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Pe un drum modernizat, transporturile se fac mal rapid, cu cheltuieli reduse

hi sprijinul 
noului in

Institutul de documentare tehnică 
acordă un sprijin însemnat între
prinderilor în promovarea tehnicii 
noi. Aici se întocmesc buletine de 
documentare tehnică, caiete selecti
ve, publicațiile „Din experiența u- 
zinelor noastre“, „Din experiența 
fruntașilor în producție“, „In spriji
nul muncitorilor și maiștrilor". A- 
ceste materiale documentare se tri
mit în circa 6 000 de întreprinderi. 
La cerere, IDT trimite și cercetări 
bibliografice, microfilme, cărți de 
specialitate ș.a. Pentru îmbunătățirea 
muncii de documentare, ingineri spe
cialiști din institut se deplasează în 
fiecare an la 150—200 de întreprin
deri. Pentru pregătirea cadrelor în 
munca de documentare tehnică, în 
București și diferite orașe din țară 
șe fac instructaje și schimburi de 
experiență.

Un loc important în activitatea in
stitutului îl ocupă consfătuirile re
gionale în problema documentării,

î milîosnc flc caiete școlare ...scoase din apă
BACĂU (coresp. „Scînteii“). — Nu 

de mult, la Fabrica de hîrtie și ce
luloză „Steaua Roșie" din Bacău a 
fost montată o instalație pentru re
cuperarea fibrei de celuloză, ce se 
scurgea la canal odată cu apele re

promovării
producție

care se organizează cu sprijinul con
siliilor regionale sindicale. Asemenea 
consfătuiri vor fi organizate anul a- 
cesta la Baia Mare, Brașov, Cluj, 
ș.a. Incepînd de la 1 ianuarie 1964, 
buletinul „Documentare tehnică“ a- 
pare lunar în 13 serii, pe ramuri in
dustriale. Pentru a pune la dispozi
ția celor interesați un material cît 
mai bogat, volumul lucrărilor va fi 
de aci înainte dublu față de cel pu
blicat pînă acum.

Introducerea în producție, la uzi
nele ,,Unio“-Satu Mare, a oalei tam
bur la elaborarea fontelor cu grafit 
nodular a adus economii de mate
riale în valoare de 1 500 000 lei a- 
nual, iar aplicarea lustruirii electro
litice a pieselor din oțel inoxidabil la 
întreprinderea „Tehnofrig“ din Cluj 
a dus la creșterea productivității 
muncii de peste 2 ori. Acestea sînt 
numai două din numeroasele exem
ple ale roadelor colaborării dintre 
institut și întreprinderi.

ziduale. Prin recuperarea acestei 
fibre se va economisi anual o can
titate de 5 000 metri cubi masă lem
noasă, ceea ce corespunde unui plus 
de hîrtie din care se pot face peste 
7 milioane de caiete școlare.

DIN 100 000 DE DESENE
Pe adresa Ministerului Învăță

mântului au sosit din. New Delhi 
trei diplome, însoțite fiecare de cite 
o cupă. Sînt premiile obținute de 
elevii Jana Bararu de la Școala de 
coregrafie-Bucureșt.i, Iacob Vlasa 
de la Școala elementară de artă- 
Tg. Mureș și Cornelia Tăpeanu, de 
la Școala elementară nr. 19-Brăila 
— la concursul internațional al co
piilor. organizat la sfirșitul anului 
1962 de revista ,.Shankar", care ti
pare in New Delhi. India ba acest 
concurs s-au trimis peste 100 000 de 
exponate din 84 de țări. Deși numă
rul exponatelor și al participanților 
a fost foarte mare, elevii Jana Bara
ru. acum în vîrstă de 13 ani. Iacob 
Vlasa și Cornelia Tăpeanu, ambii de 
15 ani, au fost printre cei premiați. 
pentru desenele: „Cu filmul „Călu
țul cocoșat" la școala noastră“. 
„Construcție" .și „La adunatul spi
celor".

Dezvoltarea transportului în comun la Cluj
CLUJ (coresp. „Scînteii“). — La 

Cluj a fost dată în folosință cea 
de-a 3-a linie de troleibuze. Ea are 
o lungime de 9,8 km și leagă gara 
orașului de pirțele Mihai Viteazu, 
Victoriei și Mărăști. Transportul în

POCNIND
Bi LA O CONDICĂ

Noi statii PECO
Rețeaua stațiunilor PECO, prin care 

se desfac produse petroliere, a fost dez
voltată în ultimii ani. Pentru o mai bună 
aprovizionare a conducătorilor de vehi
cule cu benzină, uleiuri 51 alte produse 
petroliere au fost construite 45 de stafii 
moderne pe șoselele principale, iar uti
lajele vechilor stațiuni au fost moderni
zate. Numai în 1963 au fost construite 
stafii moderne, de capacitate mărită, la 
București, Ploiești, Brașov, Buzău, Galați, 
Huși, lași, Timișoara, Pitești, Craiova, 
Aiud. Anul acesta se construiesc stafii 
PECO la București (șoseaua Chitilei), 
Tr. Măgurele, Brăila, Onești. Bicaz. Vatra 
Dornei, Sibiu, Oradea, Caransebeș, Tg. 
fiu, Orașul Victoria, Hunedoara. La cî
teva din acestea vor fi amenajate și 
p"ncte pentru desfacerea unor piese de 
schimb auto, precum și a ziarelor, revis
telor, obiectelor de artizanat,

comun din orașul Cluj este asigurat 
în prezent de 107 autobuze și 39 de 
troleibuze. în acest in, parcul de 
autovehicule pentru transportul în 
comun se va mări în continuare.

DRUMURILE
Puternicul avînt al economiei 

noastre socialiste, repartizarea in
dustriei pe întreg teritoriul țării, ex
tinderea turismului etc. au ridicat ca 
o necesitate problema dezvoltării co
respunzătoare a transporturilor. îm
bunătățirii și lărgirii rețelei de dru
muri, în special, auto, capabile să 
facă față traficului mereu crescînd. 
Pornind de la aceste cerințe, partidul 
și guvernul acordă o mare • atenție 
îmbunătățirii și modernizării drumu
rilor, alocînd an de an fonduri în
semnate. '

După.plenara C.C. al P.M.R. din 
noiembrie 1958, care a stabilit prin
cipalele obiective ale activității din 
sectorul de drumuri, s-a urmărit 
modernizarea unor sectoare cît mai 
lungi, ceea ce a dus la o folosire mai 
rațională a utilajelor, a forței de 
muncă ; au sporit indicii de mecani
zare a unor lucrări de mare , volum. 
S-a extins folosirea materialelor lo
cale, a nisipurilor bituminoase și a 
fundațiilor stabilizate etc. Ca urma
re, a fost redus prețul pe kilometrul 
de drum, s-a îmbunătățit calitatea 
lucrărilor.

în cei aproape 20 de ani care au 
trecut de la eliberarea țării s-a mo
dernizat o rețea de peste 6 ori mai 
mare față de cea existentă în 1944. 
Au fost executate lucrări de refa
ceri și de mărire a rezistenței pe 
restul rețelei de drumuri. Capitala 
patriei noastre este legată acum cu 
drumuri moderne de toate orașele de 
reședință regională, pe lîngă alte 
trasee de importanță economică și 
socială.

în scopul introducerii tehnicii noi 
s-au întreprins studii și cercetări va
loroase, experimentări pe teren cu 
rezultate pozitive, s-a acumulat o 
bună experiență. E necesar însă ca 
în perioada ce urmează să luăm noi 
măsuri pentru îmbunătățirea activi
tății sectorului de drumuri.

Ca la orice investiție, și în con
strucția de drumuri trebuie să se 
plece de la. eficiența economică. 
Din studiile efectuate pînă în pre
zent rezultă că prețul de cost al unei 
tone kilometru transportate este 
ștrîns legat de starea drumurilor. 
Cheltuielile de exploatare a unui ve- 
/ '.cui pe drum modernizat față de un 
afum simplu împietruit scad cu cir
ca 30 la sută datorită reducerii 
cheltuielilor efective de transport 
(combustibil și lubrifianți. uzura 
cauciucurilor, reparații, forță de 
muncă etc.). Acest calcul, verificat 
cu strictețe în. studii de specialitate, 
ne dă o imagine a cheltuielilor su
plimentare pe care le suportă eco
nomia națională printr-un cost mai 
mare pe tona kilometru din cauza 
stării necorespunzătoare a unor dru
muri. în acest sens este suficient să 
arătăm că la 1,5 miliarde tone kilo
metri (cifră înregistrată acum cîțiva 
ani și numai de o parte a parcului 
național) aceste cheltuieli suplimen
tare anuale sînt în jurul a 300 de 
milioane de lei. Nu s-a avut în 
vedere în calcul efectul creșterii vi- 
:ezei comerciale, datorat căii mo
derne și' care determină o sporire a 
capacității de transport a aceluiași 
parc. Această sumă se poate econo
misi prin îmbunătățirea rețelei de 
drumuri.

în medie, Investiția ■ ce se face 
pentru modernizarea unui drum se 
amortizează în circa 4 ani de la da
rea in exploatare. Prin modernizarea 
unei rețele de bază pe care se desfă
șoară traficul preponderent, în lun
gime de 25 000 km. rezultă că 
într-o perioadă dé _ aproape 15 
ani, în care intră și timpul ne
cesar pentru execuția lucrărilor de 
modernizare a acestei rețele, cheltu
ielile se amortizează in întregime 
prin scăderea în mod treptat a cos
tului transporturilor, de aici înainte 
aducind numai economii. Iată de ce 
trebuie să luăm noi măsuri pentru 
grăbirea ritmului lucrărilor și redu
cerea costului lor la drumurile pe 
care le modernizăm.

