeze multi
lateral munca instructiv-educativă 
care o desfășoară cadrele didactice, 
să se stabilească periodic, așa cum 
se procedează, bunăoară, la Școala 
medie nr. 12 din București sau la 
Școala medie nr. 1 „Vasile Alecsan- 
dri“ din Galați, principalele direcții 
în procesul de educare a tineretului 
școlar.

Asigurarea unei bogate activi
tăți educative în școli depinde în
tr-o bună măsură de îndrumarea și 
sprijinul pe care comitetele' raionale 
orășenești, regionale de partid îl a- 
cordă organizațiilor de bază, sfatu
rilor populare pentru a se ocupa d( 
problemele principale, de conținut, 
ale muncii din școli. Este bine ca 
analizele periodice ale birourilor și 
comitetelor raionale, orășenești și 
regionale de partid privind diferite 
probleme ale educației în școli să 
se îmbine cu sprijinul permanent al 
organizațiilor de partid în întărirea 
lor și desfășurarea muncii ideolo
gice în rîndùl cadrelor didactice.

Deosebit de important este rolul 
familiei în educarea copiilor. După 
cum se știe, exemplul de viață al 
mamei și al tatălui este factorul e- 
ducativ esențial în familie. Există 
azi o experiență valoroasă și în or
ganizarea legăturilor dintre școală 
și familie. Activitatea comitetelor 
de părinți pe clase și școli, con

deosebită gravitate — a spus în cu
vîntul său acad. M. Ciucă. M-am 
străduit, ca din efortul comun și so
lidar împotriva bolii și suferinței 
omului, întreprins pe plan mondial, 
să nu lipsească țara căreia îi apar
țin și în care condițiile de sănătate 
erau, la începutul veacului nostru, 
tot atît de precare ca ale multora din 
țările coloniale pe care le vizitasem.

Dar străduințele mele în acest 
sens nu aveau să-și găsească împli
nirea rîvnită decît în acești ultimi 
20 de ani ai vieții mele, ani cînd, 
prin eforturile și sprijinul neprecu
pețit acordat de regimul nostru pen
tru rezolvarea problemelor majore 
de sănătate publică, s-au inițiat, or
ganizat și desfășurat acțiuni siste
matice de combatere și lichidare a 
unor boli, unele chiar pînă la eradi
carea lor.

Să-mi fie îngăduit, cu această o- 
cazie, să mulțumesc partidului și 
guvernului pentru încrederea ce mi 
s-a acordat din anul 1946 la condu
cerea și îndrumarea luptei antima- 
larice și din 1955 la programul de 
eradicare a malariei din țara noas
tră. Vă rog să-mi îngăduiți să subli
niez totodată efortul plin de elan 
patriotic al tuturor colaboratorilor 
din institute și de pe teren, care au 
contribuit prin munca lor la reali
zarea acestei opere ce reprezintă un 
succes remarcabil nu numai pe plan 
național, dar și pe plan internațio
nal.

în același timp consider că prin 
modesta mea activitate depusă in 
domeniul sănătății publice naționale 
și internaționale am contribuit la 
cunoașterea și strîngerea legăturilor 
de bună înțelegere și prietenie între 
țări, slujind prin aceasta eforturile 
continue ale țării noastre în lupta 
pentru pace.

Ținînd seama de profundele 
transformări și de mărețele reali
zări ale patriei, în toate domeniile, 
la care mi-a fost dat să asist în a- 
cești din urmă ani, vă rog să-mi 
permiteți să repet ceea ce spuneam 
la sărbătorirea de la Academie că 
fiecare trebuie să se considere as
tăzi mândru că aparține Țării Ro
mânești.

Luînd cuvîntul, acad. Șt. Milcu a 
spus printre altele : Conducerea de 
partid și de stat n-au lăsat să treacă 
neobservată împlinirea anilor, fără 
a ne arăta că s-a consemnat de-a 
lungul timpului pentru fiecare din
tre noi ce-am făcut cu mintea și 
inima noastră pentru patria și po
porul nostru.

Alături de o .menii de știință din 
țara noastră am adus' o contribuție 
modestă la îndeplinirea răspunderi
lor ce le avem în dezvoltarea știin
ței și culturii. N-am fi putut nicio
dată trece pragul de la vechi la nou 
fără ajutorul partidului care ne-a 
condus și ajutat în această profun
dă restructurare, de concepție și ac
țiune. Vom continua să mergem pe 
acest drum pentru dezvoltarea și 
înflorirea științei în patria noastră,

A aPăruf „Lupta de
Acest număr al revistei cuprinde 

editorialul Forța de nebiruit a 
ideilor leniniste, articolul redacțio
nal Spre noi realizări în dezvoltarea 
economică a țării și articolele : Pre
darea marxism-leninisinului în în
vățămîntul superior de I. TOTU, I. 
GRÂDIȘTEANU ; Din experiența 
muncii de partid pentru dezvoltarea 
agriculturii de PETRE BLAJOVICI ; 
Psihologia pedagogică și procesul 
didactic de ANA TUCICOV-BOG- 
DAN ; Personalitatea muncitorului 
și sociologia burgheză de ELENA 
FLOREA, HARALAMBIE ENE.

La rubrica „Lecții și consultații“, 
revista publică lecția : Conținutul 
epocii contemporane.

Rubrica „Din presa partidelor co
muniste și muncitorești" . cuprinde : 
Situația politică din Marea Britanie 
de JOHN GOLLAN.

La rubrica „Critică și bibliogra
fie“ sînt înserate materialele : Un 

sultațiile șl lectoratele pentru pă
rinți au o însemnătate tot mai mare 
în asigurarea unor acțiuni comune 
ale profesorilor și părinților pentru 
bunul mers al procesului instruc- 
tiv-educativ.

Caracteristic pentru majoritatea 
familiilor este interesul permanent 
pentru situația la învățătură și com
portarea fiilor sau fiicelor lor la 
școală și în societate. Totuși, din pă
cate, unii părinți lasă întreaga mun
că de educare pe seama școlii, iar alți 
părinți. în dragostea lor greșit înțe
leasă pentru odraslele lor, le coco
loșesc lipsurile, nu fac front comun 
cu cadrele didactice.

Formarea tinerei generații nu in
teresează, desigur, numai pe părinți 
și profesori; este o problemă de larg 
interes cetățenesc. De aceea, este de 
dorit să fie cît mai larg extinsă ini
țiativa unor organizații de partid și 
sindicale din întreprinderi și institu
ții din Capitală. Iași etc. care anali
zează cum se ocupă părinții de pre
gătirea pentru viață a copiilor lor. 
creează o legătură strînsă în acest 
scop cu conducerile școlilor și orga
nizațiile de partid din școli.

Educăm tînăra generație în spiri
tul marilor idealuri ale partidului 
lostru cu dragoste și exigență, pă
trunși de răspunderea formării viito
rilor cetățeni ai patriei. în această 
muncă complexă există o experien
ță deosebit de valoroasă care tre
buie să fie cît mai larg generalizată 
și fructificată, 

pentru desăvîrșirea construcției so
cialismului și pentru prestigiul in
ternațional al științei romînești.