în anul acesta sînt prevăzute a fi 
modernizate noi drumuri care vor 
completa rețeaua rutieră din țara 
noastră și anume : Rm. Vîlcea-Gă- 
neasa, Suceava-Botoșani, Bacău- 
Onești, Buzău-Slobozia. Tot în 1964 
vor începe lucrările de moderni
zare a drumurilor Alexandria-Roși- 
ori-Craiova, Tg. .Tiu-Rm. Vîlcea, 
Ilia-Arad-frontieră, Crivadia-Petro- 
șeni.

ȚÂRII-1964
Concomitent cu realizarea progra

mului de modernizări e nevoie, după 
părerea noastră, ca întreținerea și 
repararea drumurilor să fie adapta
te noilpr situații, adică să se profi
leze pe două genuri de lucrări de 
mari proporții și anume ; tratamente 
și covoare, impermeabilizări și stabi
lizări chimico-mecanice. Ne referim, 
în special, la cea de-a doua categorie 
de lucrări, care presupun ridi
carea stării tehnice a drumurilor îm- 
pietruite. pînă cînd ele vor intra în 
programul de modernizări. Vechile 
metode de întreținere și reparare a 
acestor drumuri prin simpla împrăș- 
tiere de material pietros — procedeu 
scump și cu efect redus, care se mai 
folosește în unele regiuni — nu mai 
corespund cerințelor actuale. De a- 
ceea, e necesar ca sfaturile popu
lare și direcțiile regionale de dru
muri să treacă la aplicarea unor 
procedee moderne, care să ducă la 
creșterea rezistenței drumurilor. în 
acest domeniu există multe posibi
lități, de la simpla impermeabilizare 
a suprafeței cu un reziduu petrolier, 
pînă la execuția mixturilor dense, 
adică legarea prin malaxare a ma
terialului pietros cu ajutorul unui 
liant bituminös.

Experiența acumulată în folosirea 
balasturilor bituminate și a stabi
lizărilor cu var și bitumină ne în
dreptățește să lărgim acest sistem 
de întreținere și reparare a drumu
rilor împietruite. De altfel, s-au 
și luat o serie de măsuri pentru ca 
experiența bună să fie extinsă. Prin 
aplicarea acestui procedeu se poate 
obține, așa cum a dovedit practica, 
un nivel tehnic ridicat în execuția 
lucrărilor. Important este faptul că 
drumurile astfel lucrate au o bună 
suprafață de rulaj. Procedeul are, 
pe lîngă avantaje tehnice, și o efi
ciență economică ridicată.

Considerăm că s-au creat condiții 
pentru folosirea bituminei în mod 
rațional și cu mai multă consec
vență în sectorul de drumuri. Ex
ploatarea rațională a resurselor de 
bitumină ale țării și satisfacerea ne
voilor sectorului de drumuri, grija 
unei prelucrări la sursă a nisipuri
lor bituminoase, astfel încît să se 
asigure un conținut constant de bi
tum, vor contribui la soluționarea 
într-un timp mai scurt a problemei 
modernizării și întreținerii drumu
rilor.

Paralel cu lucrările de moderniza
re și ridicare a stării tehnice a dru
murilor împietruite, unde urmărirea 
unei bune execuții, a calității și a 
reducerii costului lucrărilor sînt o- 
biective de primă importanță, unită
țile de întreținere au datoria să se 
ocupe permanent de prevenirea de
gradării lucrărilor executate. Cu
noașterea amănunțită a traseelor, 
supravegherea lor cer o mare mobi
litate a întregului personal de în
treținere.

Direcția de resort din ministerul 
nostru urmărește ca unitățile de în
treținere și reparare să controleze 
modul de comportare a îmbră- 
căminților, să facă măsurători cu 
caracter tehnico-științific în dife
rite situații climatice și de anotimp, 
ca și măsurători de trafic. Aceasta 
pentru a acumula date statistice cu 
caracter tehnic, care să permită să 
aducem îmbunătățiri și adaptări pe 
baze reale tuturor calculelor pri
vind dimensionarea sistemelor ru
tiere. Firește, aceasta atrage după 
sine îmbunătățirea activității sec
torului de drumuri sub toate as
pectele, precum și dotarea lui în 
continuare cu mecanisme și utilaje. 
Toți lucrătorii sectorului de dru
muri trebuie să aibă în vedere in
troducerea în continuare a tehnicii 
rutiere noi, a procedeelor avansate, 
capabile să contribuie la rezolva
rea cît mai eficientă și la înalt ni
vel tehnic a problemei drumurilor 
din țara noastră. Aceasta va fi de 
altfel, și de acum înainte, una din 
preocupările noastre principale.

îmbunătățirea continuă a rețelei 
de drumuri va contribui efectiv la 
reducerea costului transporturilor, la 
creșterea vitezei comerciale, la spo
rirea capacității de transport a par
cului existent.

Ing. ION IEPUREANU 
director în Ministerul Trans
porturilor și Telecomuni

cațiilor

De la minereu la laminate
în fiecare zi, zeci de trenuri încărcate pornesc de la 

Hunedoara spre toate întreprinderile prelucrătoare de 
metal și constructoare de mașini ale țarii. Dar pînă 
să ajungă aici, la „poarta" marelui combinat hunedo- 
rean, metalul are de străbătut un drum lung și com
plex.

La mina Teliuc (fotografia nr. 1) excavatoarele 
„mușcă" spornic din muntele de minereu. Autobascu
lantele de mare capacitate preiau încărcătura și go
nesc spre stația de sortare. Apoi, pe calea funicula- 
relor, minereul ia drumul furnalelor. La fiecare loc de 
muncă se simte atmosfera specifică întrecerii pontru 
a se trimite Hunedoarei cantități sporite de minereu 
cu un conținut de fier cît mai ridicat.

Obiective asemănătoare și-au propus și cocsarii și 
aglomeratoriștii de la Hunedoara. La bateriile de coc
sificare (fotografia nr, 2) elaborarea fiecărui pilot de 
cocs cu rezistența de cel puțin 71 la sută are la bază 
strădaniile cocsarilor pentru, pregătirea corectă a șar
jelor și respectarea prescripțiilor tehnologice.

Minereul și cocsul se întîlnesc în furnale. Colectivele

de furnaliști s-au angajat, în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei, să producă peste pre
vederi 5 000 tone de fontă și să reducă consumul de 
cocs cu 10 kilograme po tona de fontă.

La oțelării, harnicii muncitori, topitorii plămădesc cu 
pricepere oțelul în uriașele cuptoare.

Sute de lingouri de oțel sînt preluate zilnic de lami
norul bluming, „inima" întregului complex de lamina
re, care „hrănește" cu blumuri toate celelalte linii de 
laminare, uflde oțelul se transformă într-o variată 
gamă de profile. Iată-1 (în fotografia nr. 3) pe șeful 
de echipă Florian Bolea, care urmărește atent trans
portul unui blum de oțel spre caja de laminare.

...Și iată (în fotografia nr. 4) eforturile minerilor, fur- 
naliștilor, oțelarilor și laminatorilor s-au materializat în 
noi produse : un lot de laminate este gata să fie tri
mis altor unități industriale din țară.

Fotoreportaj de L. Viski 
și Gh. Vințilă

DE 5
Pe o filă de condică un 

cumpărător a făcut in scris o 
propunere, o sesizare sau o 
reclamație. Ce se intimplă 
mai departe 1 Ce măsuri se 
iau, cum i se răspunde cetă
țeanului ? Cu aceste întrebări 
am. pornit la drum pe urmele 
unor rînduri așternute fugar 
de consumatori in condicile 
unor magazine. Și iată ce am 
constatat.

DIRECT SI INDIRECT
Propunerile sau reclamațiile cum

părătorilor sînt înaintate de către 
magazine O.C.L.-urilor respective. 
Aici ele sînt luate în evidența spe
cială pe care organizațiile comer
ciale au obligația de a o ține în a- 
ceastă privință. Registrul care le a- 
dună cuprinde mai multe rubrici : 
expunerea în rezumat a sesizării 
făcute de consumator, modul cum 
s-a soluționat problema ridicată de 
■el — bineînțeles, acestea sînt cele 
mai importante — și altele. Multe 
însemnări făcute în condicile maga
zinelor se referă la calitatea mărfu
rilor cumpărate. In general, astfel 
de reclamații se rezolvă de către 
O.C.L.-uri fie printr-o legătură di
rectă cu întreprinderea producă
toare, fie prin intermediul între
prinderii comerțului cu ridicata, în 
cadrul termenului stabilit, adică în 
decurs de două săptămîni (trebuie să 
se țină seama că uneori este vorba 
de fabrici din alte orașe, care sînt 
sesizate prin scrisori). Dar de ce 
oare procedeele sînt diferite ? La 
O.C.L. „Universal“ din Capitală, 
toate reclamațiile cumpărătorilor 
privind calitatea unor mărfuri din 
sectorul încălțăminte se rezolvă 
direct cu fabrica producătoare, dacă 
aceasta se află în București, și prin 
poștă, dacă, este vorba de o între
prindere din altă localitate. în sec
torul tricotaje însă, reclamațiile la 
articole produse de fabrici din țară 
se rezolvă numai prin I.C.R.T.I. în 
ce privește confecțiile, toate, recla
mațiile legate de calitatea unor pro
duse, în orice localitate s-ar afla 
întreprinderea, se rezolvă doar prin 
intermediul întreprinderii comerțu
lui cu ridicata. Poate că ar fi bine 
să se studieze dacă acest procedeu 
nu îngreunează soluționarea recla- 
mațiilor făcute de consumatori în 
condici, implicînd un adaos de cel 
puțin cîteva zile în calea răspun
sului.