Aceasta este o zi de mare însem
nătate în viața noastră — a spus ar
tistul poporului Ștefan Ciubotă
rașu. Dumneavoastră, tovarășe 
Gheorghiu-Dej, ne-ați făcut cinstea 
de a ne numi „ajutoare prețioase 
ale partidului" în nobila muncă de 
ridicare a nivelului cultural al po
porului. Cultivînd marile tradiții 
progresiste ale culturii și artei noas
tre, ne-ați încredințat totodată 
înalta misiune de slujitori ai po
porului, creatori de bunuri mate
riale și spirituale într-o lume nouă, 
liberă și fericită. Noi am primit de 
la popor toate sursele talentului 
său, forța și vitalitatea sa și sîntem 
datori să-i întoarcem lui aceste dă
ruiri și mai îmbogățite. Ne mândrim, 
pe bună dreptate astăzi de impre
sionanta dezvoltare a artei și cultu
rii romînești care impune din ce în 
ce mai mult prestigiul țării noastre. 
Aceste rezultate sînt rodul realități
lor noi statornicite în țara noastră. 
Iată de ce vom urma întotdeauna 
cu convingere, cu dragoste și entu
ziasm, cuvîntul partidului.

Considerăm cea mai înaltă dato
rie a noastră aceea de a depune tot 
talentul, toată energia, toată pasiu
nea pentru o artă care să slujească 
omului nou din țara noastră, ope
rei minunate pe care poporul nostru 
o înfăptuiește astăzi sub conducerea 
partidului.

Ca inginer și profesor universitar 
— a spus, printre altele, prof, 
univ. C. Dinculescu — în mijlocul 
muncitorilor în producție și al stu
denților, m-am străduit să aduc 
contribuția mea modestă la marele 
efort al colectivității din patria 
noastră pentru realizarea de unități 
industriale și pentru formarea de 
noi cadre de ingineri, constructori 
ai socialismului. Sub îndrumarea 
luminoasă a. partidului. în cei 20 de 
ani de la eliberarea patriei noastre 
de sub jugul fascist, au fost puse 
în adevărata lor valoare forțele 
productive ale țării, s-a deschis 
cîmp larg de activitate lucrători
lor din domeniile științei, tehnicii, 
învățământului, economiei, dîndu-se 
posibilitate de dezvoltare impetu
oasă tuturor energiilor nestăvilite 
ale poporului muncitor și realizării 
mărețelor construcții socialiste care 
stârnesc admirația tuturor.

In această împrejurare deosebit 
de importantă pentru noi ținem să 
vă asigurăm, tovarășe președinte, și 
prin dumneavoastră asigurăm în
tregul popor muncitor, că vom con
tinua să dqptlnem toate forțele 
Âioăstre, că vom lucra cu tot devo
tamentul și cu nestăvilit entuziasm 
la desăvîrșirea construirii socialis
mului și la construirea comunismu
lui în patria noastră.

Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
și ceilalți conducători de partid și 
de stat s-au întreținut cordial cu 
cei prezenți la solemnitate.

(Agerpres)

C!â§â“ nr. 1 - 1964

studiu valoros de estetică literară 
de VERA CĂLIN și Pagini din tre
cutul de luptă al maselor populare 
din Transilvania de AUGUSTIN 
DEAC.

Rubrica „Pe urmele materialelor 
publicate" cuprinde scrisori primite 
de la : Institutul pedagogic din 
Galați ; Școala medie „Dr. Petru 
Groza" din Odorhei ; Institutul de 
medicină și farmacie din Tg. Mureș; 
acad. Alice Săvulescu, director ad
junct al Institutului de biologie din 
București.

CARNET
FESTIVITATEA ÎNĂLȚĂRII 

DRAPELULUI R. P. ROMINE 
IN SATUL OLIMPIC DE LA INNSBRUCK

Luni după-amiază, în satul olim
pic de la Innsbruck a avut loc fes
tivitatea înălțării drapelului R. P. 
Romîne. Cu acest prilej, o serie de 
sportivi și ziariști străini au fost 
oaspeții delegației sportive a țării 
noastre. La festivitate a participat 
și prof. Friedl Wolfgang, vicepre
ședinte al comitetului de organizare 
a celei de-a 9-a ediții a jocurilor 
olimpice de iarnă.

® Pe patinoarul Tivoli din Inns
bruck au continuat întrecerile pre- 
olimpice de patinaj viteză (feminin). 
Proba de 1 500 m a revenit campioa
nei sovietice Lidia Skoblikova, care 
a realizat timpul de 2’24”8/10.

• Patinatorii de viteză japonezi 
s-au antrenat în cursul serii pe a- 
celași patinoar. Cel mai bun rezul
tat pe distanța de 500 m a fost re
alizat de Kekichi Suzuchi (41”6/10).

• Cele mai multe cereri de bilete 
s-au înregistrat la turneul de ho
chei. Se prevede că peste 120 000 de 
spectatori vor urmări meciurile ce
lor 16 echipe participante. Specia
liștii continuă, să-și mențină pro
nosticurile : echipa U.R.S.S. este 
mare favorită, urmată de Ceho
slovacia și Suedia. Intr-un interviu 
acordat reprezentanților presei, Art

Prin extinderea metodelor 
modeme de extracție

Petroliștii din schela de extracție 
Moșoaia, regiunea Argeș, au anali
zat cu multă atenție sarcinile de 
plan pe acest an. Pe baza discuțiilor 
purtate și a propunerilor făcute cu 
acest prilej, colectivul schelei a ho- 
tărît ca, în întîmpinarea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei 
să-și ia următoarele angajamente în 
întrecerea socialistă pe anul 1964 :

— depășirea planului producției 
globale cu 838 000 lei ;

— depășirea planului producției 
marfă cu 637 000 lei ;

— extragerea peste plan a 1 050 
tone țiței și 11 milioane mc gaze ;

— creșterea productivității muncii 
cu 1 la sută față de plan ;

— realizarea de economii supli
mentare la prețul de cost în valoa
re de 1 150 000 lei și 1 100 000 lei be
neficii peste plan.

Fire si țesături de bună calitate
9 9

Cu ocazia dezbaterii cifrelor de 
plan, muncitorii, inginerii și tehni
cienii de la Uzinele textile .,30 De
cembrie“ din Arad și-au luat, în cin
stea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei, următoarele an
gajamente în întrecerea socialistă 
pe anul 1964 :

— să dea peste plan 20 500 kg fire 
de bumbac și 215 000 m l țesături fi
nite ;

— să depășească productivitatea 
muncii cu 0,5 la sută față de sarci
na planificată ;

— să obțină economii peste plan 
la prețul de cost în valoare de 
510 000 lei;

— să realizeze beneficii peste plan 
de 410 OOo lei ;

— să obțină la firele de bumbac

în sectorul de țesătorie al Uzinelor „30 Decembrie“ din Arad Foto : AGERPRES

OLIMPIC
Potter, președintele federației cana
diene de hochei pe gheață, a decla
rat : „îmi mențin părerea că echipa 
sovietică este cea mai puternică“

Meciuri preliminare 
la hochei pe gheață 

Astăzi meciul R.P.R. — S.U.A.
Ieri la Innsbruck, în cadrul prell 

minariilor de hochei pe gheață pen
tru stabilirea grupelor „A" și „B‘ 
ale turneului olimpic, echipa Cana
dei a învins cu scorul de 14—1 
(5—1 ; 6—0 ; 3—0) echipa Iugosla
viei.