RUBRICA „SOLUȚIILOR"
Pornind de la condică, drumul 

unei sesizări merge neapărat spre 
registrele de evidență despre care 
am vorbit mai sus. Menirea lor prin
cipală este să oglindească felul cum 
se răspunde la cerințele consumato
rilor. Din păcate, rubricile nu sînt 
completate conștiincios. La O.C.L. 
„Textila“ I, sesizările cumpărători
lor sînt rezumate cu zgîrcenie, în- 
tr-un cuvînt-două, iar la rubrica 
„soluționarea“ — locul• rămîne ade
sea gol. La O.C.L. „Confecția“, o ser 
sizare din condica magazinului de 
pe Calea Victoriei 110 atrage atenția 
că „la uniformele școlare pentru 
fete măsura gulerelor nu se potri
vește cu aceea a rochiilor“. în loc 
să se arate ce măsuri s-au luat pen
tru îndreptarea situației, se spune, 
pe cît de lapidar, pe atît de formal: 
„se va verifica". Iată și ..soluționa
rea“ unei reclamații privind calita
tea unui produs : „s-a însărcinat un

SOLEMNITATEA ÎNMÎNĂRI1 UNOR DECORAȚII
La Consiliul de Stat al R. P. 

Romîne a avut loc marți ia amiază 
solemnitatea înmînării unor deco
rații.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Alexandru Mo- 
ghioroș. Ștefan Voitec, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, membri ai C.C. al P.M.R. și ai 
guvernului și alte persoane oficiale.

Pentru merite în opera de con
struire a socialismului au fost dis
tinși cu ..Ordinul Muncii" clasa I-a 
tovarășii Mihai Suder, ministrul

y GiSTiI
merceolog să ia legătura cu re
clamantul“. (!) Dacă astfel sînt con
semnate „măsurile“ ce se iau pentru 
satisfacerea cerințelor unor cumpă
rători, propunerile, sugestiile lor 
sînt privite aici cu și mai mare su
perficialitate. în condică magazinu
lui de confecții de pe Calea Victo
riei 61 un client a semnalat nece
sitatea ca magazinul să aibă o o- 
glindă triplă, pentru ca atunci cînd 
probezi un costum să te poți privi 
din toate laturile. Propunerea este 
pe deplin justificată, dar registrul 
cu pricina indică, în doi peri : „s-a 
sesizat serviciul administrativ...“. Iar 
acesta n-a făcut nimic.

SCRISOARE 
CĂTRE PRODUCĂTOR

în legătură cu felul în care se 
rezolvă sugestiile sau reclamațiile 
consumatorilor am stat de vorbă 
cu mai mulți merceologi de la di
ferite organizații comerciale .din 
Capitală.: în general, ne-au asigurat 
ei, toate se rezolvă cerîndu-se în
treprinderii producătoare un răs
puns. Din păcate însă, se mai 
întîmplă ca unele întreprinderi 
(deși nu se poate spune că aceasta 
le caracterizează) să nu fie prompte 
în rezolvarea unor reclamații. De 
pildă, O.C.L. „încălțămintea“ din 
Capitală a trimis fabricii „Victoria“ 
din Timișoara, cu adresa nr. 351 din 
16 decembrie 1963, reclamația lui 
I. P. cu privire la calitatea unei pe
rechi de pantofi cumpărați de a- 
cesta. Pretențiile cumpărătorului au 
fost satisfăcute abia la 13 ianuarie 
1964. Alteori răspunsul se lasă și 
mai mult așteptat. O.C.L. „Textila“ 
2 a înapoiat I.C.R.T.I.-ului o cămașă 
„Matador“. Cumpărătorul a spălat-o 
o singură, dată,, dar -.a fost de ajuns 
ca platca. prost ctisută, să se des
prindă de cămașă. Producătorul, 
Fabrica de confecții din Brăila, a 
primit-o într-un pachet. împreună 
cu nota de însoțire nr. 7 051, elibe
rată la 7 octombrie 1963. Deoarece 
fabrica nu răspunsese nici pînă 
acum cîteva zile, I.C.R.T.I. a fost 
nevoită să-i dea cetățeanului o altă 
cămașă corespunzătoare. Dar cum 
rămîne cu îndatoririle fabricii ?

Problema mai prezintă însă și o 
altă față. Unii merceologi consideră 
reclamațiile cumpărătorilor drept 
cazuri izolate, care trebuie luate 
doar ca atare. Dar. adesea, pe baza 
lor, se poate atrage atenția fabri
cii producătoare asupra unui defect 
de fabricație, care poate fi înlă
turat. La rîndul lor producătorii 
trebuie să țină seama de astfel de 
sesizări, ca de un prețios ajutor ve
nit. prin mijlocirea comerțului, chiar 
de la cumpărători.

★

Modul cum răspund organizațiile 
comerciale, întreprinderile producă
toare la sesizările, reclamațiile cum
părătorilor reflectă seriozitatea cu 
care ele iși îndeplinesc obligații din
tre cele mai elementare față de pu
blicul consumator. Desigur, comer
țului i se cere o atenție deosebită la 
recepționarea mărfurilor. In același 
timp însă, cetățeanul care a cumpărat 
într-o unitate comercială sau alta 
un produs de calitate necorespunza- 
toare nu poate fi lăsat să aștepte — 
uneori mult și bine — răspunsul sa
tisfăcător la însemnarea făcută în 
condica unui magazin. Și în aceste 
cazuri el trebuie să fie servit 
prompt, cu toată solicitudinea.

EM. MIHAILESCU

economiei forestiere, Mihail Ciobanu, 
președintele Camerei de comerț, și 
Titus Cristureanu. vicepreședinte al 
Camerei de comerț.

Tnmînînd înaltele distincții, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
transmis, din partea C.C. al P.M.R., 
Consiliului de Stat și a guvernului, 
calde felicitări celor distinși și urări 
de noi succese în munca lor viitoare.

Cei decorați au mulțumit pentru 
înaltele distincții primite.

(AgerpreaJ
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MATERIAL
SĂDITOR PENTRU 
NOILE PLANTAȚII 
DE VII
Pe dealuri și pe terenurile nisi

poase care nu pot fi cultivate cu 
alte culturi agricole se plantează în 
fiecare an suprafețe mari cu viță 
de vie. în primăvară, podgoriile ță
rii vor crește cu 19 800 ha, iar în 
anul viitor cu alte 25 000 ha. Pentru 
acestea sînt necesare cantități mari 
de material săditor viticol. Calcu
lele făcute de către specialiștii din 
cadrul Consiliului Superior al Agri
culturii arată că pentru realizarea 
suprafețelor prevăzute a se planta 
în anii viitori, cît și pentru comple
tarea golurilor în vii e nevoie să se 
altoiască anual cel puțin 400 mili
oane vițe de vie.

Ce probleme se ridică în legătură 
eu producerea materialului săditor 
viticol ? Ce. trebuie întreprins in 
această primăvară pentru a se altoi 
cele 400 milioane de vițe prevăzu
te ? Recent Consiliul Superior al 
Agriculturii și Consiliul agricol re
gional Argeș au organizat, la Drăgă
șani o consfătuire, în cadrul căreia 
s-au discutat pe larg măsurile pen
tru obținerea unei cantități îndestu
lătoare de material săditor viticol.

VIȚE PE CALITATEA ÎHTÎI
După cum se știe, numai o parte 

din vițele care se altoiesc ajung 
să îndeplinească, la scoaterea lor 
din pepinieră, condițiile prevăzute 
pentru a putea fi plantate. Procen
tul de vițe de calitatea I variază 
între 30—60 la sută, după cum se 
face altoiul, forțatul și îngrijirea 
în pepinieră. Anul trecut, la gos
podăria de stat din Tomnatec, 
regiunea Banat, la 1 800 000 vițe al
toite din soiuri de struguri de masă. 
61 la. sută au fost de calitatea în- 
tîi. De remarcat că de mai mulți 
ani această gospodărie se situează 
prima pe țară în ce privește rezul
tatele obținute la producerea mate
rialului săditor viticol. Secretul 
constă în conducerea cu pricepere a 
forțatului în seră și buna îngrijire 
a vițelor plantate în pepinieră. Rea
lizări bune are și gospodăria colec
tivă din Tîmboiești, regiunea Plo
iești, gospodărie care cultivă o mare 
suprafață cu viță de vie. La cele 
1 200 000 vițe altoite anul trecut, 
randamentul a fost de 50 la sută. 
Tov. Petre Stan, inginerul gospodă
riei, a instruit un mare număr de 
colectiviști ca altoitori și pepinie- 
riști. Ei aplică cu pricepere cele în
vățate. •

Trebuie spus însă că există o mare 
rezervă pentru creșterea cantității 
de vițe altoite de calitatea întîi. 
Dacă în 1963, procentul mediu reali
zat pe țară ar fi fost mai mare cu 
numai 1 la sută, s-ar fi obținut în 
plus 800 000 de vițe, cu care s-ar fi 
putut planta 150—170 ha teren. Dar 
așa cum arată experiența unităților 
fruntașe, creșterea poate fi de 5—10 
la sută. Pentru aceasta este însă ne
cesar să se respecte întregul com
plex de măsuri agrotehnice.