Astăzi, în ziua a doua a prelimi
nariilor turneului olimpic de hochei 
pe gheață, au loc 6 meciuri care se 
vor disputa în Sala Expoziției și pe 
stadionul olimpic. Echipa R. P. Ro
mîne întîlnește la ora 17 (ora loca
lă) echipa S.U.A. Iată celelalte în
tâlniri : R S. Cehoslovacă-Japonia ; 
U.R.S.S.-R. P. Ungară ; Suedia-Ita- 
lia ; Germania-R. P. Polonă ; Fin
landa-Austria.

o Cea de-a 61-a sesiune a Comi
tetului Internațional Olimpic (C.I.O.) 
a fost deschisă la Innsbruck de dr. 
Adolf Schärf, președintele Republi
cii Austria. In salutul său, pre
ședintele Schärf a subliniat contri
buția adusă de Jocurile Olimpice la 
strîngerea legăturilor de prietenie 
între tinerii din lumea întreagă. Au 
mai luat cuvîntul președintele 
C.I.O., Avery Brundage, și dr. Hein
rich Drimmel, ministrul învățămân
tului din Austria.

La actuala sesiune a C.I.O. se vor 
lua în discuție probleme legate de 
mișcarea olimpică internațională și 
se va desemna orașul care va găz
dui viitoarele Jocuri Olimpice de 
iarnă (1968).

PÎNĂ LA 23 AUGUST SÄ REA
LIZEZE PESTE PLAN :

— 700 tone țiței și 7 milioane m c 
gaze ;

— 750 000 lei economii și 700 OOo lei 
beneficii.

în vederea realizării angajamente
lor luate, petroliștii au elaborat un 
plan de măsuri tehnico-organizato- 
rice care cuprinde printre altele : 
extinderea injecției cu gaze, în 
scopul ridicării nivelului de produc
ție și al coeficientului de recuperare 
a țițeiului din zăcămînt, a tratamen
telor tensioactive și cu solvenți și 
a altor procedee și metode moderne 
de lucru menite să ducă la creșterea 
producției de țiței, reducerea pro
centului de impurități și a prețului 
de cost.

88 la sută calitatea A față de 87 la 
sută cit reprezintă sarcina de plan.

PÎNĂ LA 23 AUGUST SÄ OB
ȚINĂ PESTE PLAN :

— 12 000 kg fire de bumbac și 
130 000 ml țesături finite;

— 280 000 lei economii la prețul 
de cosf ■

— 230 000 lei beneficii.
în vederea realizării acestor an

gajamente a fost întocmit un plan 
de măsuri tehnico-organizatorice, 
care prevede, printre altele, siste
matizarea procesului tehnologic în 
secțiile preparație, țesătorie și fini
saj, aplicarea unor procedee mo
derne la finisaj, organizarea de 
cursuri pentru ridicarea calificării 
și specializării muncitorilor și tehni
cienilor.

W

In runda a 12-a a turneului zonal de șah 
de la Kecskemet (R. P. Ungară) Florin 
Gheorghiu a cîștigat în fața olandezului 
Langeweg. Luni a fost zi liberă. Astăzi, 
Gheorghiu joacă cu albele împotriva lui 
Bilek (R.P.U.).

★
Tradiționalul cros internațional de la St. 

Sebastian a fost cîștigat de etiopianul 
Mamo Wold? care a parcurs cei 10 km ai 
traseului în 29’48’T/IO.

4:
La Kufstein (Austria) s-au disputat cam

pionatele europene de săniuțe rezervate 
juniorilor. La feminin, titlul de campioană 
a revenit sportivei poloneze Irena Kawa 
cu timpul de 2’22”38/100. Medalia de ar
gint a fost cîștigată de compatrioata sa 
Șofia Hlasko (2’25’’26/100), iar cea de 
bronz do Uta Schipgaschi (R.D.G.). Titlul 
la masculin a fost atribuit italianului 
Ernesto Meier.

La un antrenament al echipei de polo Crișana Oradea.

Ne aflăm la Leningrad, orașul- 
erou care aniversează, în aceste zile, 
împlinirea a 20 de ani de la înfrîn
gerea blocadei hitleriste în timpul 
celui de-al doilea război mondial. 
Sărbătorind acest eveniment, lenin- 
grădenii, ca și toți oamenii sovietici, 
evocă cu mîndrie zilele lui ianuarie 
1944, cînd trupele cotropitoare, care 
asediaseră orașul, au fost respinse și 
nimicite. Asediul a durat 900 de 
zile, perioadă de lupte îndîrjite, pli
ne de vitejie, la care a participat 
întreaga populație a orașului.

La Leningrad au sosit în aceste 
zile delegați din ____________
toate colțurile U- 
niunii Sovietice, cn i . . > ,
Oaspeții vizitează ‘a corespondentul nostru 
cu emoție locurile _______________
istorice care a- 
mintesc epopeea eroică a apărării 
Leningradului, glorioasă pagină din 
istoria luptelor poporului sovietic 
împotriva cotropitorilor 
Pe Newski Prospekt, arteră 
atît de animată, in anii 
pîndea moartea. Pe cheiul Newel, 
la Muzeul de istorie a orașului s-a 
inaugurat o expoziție aglindind 
aspecte din timpul blocadei. Iată o 
fotografie înfățișîndu-i pe leningră- 
deni în primele ore ale războiului, 
cerînd să fie înrolați ca voluntari. 
Atrage atentia scrisoarea muncito
rului Bessonov care, împreună cu 
cei 7 fii și cele 2 fiice ale sale, au 
întocmit o cerere colectivă pentru a 
fi încadrați în batalioanele popu
lare de luptă.

Deși înfometați, suferind din cau
za gerurilor și a lipsurilor de tot 
felul, leuingrădenii aveau moralul 
ridicat și deplină încredere în vic
torie. La uzinele „Kirov“ mun
citorii lucrau in timpul blocadei la 
repararea tancurilor și fabricau o- 
buze sub bombardamentele înverșu
nate ale dușmanului, ale cărui pos
turi de observație se aflau doar la 
4 km depărtare de uzină.

Pe atunci, căpeteniile hitleriste 
întocmiseră, un ordin secret potrivit 
căruia orașul urma să fie șters de pe 
fața pământului, iar locuitorii lui — 
exterminați. Lupta întregului popor

fasciști. 
astăzi 

blocadei

r î n d u r I
In „Cupa campionilor europeni” la 

rugbi, echipa marocană Rue Casablanca a 
învins cu 8—5 (0—5) formația cehoslo
vacă Spartak Praga. Rugbiștii marocani 
s-au calificat pentru turul următor al com
petiției.

Au continuat întîlnirile pentru „Cupa 
campionilor europeni“ la volei. în com
petiția masculină Minior Pernik (R. P. 
Bulgaria) a învins cu 3—0 pe Ujpest Bu
dapesta și s-a calificat pentru semifinale 
(primu' joc revenise echipei maghiare cu 
3—2). O altă echipă calificată în semifi
nale este Mladost Zagreb învingătoare și 
în meciul rctui cu 3—2 în fața- echipei 
Galatasaray Istanbul. Intr-un ioc feminin 
disputat la Praga, Dukla Kolin, campioana 
R.S. Cehoslovace, a întrecut cu 3—1 pe 
Azs Varșovia. Cum cîștigase și primul meci 
(cu 3—2), echipa cehoslovacă s-a calificat 
pentru turui următor. 

sovietic a zădărnicit aceste planuri 
și azi Leningradul este mai fru
mos decît oricînd. E orașul unor 
mari uzine care produc puternice 
turbine pentru hidrocentralele din 
Siberia, sau tancuri petroliere de 
60 000 de tone ; aici s-a construit pri
mul spărgător de gheață atomic.

Leningradul e un oraș înfloritor, 
în continuă dezvoltare. în ultimii 10 
ani s-au construit și dat în folosință 
aici peste 8 milioane mp de supra
față locuibilă, respectiv 240 000 de 
apartamente. în anul acesta și în cel 
viitor vor fi date în folosință alte 2,5 
____________ milioane mp de 
_______________suprafață locuibi

lă ; în fiecare zi, o 
sută de familii 
sărbătoresc muta
rea în casă nouă, 

în cuprinsul orașului apar noi străzi, 
bulevarde, raioane.

Ieri după-amiază, la cimitirul 
memorial „Piskariovski" din Le
ningrad s-au adunat mii de oameni 
spre a cinsti memoria ostașilor că- 
zuți și a celor 632 253 de femei, bă- 
trîni și copii, care și-au pierdut 
viața în timpul blocadei. Delegații 
de oameni ai muncii 
grad, Moscova, Kiev, 
vastopol și alte orașe din Uniunea 
Sovietică au depus coroane de flori 
la monumentul pe care scrie : „Ni
meni n-a fost uitat și nimic nu se 
uită“.

La. cimitir au fost aduse drape
lele de luptă ale diviziilor și unită
ților navale, care au stăvilit inva
zia hitleristă în fața zidurilor ora
șului. Stindardul orașului era pur
tat de aviatorul Piotr Pokrîșev, de 
două ori Erou al Uniunii Sovietice. 
Apărînd Leningradul, el a doborit 
38 de avioane inamice.

în aceeași zi, la Leningrad a avut 
loc o ședință solemnă a Sovietului 
orășenesc de deputați ai oamenilor 
muncii.

La ora cînd telefonez, în sala tea
trului răsună acordurile Simfoniei 
a Vil-a creată 
D. Șostakovici în 
închinată epopeii

din Lenin- 
Odessa, Se-

de compozitorul 
timpul blocadei și 
Leningradului.
A. MUNTEANU

Semnarea Protocolului 
privind schimbul 

de mărfuri 
între R. P. Romînâ 
și R, D. Germană

Luni s-a semnat la București Pro
tocolul privind schimbul de mărfuri 
pe anul 1964 între R. P, Romînă și 
R. D. Germană.

R. P. Romînă va livra : instalații 
de foraj, diverse utilaje pentru in
dustria petrolieră, uleiuri minerale, 
produse ale industriei lemnului, pro
duse chimice, fructe și legume proas
pete și prelucrate, precum și diverse 
bunuri de consum.

R. D. Germană va livra : diverse 
utilaje pentru industria chimică, pro
duse ale indùstriei electrotehnice și 
ale mecanicii de precizie, îngrășă
minte potasice, celofibră, textile, 
precum și diverse bunuri de consum.

Tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă. Protocolul prevede ma
jorarea schimburilor față de anul
1963.

Din partea R. P. Romîne Protoco
lul a fost semnat de Ilie Voicu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, iar din partea R. D. Germane 
de A. Pätzold, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și interger- 
man.

(Agerpres)

INFORMAȚII

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
PROCLAMĂRII REPUBLICII 

INDIA

Luni seara, la Casa universitari
lor din Capitală a avut loc o seară 
culturală organizată de către Insti
tutul romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea și Liga romînă 
de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa cu ocazia celei de-a 14-a 
aniversări a proclamării Republicii 
India

A fost prezentat un ciclu de filme 
documentare indiene.

Au luat parte O. Livezeanu. vice
președinte al I.R.R.C.S., reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, oameni de artă, știință și cul
tură.

Au fost de față Mohan Prakash 
Mathur, ambasadorul Republicii In
dia în R. P. Romînă, membri ai am
basadei și alți membri ai corpului 
diplomatic.

★

Ambasadorul R. P. Ungăre în R.P. 
Romînă, Jenö Kuti, a oferit luni un 
cocteil cu prilejul celui de-al 100-lea 
spectacol cu piesa „Mateiaș gîscarul“ 
de Moricz Zsigmond, pusă în scenă 
la Teatrul Regional București. Au 
participat reprezentanți ai Comite
tului de stat pentru Cultură și Artă, 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
artiști și alți oameni de cultură.

■A
Luni a avut loc, în sala de mar

mură a Casei Scînteii, adunarea 
generală a Asociației cineaștilor din 
R. P. Romînă Cu acest prilej, re
gizorul Mircea Drăgan, prim-secre
tar al asociației, a prezentat rapor
tul de activitate. în continuare a 
fost discutat și aprobat planul de 
măsuri pe 1964, prezentat de Liviu 
Ciulei, vicepreședinte al Asociației, 
în încheiere a luat cuvîntul Mihnea 
Gheorghiu, președintele Consiliului 
Cinematografiei.

(Agerpres),



Stabilirea relațiilor diplomatice
între R. P. Chineză și Franța și independenței Repub'icii Populare Zanzibar și Pemba“

Agențiile China Nouă și France 
Presse au transmis textul comunica
tului comun al guvernului Republi
cii Populare Chineze și al guvernu
lui Republicii Franceze cu privire la 
stabilirea de relații diplomatice în
tre Republica Populară Chineză și 
Franța, care are următorul cuprins :

„Guvernul Republicii Populare

Confruntări de poziții în problema Ciprului
PROIECTE DE DISLOCARE A UNOR UNITĂȚI 

ALE N.A.T.O.
LONDRA 27 (Agerpres). — Auto

ritățile engleze au inițiat consultări 
cu diferite țări ale N.A.T.O. în le
gătură cu posibilitatea constituirii 
•unei forțe internaționale de poliție, 
alcătuite din unități ale acestor țări, 
care să acționeze în Cipru. Referin
du-se la surse autorizate, agenția 
Reuter precizează că guvernul en
glez a întreprins demersuri pe lin
gă guvernele S.U.A.. Franței, R.F.G. 
și Italiei.

Pe de altă parte, agențiile de presă 
relatează că la întîlnirea dintre mi
nistrul englez pentru relațiile cu 
Commonwealthul, Duncan Sandys, 
și ministrul de externe grec, Pala
mas, s-a luat în discuție propunerea

Deschiderea 
Conferinței Pugwash
DELHI 27 (Agerpres). — In ve

chiul oraș indian Udaipur s-a des-' 
chis la 27 ianuarie cea de-a 12-a se
siune a Conferinței Pugwash, avînd 
ca temă „probleme curente ale de
zarmării și securității mondiale". 
La lucrările conferinței iau parte 
aproximativ 100 de oameni de știin
ță din diferite țări ale lumii.

Din partea R. P. Romîne participă 
acad. Coriolan Drăgulescu. Lucră
rile conferinței vor dura 6 zile.

DESCOPERIREA UNUI COMPLOT 
ktd^lN URUGUAY

n Nț??

MONTEVIDEO 27 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția Prensa 
Latina, autoritățile uruguayene au 
descoperit un complot pus la cale de 
elemente de extremă dreaptă. Com
plotiștii care au pus la cale planul 
unei lovituri de stat au fost arestați 
într-o localitate din 
„Treinta y très“ la circa 
Montevideo. Printre cele 
soane arestate se află și 
ai forțelor armate.