Cercetările întreprinse în stațiu
nile experimentale, ca și practica 
multor gospodării agricole de stat și 
colective au demonstrat că des-

B»

fundatul și biloba
tul terenului încă 
din toamnă contri
buie la creșterea 
cu peste 30 la sută 
a procentului de 
vițe de calitatea 
I. în stațiunea 
experimentală O- 
dobești, la 1 ha te
ren desfundat și 
bilonat din toam
nă s-au obținut cu 
24 000 vițe altoite 
mai mult decît 
pe hectarul unde 
aceste lucrări s-au 
făcut în primă
vară. Succesele obținute de gospo
dăriile de stat Tomnatec, Teremia 
Mare și Sînnicolau Mare, regiunea 
Banat, Perieți și Oltenița, regiunea 
București, Drăgășani și Sînlburești, 
regiunea Argeș, se datoresc tocmai

Specialiștii gospodăriei de stat Panciu, regiunea Galați — care are o mare suprafață de 
‘teren cultivată cu vio — controlează cum au iernat vițele. Foto : M. Cioc

respectărîi acestei cerințe. înțele- 
gîndu-se importanța unor asemenea 
lucrări, in gospodăriile colective clin 
regiunile Argeș, Ct’ișana, Brașov, 
Hunedoara, toate terenurile desti
nate pepinierelor pentru vițe au fost 
desfundate și bilonațe din toamnă, 
în alte regiuni, unde această cerin
ță n-a fost respectată, este necesar 
să se treacă la amenajarea biloa- 
nelor de îndată ce timpul va per
mite.

Printr-o bună păstrare a corzilor 
altoi și portaltoi pe timpul iernii 
se obține un randament superior. 
La stațiunea experimentală Blaj, 
folosirea corzilor portaltoi recoltate 
toamna a făcut, să se obțină cu 
14 000—15 000 vițe altoite la hectar 
mai mult decît atunci cînd s-au fo
losit butași recoltați în timpul ier
nii. Există însă și gospodării de stat 
în care portaltoii rămîn nerecoltați 
peste iarnă, ceea ce pricinuiește pier
deri.

Nu peste multă vreme va începe 
altoirea viței de vie. Lucrarea tre
buie să se desfășoare în cele mai 
bune condiții pentru a se obține un 
randament maxim. în acest scop vor 
trebui respectate o serie de măsuri 
tehnice stabilite de către cercetătorii 
din stațiunile experimentale și care 
au fost verificate în unitățile de 
producție : asigurarea temperaturii 
potrivite in încăperile de forțare, că- 
lirea vitelor la temperaturi scăzu
te înainte de a fi scoase în pepinie
ră. respectarea timpului de plantare 
(10—30 aprilie) cînd temperatura în 
bilon este de 8 grade.

AS3OTAREA ®AZEi MATERIALE

în gospodăriile de stat s-au con
struit numeroase complexe pentru 
forțatul viței de vie, prevăzute cu 
instalații dirijate de încălzire și 
aerisire. Gospodăriile de stat 
Drăgășani, Teremia Mare, Nico- 
rești, Murfatlar etc. ca și sta
țiunile experimentale Valea Călugă
rească și Drăgășani reușesc să folo
sească pe deplin construcțiile pe 
care le au. în prezent, unitățile de 
stat au o capacitate de forțare de

circa 80 milioane de vițe. Restul de 
circa 320 milioane vițe urmează să 
fie altoite în gospodăriile colective. 
Ținind seama de aceasta, organizarea 
altoitului în gospodăriile colective 
ca și a lucrărilor în pepinieră pre
zintă o importanță deosebită. Pro
ducerea materialului săditor viticol 
necesită cunoștințe temeinice din 
partea celor care lucrează în acest 
sector. Consiliile agricole regionale 
Argeș, Crișana, Ploiești, Iași au or
ganizat școlarizarea unui mare nu
măr de altoitori din gospodăriile 
colective.

Problema cea mai importantă este 
însă asigurarea bazei materiale : în
căperi pentru altoitul și forțatul vi
ței, lăzi, rumeguș, corzi altoi și bu
tași portaltoi. Anul trecut, prin fo
losirea posibilităților' locale, fără să 
se facă prea multe investiții, 
gospodăriile colective din raionul 
Drăgășani au altoit 16 milioane vițe, 
față de 2,5 milioane în anul prece
dent. Este folositor de arătat cum 
s-a realizat acest lucru. Consiliul a- 
gricol raional a îndrumat gospodă
riile colective să identifice spațiile 
pentru altoit și pentru forțatul vi
ței. S-au folosit diferite magazii, re
mize și chiar o parte din grajduri, 
prevăzute din timp cu cotloane de 
încălzire. Tot pe plan local s-a 
confecționat și inventarul necesar : 
cutii, lăzi, stelaje, mese etc. din ma
terial lemnos de esență moale (plop, 
salcie, tei). într-un fel cu totul nou 
a fost rezolvată și problema rume
gușului. Pe lîngă cel provenit de la 
întreprinderile forestiere din regiu
ne, s-a folosit atît rumegușul vechi, 
de anul trecut, așezat în partea de 
sus a lăzilor, cît și cel rezultat de la 
prelucrarea plopului și sălciei, obți- 
nîndu-se rezultate bune la prindere. 
Procentul de vițe altoite de calita
tea întîi a fost destul de ridicat, 
ceea ce a contribuit ca veniturile 
realizate la hectarul de pepinieră 
în multe gospodării colective să 
fie de 50 000—100 000 lei. G.A.C. 
Amărăști a realizat un venit bă
nesc la hectarul de pepinieră de 
102 000 lei, G.A.C. Dobroteasa — 
74 800 lei G.A.C. Drăgășani — 57 000 
lei. în felul acesta, gospodăriile co
lective. pe lîngă faptul că își asigu
ră materialul săditor necesar viitoa
relor plantații, realizează importan
te venituri bănești. Pe baza ex
perienței acumulate, în primăvara 
acestui an gospodăriile colective

din raionul Drăgășani vor altoi pes
te 21 milioane vițe.

Și în alte regiuni există o bună 
experiență în ce privește folosirea 
materialelor locale la forțarea viței ; 
de vie. Unele gospodării colective ; 
din regiunea Dobrogea, pentru a ■ 
economisi cheresteaua, au folosit ; 
lăzi cu pereții confecționați din stuf. ' 
La stațiunile experimentale Blaj și 
Odobești lăzile au fost făcute din , 
plăci fibroiemnoase.

Oricare din soluții s-ar adopta, 
în aceste zile trebuie să se procu
re tot materialul necesar, să se trea
că la confecționarea lăzilor și stela- 
jelor, să se asigure rumeguș de lemn, 
bricege de altoit și să se facă școla
rizarea temeinică a altoitorilor și 
pepinieriștilor.
RESPECTAREA SORTIMENTULUI

Consiliul Superior al Agriculturii 
a stabilit ce cantități de vițe altoite 
să se obțină din fiecare soi, acor- 
dîndu-se o atenție deosebită celor 
pentru struguri de masă. Respec- 
tînd indicațiile primite, gospodăriile 
colective -Apoldul de Sus, regiunea 
Hunedoara, Niculițel, regiunea Do
brogea, Păuliș și Covăsînț, regiunea 
Banat, și altele au obținut bune re
zultate, mai ales la soiurile de stru
guri de masă. în unele locuri însă 
nu se respectă sortimentul stabilit. 
Anul trecut, în regiunea Dobrogea, 
planul de producere a vițelor altoite 
din soiuri de masă a fost realizat în 
procent de numai 46 la sută, iar în 
regiunea Galați — 40 la sută. Se pro
duc încă foarte multe amestecuri de 
soiuri. Din cele 17 milioane de vițe 
produse în gospodăriile colective din, 
regiunea Argeș în 1963, peste două' 
milioane erau formate din ames
tecuri de soiuri. ,în regiunoa Cluj 
s-au produs 500 000 vițe din ames
tecuri de soiuri, iar în regiunea Do
brogea — 120 000. Crearea unor 
plantații mari care să corespundă 
cerințelor actuale necesită material 
săditor din soiuri pure. în această 
primăvară, paralel cu măsurile lua
te pentru aplicarea întregului com
plex de măsuri agrotehnice trebuie 
să se dea deci atenția cuvenită și 
respectării sortimentului propus.

Asigurînd cantități îndestulătoare 
de material săditor, de cea mai bună 
calitate, unitățile agricole vor con
tribui la extinderea plantațiilor de 
vii și sporirea producției de struguri.

I. HERȚEG

Nr. 6172

NE SCRIU CITITORII
Gospodarii

In Capitală au loc în prezent 
adunări ale comitetelor de stradă 
cu cetățenii organizate de către 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare raionale. Cu acest prilej 
se analizează munca desfășurată 
de cetățeni pentru buna gospodă
rire și înfrumusețare a orașului. 
Astfel de adunări au loc în toate 
raioanele Capitalei.

Cele 203 comitete de stradă din 
raionul N. Bălcescu, care cuprind 
peste 2 000 de cetățeni, au reușit 
să obțină însemnate realizări gos
podărești. Ele au sprijinit lucrările 
de pavare a 19 700 mp pe străzile 
Lînăriei, Dumitru Badea, Ștefan 
Popa ș.a.