Ziarul „El Plata“ Informează că 
după descoperirea complotului tru
pele și detașamentele polițienești din 
Montevideo au fost consemnate în 
cazărmi.

provincia 
200 km de 
33 de per- 
doi ofițeri

Conflictul dintre regimul 
lui Salazar și intelectuali

și svîrliți în tem- 
generică de a fi 
împotriva regi- 

nici o explicație, 
află scriitorii A-

Printre categoriile sociale care, în 
ultima vreme, au intrat, pe front 
larg, în conflict deschis cu regimul 
lui Salazar se află intelectualii. Că 
nu este vorba de cazuri izolate sau 
aparținînd numai unei anumite o- 
rientărl politice — „agitatorilor co
muniști“, cum mai încearcă și acum 
să pretindă agenții poliției salaza- 
riste — o dovedește, printre altele, 
marele număr de arestări operate 
printre intelectualii de cele mai di
ferite orientări politice, inclusiv ca
tolicii progresiști.

Numai în ultimele trei luni peste 
100 dintre cei mai cunoscuți scri
itori, artiști, oameni de știință și cul
tură de diferite specialități au fost 
ridicați în miezul nopții sau la „ora 
cînd vine lăptarul“, după cum obiș
nuiesc agenții poliției politice a lui 
Salazar (P.I.D.E.), 
nițe sub acuzația 
făcut propagandă 
mului sau fără 
Printre aceștia se 
lex. Cabrai, Urbano Tavares Rodri
guez, Miguel Torga, Alves Redol, fi
lozoful și dramaturgul Alberto Fe
rreira, criticul Vasco Granja, cine
aștii Miguel de Oliveira, Fonseca da 
Costa, precum și numeroși medici, 
avocați, ingineri etc.

De altfel numeroși intelectuali au 
’de suferit persecuții sub diferite 
forme din partea regimului salaza
rist chiar cînd nu se ajunge la ares
tarea lor, sau după ce au fost ares
tați și apoi eliberați. Astfel cărțile 
scriitorilor Aquilino Ribeiro și Mi
guel Torga, ambii propuși pentru 
premiul Nobel, au fost confiscate în 
repetate rînduri ; atît Ribeiro cît și 
Torga au fost arestați de mai multe 
ori în trecut, iar Torga se află, după 
cum am arătat, și printre victimele 
ultimelor valuri de arestări. Lui Ri
beiro, autoritățile au încercat de mai 
multe ori să-i însceneze un proces 
»— el este autorul 
man în care sînt 
țiile judiciare ale regimului împo
triva țăranilor — 

unui cunoscut ro- 
descrise persecu-

i_i. _ __ ■ dar au fost îm
piedicate de valul acțiunilor inter
naționale de protest.

Conflictul dintre regimul salaza
rist și intelectuali s-a manifestat și 
prin repetatele și puternicile ac
țiuni — greve și demonstrații, — 
desfășurate în ultimii ani de către 
studenți pentru democratizarea în- 
vățămîntului. Drept răspuns, mai 
mulți dintre conducătorii studenți-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii" TeL 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele «e fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzorii voluntari din tntreprinderi și instituții. Tiparul i Combinatul Poligrafic Casa Scînteil

Chineze și guvernul Republicii Fran
ceze au hotărît, de comun acord, să 
stabilească relații diplomatice.

In acest scop, cele două guverne au 
convenit să numească 
lor în următoarele trei

ambasadorii 
luni de zile“.

(Agerpres)

făcută de Anglia guvernelor Greciei 
și Turciei de a se trimite în Cipru 
unități ale unor țări membre ale 
N.A.T.O. sau forțe militare ale unor 
țări din Commonwealth.

Din declarațiile făcute de repre
zentanții Greciei la conferința de 
la Londra reiese că guvernul grec 
ar fi înclinat să susțină propunerea 
Angliei cu condiția ca unitățile gre
cești și turcești care staționează în 
Cipru să fie retrase. Guvernul Tur
ciei s-a pronunțat și el în favoarea 
acestei propuneri, dar, precizează a- 
genția France Presse, propunerea sa 
este ca atît trupele turcești cît și 
cele grecești aflate în Cipru, să fie 
incluse în aceste forțe unite.

Referindu-se la surse autorizate 
din Nicosia, agenția U.P.I. anunță 
că guvernul cipriot va respinge pro
punerea britanică privitoare la tri
miterea unei forțe internaționale de 
poliție în Cipru, deoarece o aseme
nea acțiune ar bloca drumul cererii 
cipriote ca problema să fie dezbă
tută la O.N.U. Din aceleași surse s-a 
anunțat că guvernul cipriot este 
dispus să accepte trupe ale O.N.U. 
sub controlul Consiliului de Secu
ritate.

Conferința de presă a
WASHINGTON 27 (Agerpfes). — 

In cadrul unei conferințe de presă 
ținută la Casa Albă, președintele 
S.U.A.. Lyndon Johnson, s-a referit 
la o serie de probleme ale politicii 
interne și externe a guvernului 
Statelor Unite. In legătură cu dis
cutarea în Congres a proiectului de 
lege privitor la drepturile civile 
președintele a declarat, că, după 
părerea lui. „nu are nici un rost să 
se. continue să se vorbească despre 
Lincoln atîta timp cît proiectul de 
lege asupra drepturilor civile, care 
l-ar fi interesat atît de mult pe 
Lincoln, continuă să se afle parali
zat într-un comitet“. Președintele 
S.U.A. și-a exprimat speranța că 
proiectele de lege privitoare la 
drepturile civile și la reducerea im
pozitelor, vor fi aprobate grabnic 
de organismele Congresului S.U.A.

Referindu-se la tratativele pentru 
dezarmare de la Geneva, președin- 

mii au fost arestați, supuși torturilor 
și tîrîți în fața tribunalelor. Un 
mare val de indignare a produs 
în Portugalia și peste hotarele ei a- 
restarea studentului José Olivei
ra Bernardino, de la politehnica 
din Lisabona, membru în conducerea 
Comitetului de coordonare a orga
nizațiilor studențești din Portugalia. 
Acuzat că face parte din partidul 
comunist. Bernardino a avut o com
portare demnă în fața tribunalului, 
care, după un simulacru de Jude
cată, l-a condamnat la doi ani si ju
mătate închisoare, la trei ani de
portare și la pierderea drepturilor 
politice pe timp de 15 ani. De curînd

Scrisoare din Portugalia

autoritățile au arestat pe J. Bor
ges, fost președinte al Tineretului 
universitar catolic, în prezent mem
bru al conducerii partidului creștin- 
democrat, aflat în ilegalitate.

Conflictul deschis dintre intelec
tuali și regimul salazarist este re
zultatul unui proces aflat de multă 
vreme în evoluție. Intre intelectuali 
și oficialități lucrurile nu au mers 
niciodată bine. In ultimii 20 de ani, 
au fost alungați, de pildă, din Uni
versitate și arestați, ceea ce s-ar 
părea curios, dacă explicația nu ar 
fi ușor de dat, tocmai cei mai cu
noscut! și mai competentă profesori 
și pedagogi. Salazariștii sînt 
șocați de oricine încearcă să re
leve adevărul asupra evoluției vie
ții, a societății, a culturii umane. A- 
ceasta se manifestă nu numai în u- 
niversitate. Pentru că un cunoscut 
actor progresist, astăzi arestat, a 
vrut să prezinte pe scena aflată sub 
conducerea lui piese de teatru de 
valoare universală, autorizația de 
funcționare i-a fost retrasă : Sha
kespeare și Lope de Vega au fost 
considerați intolerabil de subversivi 
de către cenzorii salazariști !

Un fel de lege nescrisă a regimu
lui spune că, dacă un intelectual în
cearcă să pună în circulație idei 
venind cît de cît în sprijinul idea
lurilor de pace, democrație și liber
tate a popoarelor, sau pur și sim
plu, crescute pe marele ogor al cul
turii umaniste universale, el intră 
în mod inevitabil în conflict cu 
autoritățile. Bineînțeles că acest pro-

Declarația Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S.

(Agerpres).

suveran
din partea acelora

MOSCOVA 27
După cum anunță agenția TASS 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a dat publicității o decla
rație în legătură cu pericolul de i- 
mixtiune străină în treburile inter
ne ale Republicii Populare Zanzi
bar și Pemba. „Orice fel de acțiuni 
violente față de Republica Populară 
Zanzibar si Pemba, stat 
independent, 
care nu vor să renunțe la privile
giile lor coloniale din trecut, se 
spune în declarație, ar constitui un 
act de samavolnicie internațională, 
cu toate consecințele periculoase 
care decurg din aceasta“.

Asemenea acțiuni, se subliniază 
în declarație, vin în contradicție cu

TulDurărilc din provincia Kwilu (Congo) 
iau amploare

LEOPOLDVILLE 27 (Agerpres). — 
Acțiunile partizanilor din provincia 
congoleză Kwilu au căpătat amploa
re, transmit agențiile de presă. La 
Leopoldville s-a aflat că orașul Idi
ota de la est de Kikwit (capitala 
provinciei) a fost ocupat de parti
zani. Autoritățile au fugit din oraș. 
Răscoala, relatează agenția France 
Presse, pare să fi luat proporții mai 
mari decît se credea. Numărul par
tizanilor este evaluat la mai multe 
mii. Ei ocupă sau controlează de pe 
acum un teritoriu mai întins decît 
cel a două departamente franceze.

Agenția France Presse afirmă că 
ambasada S.U.A. la Leopoldville 
și-a manifestat îngrijorarea în le-

este un program pozitiv

este că sîntem gata 
pot face oameni de 
bunăvoință pentru

președintelui S.U.A., 
tele și-a exprimat părerea că pro
gramul de dezarmare prezentat de 
S.U.A.
și a adăugat că Statele Unite vor 
saluta pe oricine ar fi dispus să li 
se alăture. „Poziția noastră generală 
— a spus el — 
să facem tot ce 
răspundere și 
apărarea păcii“.

In legătură cu relațiile dintre 
S.U.A. și Republica Panama, pre
ședintele a declarat că Statele Uni
te acționează în direcția unei reluări 
a relațiilor diplomatice cu acest stat 
și nădăjduiesc să găsească ulterior 
soluții satisfăcătoare pentru celelal
te probleme. El și-a exprimat spe
ranța că, în cele din urmă, se va 
găsi o rezolvare satisfăcătoare pen
tru ambele părți a conflictului ame- 
ricano-panamez.

ces s-a agravat după începerea 
războiului colonial din Africa, 
după ce efectele militarizării ță
rii în cadrul coaliției atlantice au 
mărit și mai mult poverile pe care 
le suportă economia slab dezvoltată 
a Portugaliei, aducînd mizeria în 
rîndurile maselor celor ce muncesc. 
Toate aceste domenii au devenit do
menii „tabu“ pentru intelectuali
tatea portugheză. Așa se face că 
majoritatea asociațiilor de scriitori, 
ingineri, medici etc. au fost puse 
sub urmărire, închise temporar 
sau chiar definitiv. Aproape toate 
publicațiile culturale au fost inter
zise, iar redactorii lor au fost ares
tați și trimiși în judecată.

In această ordine de idei sînt gră
itoare arestările și persecuțiile în
dreptate de regim împotriva medi
cilor. Săptămînalul englez „Tribune" 
a publicat scrisoarea unui grup de 
medici portughezi, între care și un 
membru al parlamentului, în care 
se spune, printre altele : „Sîntem 
profund indignați de arestarea re
centă a zece dintre colegii noștri. 
Nivelul sănătății și condițiile de 
viață din Portugalia sînt dintre cele 
mai scăzute din Europa, procentul 
celor bolnavi de tuberculoză fiind 
cel mai ridicat pe continent. Morta
litatea infantilă este, de asemenea, 
foarte ridicată... Munca de zi cu zi 
a colegilor noștri le-a permis să cu
noască rezultatele celor 37 de ani de 
dominație a regimului lui Salazar. 
Mulți dintre ei au activat în Asocia
ția medicală portugheză, încercînd 
să acționeze pentru îmbunătățirea 
condițiilor sanitare și această acti
vitate i-a pus în opoziție cu regi
mul“.

La cele de mai sus trebuie să a- 
dăugăm că una din lucrările dr-ului 
Egas Moniz, singurul deținător por
tughez al premiului Nobel, a fost 
retrasă din circulație. In urma per
secuțiilor la care a fost supus, dr. 
Moniz a declarat: „Sînt ca un străin 
în țara mea“.

Adîncirea conflictului dintre inte
lectuali și regimul salazarist este 
unul din semnele care vorbesc gră
itor despre frămîntarea ce a cuprins 
în ultima vreme întreaga societate 
portugheză. Pe măsură ce contra
dicțiile regimului se adîncesc, pături 
tot mai largi ale populației partici
pă, sub diferite forme, la lupta pen
tru democrație și libertate.

JOAO CARVALHO 

interesele micșorării încordării In
ternaționale, fără să mai vorbim de 
aspirațiile naționale ale tinerelor 
state africane care au pășit pe calea 
eliberării.

După cum subliniază Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., „pre
gătirile militare ale unor puteri 
occidentale împotriva Republicii 
Populare Zanzibar și Pemba, pregă
tiri care continuă, sînt de natură 
să creeze o situație periculoasă în 
această regiune; ele contravin prin
cipiilor Cartei O.N.U., care obligă 
pe toți membrii ei să se abțină de 
la amenințarea cu forța sau la fo
losirea ei împotriva integrității te
ritoriale sau independenței politice 
a oricărui stat“.

a-gătură cu situația misionarilor 
mericani din provincia Kwilu. Se 
crede, continuă agenția, că ameri
canii ar putea proceda ei înșiși la 
evacuarea misionarilor din Kwilu și 
Kwango, o altă provincie congoleză 
în care au fost semnalate acțiuni 
ale partizanilor.

Politica externă a 
in dezbaterea 

federal al

R. F. Germane 
Comitetului 
U. C D.

BONN 27 (Agerpres). — La Bonn 
fost dat publicității comunicatula

în legătură cu ședința Comitetului 
federal al Uniunii creștin-democra- 
te. In comunicat se arată că parti
cipanții la dezbateri au acordat 
cancelarului R. F. Germane, Ludwig 
Erhard, (care a sosit luni la Roma), 
sprijin deplin și au cerut continua
rea actualei politici externe vest- 
germane. Comunicatul precizează 
că părerea unanimă a comitetului 
este că trebuie continuate eforturile 
pentru strîngerea legăturilor dintre 
R. F. Germană și Franța, pentru 
unificarea Europei (occidentale) și 
consolidarea Comunității Atlantice.

Agenția D.P.A. relatează că, în 
declarația sa privind politica ' ex
ternă vest-germană, cancelarul 
Erhard a apreciat „reconcilierea" 
franco-(vest) germană ca bază a 
politicii R. F. Germane. In cursul 
cuvîntării sale, Erhard nu a ascuns 
că între cele două țări există difi
cultăți, dar, a precizat el, sarcina 
(vest) germană este de a media și 
căuta înțelegere. Erhard a făcut cu
noscut totodată, că, după vizita în 
Italia, va avea o serie de contacte 
cu oameni de stat din țările Benelu- 
xului, precum și întrevederi cu 
președintele Franței, de Gaulle.