Comitetul de stradă din circum
scripția raională 154 (președintă 
gospodina Maria Iliescu) a primit

Unde pleacă
Dacă vrei să călătorești cu auto

buzul de la Sebeș (regiunea Hune
doara) spre Cărpiniș, Deal sau 
Șugag, numai întîmplarea te-ar 
putea scuti de peripeții. Acestea în
cep chiar de la autogara IRTA. 
Nu știi în ce autobuz să urci, 
fiindcă nici unul nu are tă
bliță indicatoare. Mergi din ma
șină în mașină și întrebi pe 
șofer sau pe taxator. S-a instalat 
recent la auto gară un megafon. 
Credeam că va fi folosit în intere
sul călătorilor, spre a fi anunțați în 
ce direcție pleacă fiecare mașină.

cartierul ui
drapelul de fruntaș și diploma de 
onoare pe raionul N. Bălcescu, 
premii în bani și cărți. Acest co
mitet a reușit să antreneze 4 000 
de cetățeni la acțiunile de gospo
dărire și înfrumusețare a străzilor.

Rezultate bune a obținut și co
mitetul de stradă din circumscrip
ția 60 din același raion, care 
a colectat 6 000 leg de fier vechi, a 
organizat un cerc de citit etc. Acest 
comitet a ocupat locul al II-lea pe 
raion.

Cu ocazia decernării premiilor, 
comitetele de stradă s-au angajat 
să sprijine în continuare acțiunile 
de înfrumusețare și gospodărire a 
străzilor și cartierelor.

MARIN TABACU 
coresp. voluntar

autobuzul ?
Dar prin megafon sînt chemați Ta 
birou diferiți salariați ai autogării. 
De. ce se țin „secrete“ rutele mași
nilor ? De ce nu se pun tăblițe in
dicatoare ? Și acesta nu-i singurul 
neajuns. Adeseori, cu cîteva minu
te înainte de plecare, șoferii con
stată defecțiuni la autobuze, pe 
care abia atunci încep să le re
pare. Socotim că aceste lucruri nu 
s-ar întâmpla dacă conducerea au
togării Sebeș s-ar îngriji de buna 
deservire a călătorilor.
«

Un grup de călători

Bile
și anvelope
în Baia Mare sînt magazine 

multe și frumoase. N-aș putea zice 
că ele nu sînt și bine aprovizio
nate. Dimpotrivă — în special din
tre articolele cu valoare mare — 
găsești aproape tot ce dorești. De 
la o vreme însă „mărunțișurile" 
sînt neglijate de către tovarășii 
care se ocupă cu aprovizionarea. 
Iată de ce spun acest lucru. Am o 
bicicletă. Mai acum vreo doi ani 
i s-au uzat bilele roții din față și 
anvelopele. Nici o pagubă, mi-am 
zis, tot voiam să le schimb. Dar... 
socoteala de acasă nu s-a potrivit 
cu cea de la magazinele din oraș. 
Degeaba am căutat bile și anvelo
pe. „Reveniți peste cîteva zile" — 
m-au invitat vînzătorii, dar iată că 
s-au împlinit doi ani și „mărunți- \
șurile" de care am nevoie tot nu 
se găsesc. Se găsesc în schimb bi
ciclete. E oare nevoie să-mi cum
păr una nouă pentru a-mi procura 
piesele de care am trebuință?

PETRE BUDNARIUC 
fochist — Baia Mare
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Articolul „Școala și educația tine
retului“, apărut în „Scînteia“, ridică 
cîteva probleme importante ale ac
tivității ce se desfășoară în școli, 
în rîndurile de față voi expune cî
teva păreri despre modalitatea spo
ririi eficienței educative a lecțiilor, 
care constituie principala formă a 
muncii instructiv-educative.

în școala noastră apreciem 
izbutite lecțiile care nu se 
mină odată cu soneria ce
nunță sfîrșitul orei de curs, ci con
tinuă să-i preocupe pe elevi. Daca 
după o oră de literatură romînă, de 
exemplu, elevii vin să-1 roage pe 
profesor să le împrumute volumul 
din care a citit un fragment sau îi 
cer sfaturi în legătură cu biblioteca 
personală pe care și-o alcătuiesc, a- 
tunci înseamnă că lecția și-a atins 
obiectivul propus : de a le trezi 
interesul pentru adevăratele valori 
ale literaturii. Sînt cu adevărat in
teresante și educative lecțiile acelor 
profesori de fizică, de chimie, ai că
ror elevi încep să meșterească Ia 
cercurile din școală sau acasă fel de 
fel de aparate și instalații electrice 
în miniatură, își amenajează miei 
laboratoare pentru experiențe.

„Secretul“ profesorilor Viorica 
Farcașiu, Gheorghe Racoviță, Ste- 
lian Sima și al altor cadre didactice 
din școala noastră, ai căror elevi iau 
note bune și foarte bune, promo
vează cu succes clasă după clasă, 
reușesc la concursurile de admitere 
în facultăți este cunoscut, de fapt, 
de toată lumea : ei țin lecții vii, in
structive. reușesc să dezvolte setea 
de cunoștințe a tinerilor. Și. cu toa
te acestea, mai sînt colegi ale căror 
lecții nu au eficiența dorită. Am să 
relev unele cauze.

Nu e greu de demonstrat cît de 
greșită este părerea acelora care 
consideră că e suficientă pregătirea 
dobîndită în anii facultății pentru a 
face față cerințelor educative ale în
vățămîntului, precum și părerea 
unor cadre didactice — din ce în ce 
mai puține la număr — care își în
chipuie că munca profesorului se 
poate reduce doar la orele de curs 
prevăzute în program. Desigur, fie
care profesiune își are cerințele ei, 
dar nicăieri nu pot fi mai dăună
toare repetarea mecanică, șablonul,

decît în munca didactică, ce impune 
o continuă îmbogățire, o perma
nentă și activă legătură cu viața. In 
consiliile pedagogice, cît și în dis
cuțiile cu cadrele didactice după a- 
sistențe noi combatem de fiecare 
dată tarele unor

O altă cauză 
citatea educativă a 
lipsa de atenție 
roasa demonstrare 
suficienta folosire a 
dactic. Din păcate, unii profesori de 
fizică, chimie fac prea puține expe
riențe. deși se știe prea bine cît de 
mult contribuie ele la fixarea cu
noștințelor și trezirea pasiunii pen
tru știință.

Pregătind 
profesorii, 
de a face 
fundă educație patriotică, 
dacă 
tea posibilități 
despre eroismul, 
rea, talentul poporului nostru, des
pre mărețele lui realizări obținute 
prin munca plină de abnegație, sub 
conducerea partidului, în construi
rea societății noi, socialiste ? Pre- 
dînd noțiuni de chimie, de exemplu, 
profesorii noștri vorbesc elevilor 
despre larga dezvoltare pe care a 
cunoscut-o industria chimică în țara 
noastră în .anii puterii populare, 
despre adevăratele cetăți ale chimiei 
înălțate în anii puterii popu
lare. Sau, analiza unor opere 
literare prilejuiește profesorilor o 
amplă comparație între viața li
beră, demnă, prosperă de azi a cla
sei muncitoare, a colectiviștilor, și 
cea de umilință și asuprire a mun
citorilor și țăranilor săraci sub re
gimul burghezo-moșieresc. La fieca
re disciplină — fie ea fizică sau geo
grafie. matematică sau istorie — cei 
mai mulți profesori din școala noas
tră folosesc exemple concludente 
pentru a cultiva la elevi, schimbul 
de mîine al generațiilor mature de 
azi, dragostea nețărmurită pentru 
patria socialistă, pentru partid, mîn- 
dria pentru realizările ei și do
rința fierbinte de a participa, cu 
toate forțele, la continua ei înflorire, 
la desăvârșirea construirii socialis
mului. In acele domenii unde ma
nualele oferă mai puține date pen-

asemenea păreri, 
care scade efica- 

unor lecții este 
pentru rigu- 

științifică, in- 
materialului di-

tînăra generație, noi, 
avem înalta misiune 
elevilor noștri o pro- 

Unde, 
nu in lecții, avem atî- 

de a le vorbi 
hărnicia, pricepe-

tru exemplificări, profesorii recurg 
la materiale culese din presă, din 
publicațiile de specialitate etc. Ori 
de cîte ori ș-a ivit prilejul, condu
cerea școlii, organizația de partid 
au relevat experiența pozitivă a u- 
nor cadre didactice care, evitînd 
„actualizările“ formale, lipite, nele
gate organic de conținutul lecțiilor, 
se străduiesc să realizeze lecții vii, 
atractive, accesibile, educative, cu 
un bogat conținut de idei.

Marea majoritate a elevilor noștri 
se' pregătesc conștiincios pentru lec
ții, dar, ca educatori și părinți, sim
țim adesea că întîmpină unele 
greutăți. în ultimii ani, pe baza u- 
nei analize atente, aprofundate, au 
fost luate măsuri pentru îmbunătă
țirea programei de învățămînt, sco- 
țîndu-se ceea ce este depășit, înve
chit și făcîndu-se loc cunoștințelor 
moderne, de actualitate. După cîte se 
pare, este nevoie, în continuare, de 
studierea acestor programe pentru a 
le face cît mai corespunzătoare ce
rințelor învățămîntului și. în același 
timp, posibilităților de studiu, de în
țelegere și asimilare ale elevilor.

Pentru ca lecțiile să fie însușite 
mai bine, este nevoie ca, în per-cit

Secțiile de muzică, coregrafie, arie piaslice ale Școlii populare de artă 
din Arad sînt frecventate de aproape 600 de muncitori, funcționari, elevi 

etc. în fotografie : La o repetiție a echipei de dansuri a școlii

TEATRE
Teatrul de Operă și Balet al R. P. Ro

mine : Iancu Jianu — (orele 19,30) ; Tea
tru) de stat de operetă : Sărutul Ciani- 
tei _ (orele 19,30) ; Teatrul Național 
„I. L. Caragialc" (Sala Comedia) ; Maria 
Stuart — (orele 19); (Sa)a Studio): Nora
— (orele 19,30) ; Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Sala din bd Magheru) : Peer Gynt — 
(orele 19,30) ; (Sala Studio) : Unchiul Va
nia — (orele 20) ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Sala din bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Orestia — (orele 
19,30) ; (Sala Studio, din str. Alex. Sabia 
nr. 70 A) : Jocul de-a vacanța — (orele 
19,30) : Teatrul de Comedie : Casa Inimi
lor sfărâmate — (orele 19.30) : Teatrul 
muncitoresc C.F.R.-Giulestl : Paharul 'cu 
apa — (orele 19.30) ; Teatrul pentru 
copii și tineret (Sala din str. C. Miile) : 
Chirlța în provincie — (orele 20) . Tea
trul evreiesc de stat : Opera de trei pa
rale — (orele 20); Teatrul SatiiTc-muzical 
,,C. Tănase“ (Sala Savoy) : Pagini alese 
din revista de altădată — (orele 20) : 
(Sala din Calea Victoriei nr. 17-1) : Con
certul eîntărețului italian Nico Ventura
— (orele 20) ; Ansamblul de cîntece și 
dansuri al C.C S. : Zboară cîntcc drag
— (orele 20) ; Teatrul „Țăndărică- (Sala 
Academiei) : Povestea porcului — (orele 
16) î (la Casa de cultură a tineretului 
din raionul „Gr. Roșie“) : Rochița cu 
figuri ; Un băiețel, o paiață și o mai
muță — (orele 15) : Circul de stat : 
Circul florilor de gheață — (orele 19,30).

spectiva școlii de 12 ani, să alcătuim perea discuției, față de primul co- 
programele de învățămînt cu o ma- leg care a luat cuvîntul, Z. I. a avut 
tură chibzuință, avînd în vedere atît 
aspectele pedagogice cît și cele psi
hice și fizice ale elevilor. După 
părerea mea, ar trebui să se țină 
seama, în mai mare măsură, de 
cerințele psihologiei învățării, de le
gile de bază ale memoriei și ale for
mării deprinderilor.

în prezent, din numărul to
tal de ore destinate studiului anual 
al unei materii de învățămînt, 
extrem de puține sînt cele rezerva
te exercițiilor de consolidare a cu
noștințelor, temelor aplicative, lu
crărilor de sinteză ; aproape în to
talitate, trimestru de trimestru, cele 
5—6 ore de activitate zilnică în clasă 
sînt destinate cunoștințelor noi. Sta
bilirea unui număr corespunzător de 
ore pentru exerciții, pentru teme a- 
plicative, pentru recapitularea și 
sintetizarea cunoștințelor, va deter
mina o mai temeinică pregătire a 
elevilor, fără a-i supraîncarcă.

Pregătirea și educarea tineretului 
școlar sînt probleme de un interes 
deosebit, iar în 
proces 
predării 
țialul.

o atitudine disprețuitoare. Văzînd 
însă că și ceilalți susțin criticile 
care i se fac, a început să dea îna
poi. După ora de dirigenție atît eu 
cît și colegii săi, în primul rînd ute- 
miștii, am discutat cu el de mai 
multe ori. L-am convins că îi vrem 
binele, că dorința noastră este de 
a-1 ajuta. El a înțeles și s-a îndrep
tat, desigur, nu într-o zi-două. 
Acum pot spune că este printre cei 
mai disciplinați elevi din clasă ; 
este un băiat bun și mă ajută foar
te mult.

Firește, n-aș vrea să se înțeleagă 
din rîndurile de față că poate exis

ta îngăduință față de cei care în
calcă disciplina. Dar copiii nu sînt 
la fel și față de fiecare dintre ei 
trebuie să folosim metodele peda
gogice cele mai adecvate. Iar în 
aprecierea așa-numiților „eroi“ nu 
trebuie să pornim niciodată de la 
ceea ce vor ei să arate că sînt. Ca
zul pe care l-am relatat arată că 
nu există copii răi, ci doar copii in
suficient educați, iar cele mai difi
cile probleme de educație se pot 
soluționa cu ajutorul opiniei sănă
toase a colectivului de elevi, prin- 
tr-o colaborare strînsă între cadrele 
didactice și organizațiile de tineret.

Prof. STERE RÄDOI 
Școala medie nr. 7 din Iași

Exemplul peTSMal al profesorului
la îndemînă mij- 

diferite pentru formarea 
larg orizont de cultură gene- 
al elevilor, pentru a le dez-

realizarea acestui 
perfecționare acontinua

lecțiilor reprezintă esen-

GHEORGHE ANIȚEI 
profesor de pedagogie, 
directorul Școlii medii 

nr. 23 din București

și apw; cshsăvahi
Vreau să aduc în discuție o pro

blemă în aparență de amănunt, dar, 
după părerea mea, foarte impor
tantă pentru educarea tineretului. 
Uneori, în rîndurile elevilor apar 
așa-numiții „eroi“, care bravează 
prin încălcarea disciplinei și afișarea 
unei comportări excentrice. Purtarea 
lor are o influență negativă asupra 
unor colegi de-ai lor. Din cîte 
mi-am dat seama, în multe cazuri 
ei sînt copii cu un fond bun, dar vor 
să se „remarce" cu orice preț. 
Cînd se ivesc asemenea cazuri, în 
munca educativă se cere multă pri
cepere și tact, o acțiune coordonată 
a cadrelor didactice și a organiza
țiilor de tineret.

Să vă relatez un fapt. Z. I. a ve
nit în clasa a VIII-a cu deprinderi 
foarte urîte. Se bătea, înjura ; 
spaima întregii clase. Cîțiva i 
îl credeau „grozav“ și, 
nu luam măsuri, pericolul 
tării lui era iminent. Aveam 
motivele să-1 exmatriculăm. Ne-am

; era 
colegi 
dacă 
imi- 

toate

gîndit 
vom 
fi dezaprobat de întreaga cla
să și va vedea că nu 
„strălucește“ în fața colegilor 
astfel de fapte, își va da seama câ 
greșește. In 
să acționăm 
tul U.T.M.

N-a fost 
terminăm pe toți elevii să ia 
tudine împotriva lui Z. I. Unii 
temeau de el; alții nu cutezau 
facă un gest „necolegial“. Pe primii 
i-am convins mai ușor. Cu ceilalți 
am vorbit în mai multe rînduri, ex- 
plicîndu-le adevărul pe care Anton 
Pann îl exprima atît de frumos : 
„Prieten adevărat este acela care te 
sfătuiește spre bine, iar nu care iți 
laudă nebuniile“.

Nu am pus în discuție la ora de 
dirigenție comportarea lui Z. I. de
cît în ziua cînd eram încredințai că 
întreaga clasă va lua atitudine. îm
potriva comportării lui. După înce-

însă că prin aceasta nu-1 
ajuta, că numai dacă va

mai 
prin

acest sens am hotărît 
împreună cu comite-

chiar ușor să-i

să

Profesorul are 
loace 
unui 
rală 
volta deprinderile de muncă și învă
țătură sistematică, pentru a contri
bui la educația comunistă a tinere
tului. în rîndurile de față mă voi 
referi la un mijloc care, după pă
rerea mea, este deosebit de 
important. Atunci cînd pretindem 
elevilor o anumită conduită, cînd 
vrem să-i determinăm să îndepli
nească conștient, liber. consimțit, 
toate îndatoririle școlare, avem da
toria ca noi înșine să le oferim un 
exemplu demn de urmat. în școala 
noastră ca și pretutindeni în țară 
cadrele didactice constituie aseme
nea modele. Exemplul unor pro
fesori din preajma mea, ca Mihai 
Bărbătescu, Maria Gîngaciu, Zlate 
Bogdanov, Aurora Milea, Constantin 
Moldoveanu, ș. a., arată că, pe lîngă 
sfaturile și indicațiile date elevilor 
privind modul cum să învețe, influ
ențează mult pasiunea omului de la 
catedră pentru munca sa. A munci în 
școală cu pasiune înseamnă a face 
tot ce este cu putință pentru a dez
volta dragostea elevilor față de în
vățătură, față de disciplina pe care 
o predai, dorința tineretului de a 
se pregăti temeinic pentru muncă 
și viață, a cultiva puternicele 
sentimente ale patriotismului și in
ternaționalismului socialist. Un pro
fesor superficial, morocănos, care-și 
expediază în grabă lecțiile, nu va 
reuși să-i determine pe elevi să fie 
atenți la ore, să-și pregătească 
cu interes temele. Se poate constata 
că sînt mai mult apreciați, chiar de 
către elevi, acei profesori care, pre-

dînd lecții cu un bogat conținut, 
sînt exigenți și le cer o pregătire 
serioasă, decît cei care se mulțu
mesc să treacă cu oarecare ușurință 
și peste predarea lecțiilor, și peste 
verificarea însușirii lor. Practica a- 
rată că printre procedeele care pot 
contribui la dezvoltarea dragostei și 
interesului pentru disciplina respec
tivă se numără folosirea filmelor 
științifice, a diafilmelor în predarea 
lecțiilor ; studierea anumitor cu
noștințe de fizică, chimie, matema
tică în mediul lor natural firesc — 
fabrici și uzine, care sînt vizitate cu 
elevii ; îmbogățirea lecțiilor de geo
grafie prin intermediul cunoașterii 
directe prin excursii ; vizionarea de 
spectacole, expoziții, lectura unor 
cunoscute opere literare clasice și 
contemporane, care contribuie la 
lărgirea orizontului de cunoștințe 
de istorie și literatură.