Atlanta
Manifestații ale populației 

de culoare la
27 (Agerpres).— 

, în orașul
NEW YORK 

Sîmbătă și duminică, 
Atlanta (statul Georgia) au avut ioc 
o serie de manifestații ale populației 
de culoare. După cum transmite a- 
genția Associated Press, demonstra
țiile au început odată cu sosirea la 
Atlanta a membrilor subcomisiei 
O.N.U. de iuptă împotriva măsuri
lor discriminatorii veniți în calitate 
de persoane particulare la invitația 
primarului orașului să constate 
progresele realizate în domeniul in
tegrării rasiale. Membrii subcomisiei 
au fost întîmpinați de grupuri de 
negri purtînd pancarte pe care era 
scris : „Atlanta are nevoie de aju
torul Națiunilor Unite“.

Potrivit relatărilor agențiilor ame
ricane de presă, între demonstranți și 
membri ai organizației rasiste Ku- 
Klux-Klan s-au produs ciocniri în 
cursul cărora mai multe persoane au 
fost rănite. Printre acestea se află 
James Foreman, conducător al Co
mitetului studențesc de acțiuni ne
violente, care, după cum transmite 
agenția France Presse, a fost bruta
lizat de polițiști și a trebuit să fie 
internat în spital. Peste 80 de de
monstranți au fost arestați.

. ■'îi

treizeci de ani. InLa Atena a căzut cea mai abundentă zăpadă din ultimii 
fotografie : doi copii jucîndu-se cu zăpadă in fața anticului Acropole

KIEV 27 (Agerpres). — La 27 ia
nuarie, N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a primit pe Giscard d’Estaing, mi
nistru de finanțe și afaceri econo
mice al Franței, la cererea acestuia 
și a avut cu el o convorbire.

In timpul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, N. S. Hrușciov și Giscard 
d’Estaing au făcut un schimb de pă
reri în problemele care interesează 
cele două țări. A fost de față, de 
asemenea, ambasadorul Franței în 
Uniunea Sovietică, Maurice Dejean.

BRASILIA 27 (Agerpres). — La 
Brasilia s-a deschis Congresul lati- 
no-american al unității sindicale, la 
care participă sute de delegați din 
21 de țări ale Americii Latine, pre
cum și oaspeți din numeroase țări.

Ordinea de zi cuprinde nume
roase puncte, printre care : lupta 
pentru îmbunătățirea nivelului de 
trai și condițiile de muncă ale oa
menilor muncii latino-americani, 
lupta pentru apărarea libertăților 
sindicale și democratice, apărarea 
păcii și independenței naționale a 
țărilor din America Latină, sprijini
rea revoluției cubane, înfăptuirea 
unității oameniloi' muncii din Ame
rica Latină prin crearea unei cen
trale sindicale unite.

Luînd cuvîntul în ședința de des
chidere, președintele congresului, 
Luis Figueroa, secretar general al 
Centralei unice a oamenilor muncii 
din Chile, a arătat că la actualele 
lucrări participă fruntași sindicali 
de diferite tendințe politice : socia
liști, comuniști, creștini, liberali, ra
dicali și alte grupări politice. El 
a declarat că porțile congresului 
rămîn deschise pentru toți cei care 
se alătură țelurilor sale și exprimă 
punctele sale de vedere. Figueroa a 
arătat că realizarea unității este cea 
mai importantă sarcină actuală a 
mișcării sindicale din America La
tină.

în numele Federației Sindical  ̂
Mondiale a luat cuvîntul Luis Padil
la (Chile), care a dat citire mesaju
lui de sălut al F.S.M.

După lansarea satelitului artificial
■2"

A. Blagonravov
în Cosmos va fi încununată 
succes.

//

Declarațiile acad
MOSCOVA 27 (Agerpres).— Intr-o 

convorbire avută cu un corespon
dent al Agenției TASS în legătură 
cu lansarea satelitului artificial al 
Pămîntului „Eeho-2“. acad. Anatoli 
Blagonravov, președintele Comisiei 
pentru cercetarea și explorarea spa
țiului cosmic a Academiei de Științe 
a U.R.S.S., a precizat că prin lansa
rea acestui satelit „s-au inițiat ex
periențe coordonate sovieto-ameri- 
cane în Cosmos“. Anatoli Blagonra
vov a comunicat că cu ajutorul sa
telitului „Echo-2“ se intenționează să 
se stabilească legături prin radiotele- 
fon și radiotelegraf între oamenii de 
știință americani și sovietici. „Ca și 
colegii lor americani, a spus el, oa
menii de știință sovietici consideră 
lansarea ca un simbol al întăririi 
legăturilor științifice prietenești în
tre cele două țări".

Savantul sovietic și-a exprimat 
speranța că „Echo-2“ va avea o 
existență îndelungată, va îndeplini 
sarcinile tehnice fixate și, astfel, 
prima experiență sovieto-americană

SCURTE
CONAKRY. La 27 ianuarie pre

mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Ciu En-lai și-a încheiat 
vizita oficială făcută în Republica 
Guineea. Reprezentanții celor două 
țări au semnat un comunicat co
mun. După cum transmite agenția 
China Nouă, în aceeași zi, premie
rul Ciu En-lai a sosit la Khartum, 
capitala Republicii Sudan, într-o vi
zită oficială, la invitația președinte
lui Consiliului Superior al Forțelor 
Armate, Ibrahim Abbud.

PRAGA 27 (Agerpres). — La Praga 
avut loc ședința ordinară a Co

misiei permanente C.A.E.R. pentru 
probleme economice.

La ședință au luat parte delegații 
din : R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. Mon
golă, R. P. Polonă, R. P. Romînă, 
R. P. Ungară și U.R.S.S. In calitate 
de observatori au fost prezenți re
prezentanții R. P. Chineze.

Comisia a examinat și adoptat ra
portul cu privire la rezultatele com
parării principalilor indicatori eco
nomici ai dezvoltării economiei na
ționale a țărilor membre ale Consi
liului și a indicat direcția activității

La Skoplje

Inaugurarea oficială a șantierului pentru construcțiile
dăruite de R. P. domină

domiciliu. Proiectele au fost realiza
te de Institutul Proiect București. 
Machetele acestor construcții moder
ne s-au bucurat de o bună aprecie
re din partea specialiștilor iugoslavi. 

La festivitatea de deschidere au 
luat parte : Kirias Tiberiu, secre
tar cu problemele de construcții al 
Republicii Socialiste Macedonia, 
Goga Nikolovski, membru al Vecei 
executive a Republicii Socialiste 
Macedonia, oficialități locale, con
structori.

Au luat cuvîntul președintele 
Skupștinei orășenești, Blagoi Popov, 
Kole Iordanovski, directorul general 
al construcției și reconstrucției ora- 

ăvea și o șului Skoplje și ambasadorul R. P.

SKOPLJE 27. — Corespondentul 
Agerpres, Petre Popa, transmite :

Luni dimineața, în cartierul Tah- 
talige a avut loc deschiderea oficială 
a șantierului de construcție a blocu
rilor de locuit și a policlinicii, dărui
te de guvernul romîn locuitorilor 
orașului Skoplje, oraș care a fost în 
mare parte distrus în urma cutre
murelor de anul trecut. Din fondu
rile puse la dispoziție de guvernul 
romîn vor fi construite trei blocuri, 
fiecare cu cite 34 apartamente și o 
policlinică, avînd 56 cabinete medi
cale, cu secții pentru copii și adulți, 
complet utilate cu mobilier, aparataje 
și instrumente medicale romînești 
care va putea deservi circa 50 000 de 
persoane. Policlinica va t .
centrală termică proprie, garaje de Romîne în Iugoslavia, Aurel Măl- 
mașini pentru asistența medicală la nășan.