Desigur, contează foarte mult fe
lul cum profesorul prezintă lecția, 
pasiunea și interesul pe care el le 
manifestă. în același timp, au im
portanță respectarea orei de intrare 
și ieșire din clasă, limbajul sobru, 
demn, civilizat cu care se adresează 
tinerilor și, bineînțeles, ținuta ves
timentară îngrijită. Identitatea de
plină între cerințele și recomandă
rile profesorului făcute elevilor ' și 
respectarea acestor norme de con
duită, în primul rînd de către pro
fesor, constituie o premisă importan- 

pentru a obține rezultate eficien- 
în munca de educație.

Cascada diavolului: Sala Palatului R. P. 
Romine (19,30 cu seria de bilete nr. 1 009), 
Carpați (10; 12; 14: 16), Festival (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), Grivița (10; 12; 14; 
10; 18,15; 20,30), Miorița (9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Modern (9,30; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30). Pași spre Lună : Patria 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), București (9,30; 
11,15; 13; 14,45; 17; 19; 21), Excelsior (10; 
12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Flamura (10; 
12; 14; 16; 18; 20). Omul cu ricșa — cine
mascop : Republica (9; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15), Melodia (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21,15). Era noapte Ia Roma — (am
bele serii) ; Capitol (10; 13,15; 16,45; 20), 
Feroviar (10; 13,15; 16,30; 20), Aurora
(10,15; 13,30; 16,45; 20). Călătorie în apri
lie : Victoria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30), Luceafărul (15; 17; 19; 21). Seara 
prietenilor filmului : Carpați (orele 19). 
Podul : Central (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45), Cultural (16; 18,15; 20,30). 
Inculpatul „1040“ : Lumina ( de la orele 
10 la orele 14 rulează în continuare; 16; 
18,15; 20,30), Flacăra (14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Drumul Sării (15; 17; 19; 21). La
vîrsta dragostei ; Union (16; 18,15; 20,30). 
Program de filme pentru copii : Doina 
(orele 10). Privește înapoi cu mînie — 
rulează la cinematografele : Doina (11,301 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Popular (14,15;
16,30; 18,45; 21). Orașul proștilor,- Fri:ț 
moașa din pădurea adormită : Timpu 
Noi (de la orele 10 la orele 21 rulează irr ’ 
continuare). Viață sportivă : Ciulești (10, 
12,30; 15; 17,45; 20), Buzești (15; 18; 21), 
Arta (15,30; 18; 20,30). Atențiune, părinți ; t 
înfrățirea între popoare (13,30; 15,30; 18f 
20,15), Dacia (9,30; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
Cînd vine pisica — cinemascop ; Crîn-t 
gași (16; 18,15; 20,30). Rusalka — cinema
scop : Bucegi (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Floreasca (16; 18,15; 20,45). Magazin film: 
Unirea (16; 18; 20), Cosmos (16; 18; 20). 
rfoțui din San Marengo : Tomis (10; 12; 
14; IG; 18,15; 20,30), Volga (10; 12; 14- 16; 
18,15; 20,30), Lira (15; 17; 19; 20,45), Pacea 
(16; 18; 20). A dispărut o navă ; Vitan 
(15; 17; 19; 20,45). împărăția oglinzilor 
stnmbe: Munca (16;' 18,15; 20,30). Qivltori: 
Moșilor (15,30; 18; 20.30). Agatha, lasä-to 
do crime ! : Viitorul (14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . Gol printre lupi — cinemascop :
Colentina (16; 18; 20). Cavalerul Par-
daillan — cinemascop ; Progresul (15; 17; 
19; 21). Ucigașul și fata : Ferentari (16: 
18,15; 20,30). A 12-a noapte : Cotrocen, 
(15; 17; 19; 21).
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Prof. GHEORGHE PASCALI
Școala medie nr. 1 „N. Bălcescu“ 

din București

Ieri in țară: Vremea s-a menținut 
umedă și a continuat sä se încălzească. 
Au căzut precipitații temporare, mal 
ales sub formă de ploaie, în Ardeal, Ba
nat și Oltenia și eu totul izolate în 
celelalte regiuni. Vîntul a suflat slab, 
CU intensificări în Banat, Moldova și Do
brogea, predominînd din sud-est. Tem
peratura aerului la orele 14 înregistra 
valori cuprinse între minus 3 grade la 
Miercurea Ciuc șl 9 grade la Călărași și 
Tîrgu Neamț ; local în cursul dimineții 
s-a semnalat ceață. In București : Vre
mea a fost umedă și relativ caldă, cu 
cerul mai mult acoperit. A plouat tem
porar. vîntul a suflat slab din sud-est. 
Temperatura maxirrtă a aerului a fost 
de 9 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 21 
Și 22 februarie. In țară : Vreme schim
bătoare, cu cerul mai mult noros. Vor 
cădea precipitații locale. Vînt moderat. 
Temperatura în scădere la început, apoi 
în creștere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între un grad și minus 9 grade, 
local mai coborîte în nordul țării, iar 
maximele între minus 2 grade și plus 
8 grade. Ceață locală. In București : 
Vreme schimbătoare, cu cerul mul 
mult noros Vor cădea precipitații tem
porare. Vînt potrivit. Temperatura în 
scădere la început, apoi în creștere.



Sr. 61'72
■I

ISCUSINȚĂ Șl ARMONIE
* SONORITÀJI ASCUNSE

ÎN LEMN

SĂ „ÎNGÎNE"

® INSTRUMENTE MUZICALE
ELECTRICE

V-au îneîntat de 
sețile unui concert 
nate, dezvăluite de 
Și v-ați gîndit, poate, nu numai 
talentul și sensibilitatea 
rului și interpretului, ci și la măies
tria și iscusința celor care au creat 
instrumentul...

Cum se construiește un pian ? E 
un „secret" pe care s-au străduit să 
ni-1 împărtășească specialiștii fabri- 

, cii de instrumente muzicale „Doina" 
din Capitală.

Principala materie primă o consti
tuie lemnul de rezonanță : molidul 
alb. Dar de la bușteanul care intră 
pe poarta fabricii pînă la pianină e un 
drum lung, care durează o jumătate 
de cm... Este și aici vorba despre un 
flux tehnologic de fabricație, la care 
își aduc contribuția zeci de specia
liști.

După o lună de „odihnă" în condi
ții de uscare artificială, lemnul intră 
in atelierul mecanic, la prelucrat. De 
aici trece în atelierul manual unde 
se creează „mobila" și „scheletul" 
viitorului corp sonor. în atelierul de 
vopsitorie se așterne un lac special 
care îl va feri de degradare. în ace
lași timp, alți specialiști făuresc 
placa metalică a pianului, în greu
tate de 80 kg. Abia atunci cînd cele 
două părți sînt gata asamblate, în
cepe să se contureze viitoarea piani
nă. I se prind corzile din sîrmă de o- 
țel și cele filetate (de bas). E momen
tul cînd pianul începe să „îngîne" 
cum spun specialiștii.

E gata și claviatura. S-a lucrat 
ea cu migală. Numai o zecime 
milimetru in plus sau în minus 
putea să încurce totul. O echipă 
preia montajul și execută primul re
glaj Apoi, în atelierul de finisaj pia
nina este verificată, se acordează, se 

'intonează, se egalizează sunetul.
Muncitorii specializați in 

rea instrumentelor muzicale 
iscusite și urechi fine. Se 
bună cunoaștere a meseriei, 
precizie a execuției operațiilor, 
cu seamă la reglarea corzilor, a cla
viaturii. De altfel, majoritatea spe
cialiștilor fabricii sînt cunoscători ai 
vreunui instrument. Multi dintre tîm-

multe ori frumu- 
sau ale unei so- 
clapele pianului, 

la 
co mpozi to-

produce- 
au mîinl 
cere o 
o înaltă 

mai

plari, metalurgiști, acorderi știu să 
einte la pian, violoncel, chitară, con
trabas, banjou.

Producția de instrumente muzicale 
romîriești este foarte tînără. Totuși, 
de la pianina cu șase octave, un sis
tem de pedale de surdină — desti
nată îndeosebi studiului elevilor în
cepători și cu pregătire medie — s-a 
trecut la realizarea unui pian de con
cert. Pianul „Lipatti“, cu coadă, de 
2,08 m, are șapte octave și un sfert 
și o sonoritate bogată.

Pianine, marca „Doina" iau drumul 
spre școli, case de cultură, cluburi 
muncitorești, cămine culturale din în
treaga (ară. Ultimul tip de pianină — 
„Doina-7" — a fost prezentat în ca
drul unor tîrguri internationale.

Despre preocupările actuale ale fa
bricii „Doina" ne-a vorbit 
șei Romeo Hag iac :

— în atenția colectivului 
pe prim plan stă, firește, 
calificării muncitorilor. în special

inginerul

nostru, 
ridicarea

INFORMAȚII

celor de la acordaj și finisaj. Sînt în 
curs de amenajtire un laborator elec- 
tro-acuslic și unu! de chimie. Va lua 
ființă și o secție de acoperiri galva
nice. Studiem o serie de propuneri 
pentru a găsi cele mai bune soluții 
în vederea sporirii calităților tehnice 
și muzicale ale unor instrumente. 
Este necesară reproiectarea unor re
pere, folosirea de materiale plastice, 
mai multă atenție la executarea fi
nisajului exterior.

La fabrica „Doina" s-au pus și ba
zele unei producții de instrumente 
muzicale electrice. Inginerul șef ne-a 
arătat cîteva. Dintre aceste nouiăți 
amintim: electrofonul „Sideral" (un 
instrument cu claviatură, puțind emi
te o mare varietate de sunete), chi
tara electrică „Armoneta", cu ampli
ficator pentru orchestră de tipul unui 
acordeon, o armonică 
opt bași — „Junior" — 
jazz „Superton“.