DECLARAȚIILE PREȘEDINTELUI 
DEN BELLA

ALGER 27 (Agerpres). — Luind 
cuvîntul la încheierea seminarului 
consacrat problemelor informațiilor, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Algeriei, Ahmed Ben Bella, s-a 
referit la eșecul manifestărilor anti
guvernamentale care au avut loc re
cent la Oran. Ele au fost organizate 
— a arătat președintele — de un 
grup restrîns de dușmani interni și 
externi ai poporului algerian, urmă
rind să împiedice eforturile în 
derea redresării economiei țării.

ve-

de

★
Stația de observare a sateliților 

a observatorului Astronomic al 
Academiei R.P. Romîne comunică :

Balonul-satelit „Echo-2“ a pu
tut fi văzut cu ușurință la Bucu
rești cil ochiul liber, chiar de la a 
2-a sa rotație în jurul Pămîntului. 
Trecînd prin Zenit, luminos ca cea 
mai strălucitoare stea a cerului 
(Sirius), el a străbătut bolta ce
rească de la sud spre nord, timp de 
circa 25 minute. Cu 109 minute mai 
tîrziu, balonul-satelit a fost vizibil 
și la trecerea următoare spre vest. 
Duminică, satelitul a fost văzut la 
ora 18 și 40 minute, mișeîndu-se din 
direcția sud spre nord, iar spre vest 
la ora 20 și 30 minute. Prima sa 
trecere de luni a fost semnalată la 
ora 18 și 20 de minute.

Balonul-satelit poate fi observat 
zilnic, fără instrumente speciale, 
mișeîndu-se în general de la sud 
spre nord, cu 2o de minute mai de
vreme, calculate de la prima trecere 
din ziua precedentă. (Agerpres)

VARȘOVIA. După cum anunță 
agenția P.A.P., la Varșovia a avut 
loc o consfătuire a președinților 
Consiliilor populare voievodale și 
raionale din Polonia. In încheierea 
lucrărilor acestei consfătuiri a luat 
cuvîntul W. Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., care s-a ocupat 
de sarcinile agriculturii și măsurile 
luate de guvern în această direcție.

BAMAKO. Comisia africană de 
arbitrai în conflictul algero-marocan 
își continuă activitatea în capitala 
Republicii Mali. Ministrul de ex
terne al Algeriei, Bouteflika, a pre
zentat poziția algeriană. Comisia 
urmează să asculte o prezentare a 
poziției marocane. Ea își va între
rupe apoi activitatea pentru a per
mite membrilor ei să studieze nu
meroasele documente prezentate de 
cele două părți.

LONDRA. După cum relatează 
agenția Reuter, Gordon Walker, 
purtătorul de cuvînt laburist în 
probleme externe, s-a pronunțat 
pentru relații Comerciale normale 
între Anglia și Cuba. La un miting 
care a avut loc în localitatea Smeth
wick, Walker a declarat : „Ne apă
răm dreptul de a desfășura un co
merț normal cu Cuba nu pentru 
că este vorba de Cuba, ci de relații 
comerciale normale". El a subliniat, 
de asemenea, 
interesată în 
mărilor.

KAMPALA.
tează că la _____ ____
Obote, primul ministru al Ugandei, 

că Anglia este vital 
comerț și libertatea

Agenția Reuter rela-
27 ianuarie Milion

viitoare de efectuare a unor astfel 
de comparări.

Comisia a aprobat completările la 
materialele metodologice de compa
rare a eficienței economice a inves
tițiilor în țările membre ale Consi
liului.

La ședință a fost ascultat și âpro- 
bat raportul către Comitetul Execu
tiv al Consiliului cu privire la acti
vitatea Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru probleme economice pe anul 
1963 și planul de muncă al Comisiei 
și a organelor sale de lucru pe anul
1964.

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de unitate fră
țească și deplină înțelegere.

Lucrările biroului 
Asociației internaționale 
de studii sud-est europene

ATENA 27. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite :

La 27 ianuarie au început la Ate
na lucrările biroului Asociației in
ternaționale de studii sud-est euro
pene. La lucrări iau parte oameni 
de știință din mai multe țări. Din 
partea R. P. Romîne participă acad. 
E.n. Condurachi. secretar general al 
asociației. Virgil Cîndea, directorul 
secretariatului asociației, prof, univ. 
Mihai Berza, directorul Institutului 
de studii sud-est europene al Aca
demiei R. P. Romîne.

Lucrările biroului au fost deschi
se de prof. univ. Zakithinos, pre
ședintele asociației. Subliniind im
portanța inițiativei romîne de crea
re a acestei asociații, el a relevat ac
tivitatea depusă de Secretariatul 
general din Romînia în cursul anu
lui 1963.

în ședințele de luni au avut loc 
discuții pe marginea raportului de 
activitate al asociației pe anul 1963, 
și a fost prezentat proiectul progra
mului de activitate al asociației pe 
anul 1964.

FENOMENE INFLAȚIONISTE 
ÎN ȚĂRILE PIEȚEI COMUNE

27 (Agerpres).— La

dat publi-

la situația 
1963.

NEW YORK
Bruxelles, scrie ziarul „New York 
Herald Tribune“, a fost 
cității raportul Comisiei Pieței co
mune (C.E.E.) cu privire 
țărilor Pieței comune în

Deși subliniază creșteri în econo
mia celor șase țări ale C.E.E., rapor
tul atrage în mod deosebit atenția 
asupra „presiunii inflaționiste ce se 
manifestă în aproape toate aceste 
țări“.

Raportul, ca și avertismentele for
mulate săptămîna trecută în aceeași 
direcție de vicepreședintele Comisiei 
C.E.E.. Robert Marjolin, scrie „New 
York Herald Tribune“, arată că pen
tru viitorul apropiat nu există spe
ranța unor prețuri mai stabile.

I I
a anunțat dizolvarea a două com
panii de pușcași prin concedierea 
a circa 400 de soldați încartiruiți in 
localitatea Jinja, învinuiți de orga
nizarea răscoalei de săptămîna tre
cută. După cum 
un mare 
arestați.

s-a mai anunțat, 
număr de soldați au fost

KENNEDY. Administrația 
pentru problemele aero-

CAPE 
națională 
nauticii și spațiului N.A.S.A. a amî- 
nat lansarea prevăzută pentru 27 ia
nuarie a rachetei „Saturn 1“, care 
urmează să plaseze pe orbită cel 
mai mare satelit lansat pînă acum 
de Statele Unite. Amînarea se dato- 
rește unor deficiențe în sistemul de 
alimentare a primei trepte a rache
tei.

BAGDAD. După cum transmite 
agenția M.E.N., tribunalul din 
Bagdad va relua marți procesul fos
tului ministru de finanțe din guver
nul lui Kassem, Mohamed Hadid, 
acuzat de „conspirație împotriva 
statului". Judecarea procesului lui 
Mohamed Hadid a început la 21 ia
nuarie.

LONDRA. La Londra s-au des
fășurat lucrările conferinței anuale 
a organizației „Mișcarea pentru e- 
Iiberarea coloniilor". Participanții 
la conferință au cerut îndeplinirea 
rezoluției O.N.U. cu privine la acor
darea independenței țărilor și po
poarelor coloniale.