AURELIA

Marti dimineața a sosit în Capitală 
mezzosoprana Ana Lipsa Tofovic, so
listă la Opera din Belgrad. Artista va 
cînta la București în „Aida“, la Ga
lati și Iași în „Trubadurul“ și la Cluj 
în „Don Carlos“.

diatonică cu 
și bateria de

GOLIANU

S. Dantas se pronunță 
pentru legalizarea 
P. C. din BraziliaMOSCOVA 18 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția TASS, la 18 fe
bruarie, la Kremlin au început con
vorbirile dintre delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. Bulgaria, 
în frunte cu Todor Jivkov, și condu
cători ai Partidului 
Uniunii Sovietice

U.R.S.S., în frunte cu Nikita Hruș- 
ciov.

în aceeași zi, Comitetul Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice și guvernul U.R.S.S. au ofe
rit în sala Palatului Mare din Krem
lin o recepție în cinstea delegației 
de partid și guvernamentale a R. P. 
Bulgaria.

*

Marți a .sosit în Capitală pianistul 
canadian Malcolm Troup. El va fi 
solistul a două concerte ale Filarmo
nicii de stat „George Enescu“. în zi
lele de 29 februarie și 1 martie, cînd 
va interpreta concertul nr. 3 pentru 
pian și orchestră de Prokofiev. Ace
lași concert va fi cîntat și la Iași, iar 
la Cluj artistul canadian va inter
preta, acompaniat de Filarmonica 
din localitate, concertul nr. 2 pen
tru pian și orchestră de Liszt.

*

Pe lîngă casa regională a creației 
populare din Constanța a luat ființă 
primul cenaclu muzical din Dobro- 
gea. Scopul cenaclului este de a în
druma și sprijini activitatea de 
creare a unor lucrări cît mai va
loroase pentru repertoriu] forma
țiilor corale, instrumentale și soliș
tilor amatori. Membrii cenaclului se 
vor ocupa și de culegerea și valori
ficarea bogatului folclor muzical 
local.

Comunist al 
și guvernului s-a 

pentru acordarea unui

Comowsrca o 400 de ani de ki maartca 
iții nichcMgdo

RIO DE JANEIRO 16 (Agerpres). 
în cadrul unei conferințe de presă, 
care a avut loc la Rio de Janeiro, 
Santiago Dantas. deputat în Con
gresul Național al Braziliei și fost 
ministru al afacerilor externe, 
pronunțat
statut legal Partidului Comunist din 
Brazilia. El a adăugat că „din punct 
de vedere social nu are nici un sens 
ca Partidul Comunist din Brazilia să 
fie ținut în continuare în afara le
gii“.

Dantas a prezentat obiectivele 
planului elaborat de el. care prevede 
constituirea unui „front democrat 
progresist“, declarînd că programul 
larg al frontului prevede unificarea 
tuturor organizațiilor politice și a 
altor organizații, ceea ce va „mobi
liza întreaga țară în ansamblu“.

ROMA 18 Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite • 
Marți a avut loc la Capitoliul din 
Roma în prezența reprezentanților lui național de sărbătorire a lui Mi- 
statului adunarea solemnă de des
chidere a manifestărilor ce se vor 
desfășura anul acesta în vederea 
comemorării a 400 de ani de la 
moartea marelui artist al Renașterii, 
Michelangelo Buonarotti. La Adu
narea care s-a desfășurat în sala 
„Horații și Curiații“, primarul Ro
mei, Della Porte, și primarul orașu
lui Florența, La Pira, au adus salu-

tul orașelor pe care le reprezintă. 
Senatorul. Gronchi, fost președinte 
al Republicii, președintele Comitetu-

I
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DISPARiȚiA UNU! TABLOU

AL LUI RUBENS

furat din Muzeul de artă

E
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nător unei stele, se mișcă cu o viteză 
care reprezintă aproximativ 55 la sută 
din viteza luminii.

După cum anunță agenția France 
Presse, duminică noaptea a fost 

veche din

(Agerpres)

SPORTIVI ROMINI PESTE HOTARE

u«p>w'r

specialiștii

spaniola și 
ziarului va

—--------W?*V.

.»A

pregătesc și unele surprize. Printre al
tele, pentru
„satului“ va fi editat un ziar în patra 
limbi : engleză, franceză, 
japoneză. Primul număr al 
apare la
- Ce

japonezi 
pici ?
- Se

BASCHET — Astăzi la Brno, în meci 
retur pentru sferturile, de finală ale „Cupei 
campionilor europeni” Ia baschet (mascu
lin), echipa Steaua întîlpeșle formația lo
cală Spartak campioana R. S. Cehoslovace, 
în primul meci, desfășurat la București, 
baschelbaliștii noștri au terminat învingă
tori cu scorul de 94—92.

BOX. — Echipa selecționată de box a 
clubului sportiv Farul Constanta și-a în
ceput turneul în R.D. Germană, întîlnind 
la Berlin echipa locală T.S.C. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 14—6.

TENIS DE MASA. — Sîmbătă și dumi
nică la Wolfsburg se vor desfășura cam
pionatele internationale de tenis de masă 
ale R.F. Germane, la care și-au anunțat 
participarea jucători și jucătoare din R. P. 
Ungară, R. S. Cehoslovacă, II. P. Roniînă, 
Anglia, Iugoslavia și alte țări. La aceste, 
campionate, tara noastră va fi reprezentată 
de Maria Alexandru. Ella Constantinescu, 
Radu Negulescu și Dorin Gfurgiucă.

(Agerpres)

locuitorii temporari ai

os ticuri

15 septembrie.
pronosticuri fac
în legătură eu Ihvoriții olim-

Amenajări turistice 

in munți

Se verilică acordajul unui nou pian

SIBIU (coresp. „Scînteii"). — între
prinderea balneo-climaterică „Pălti
niș" din Sibiu ia măsuri pentru asi
gurarea unor condiții tot mai bune 
de deservire a turiștilor ce cutreie
ră munții Făgărașului și a oaspeți
lor veniți la odihnă în stațiunile din 
împrejurimi. Astfel, la Ocna Sibiului 
se construiește un complex de de
servire, se mărește capacitatea să
lilor de mese cu 200 de locuri, se 
fac reparații capitale la blocul ali
mentar. Pe traseul Arpaș-Podragul, 
drum de 10 ore, se construiește, în- 
tr-o poziție extrem de. pitorească, o 
nouă cabană turistică — „Turnuri". 
Lucrările înaintează în ritm sus
ținut. O serie de amenajări se tac și 
In frumoasa stațiune climaterică 
Păltiniș.

Olimpiada de la Tokio:
piegătiiî și pro a

La invitația Federației romîne 
de natație a sosit, recent, în Ca
pitală antrenorul japonez Manabu 
Koga. Timp de cîteva săptămîni el 
va conduce antrenamentele unor 
tineri înotători bucureșteni, asis
tat de antrenorii romîni de înot. 
Redactorul nostru I. Dumitriu a 
solicitat un interviu oaspetelui ja
ponez.

— Am dori să relatați cititorilor noș
tri cum se desfășoară la Tokio pregăti
rile pentru Olimpiadă.

— începute încă de acum cinci ani 
— cînd de fapt s-a format comitetul 
de organizare al J. O. — pregătirile sînt 
în faza finală. O mare parte a construc
țiilor olimpice au fost recepționate 
încă în toamna trecută, cînd a avut loc 
la Tokio un concurs preolimpic denu
mit „Săptămîna sportivă internaționa
lă'’. Cu cîteva excepții, luna viitoare 
vor fi date în primire comisiei admi
nistrative și bazele sportive din 
parcul Komazawa : un stadion de 
fotbal (cu 20 000 de locuri), trei terenuri 
de hochei pe iarbă, sala pentru lupte, 
terenul central de volei (cu 4 000 de 
locuri). în parcul Meiji, întins pe o 
suprafață de 48 de hectare, forfota este 
parcă mai mare decît în celelalte car
tiere olimpice. Aci, pe stadionul Națio
nal (cu 72 000 de locuri), se vor desfă
șura nu numai festivitățile de deschide
re și închidere a Jocurilor — care pre
supun, firește, o minuțioasă pregătire — 
ci și întrecerile atletice, principalele 
meciuri de fotbal, probe ecvestre.

Un mare șantier în lucru se află 
vjiar în inima orașului, unde va fi 
„Satul Olimpic“, de fapt un orășel do 
toată frumusețea. O șosea suspendată, 
ale cărei lucrări sînt pe sfîrșite, va oieri 
oaspeților olimpici o legătură rapidă cu 
oricare din cartierele capitalei. Gazdele

fac fel de fel de calcule. Sînt 
confruntate toate performanțele marilor 
lavoriți olimpici, rezultatele lor recente 
și, după un scurt „calcul al probabili
tăților”, apar pronosticurile — pe pro
be, pe sporturi, individual și pe echipe. 
Supremația la atletism și-o .vor disputa, 
desigur, americanii și sovieticii. Ziarul 
de specialitate „Sports Shimbun", ca și 
cronicarii altor ziare japoneze, acordă 
do departe prima șansă la medalia de 
aur și atletei romîne lolanda Balaș, 
„neînvinsă în ultimii patru ani, dețină
toare a unui impresionant record mon
dial la săritura în înălțime pentru fe
mei". Romînii sînt mari favoriți la 
çaiac-canoe, probe la care știm că pre
zintă un buchet de proaspeți campioni 
mondiali. La volei-bărbați, 
țării dvs. figurează, 
U.R.S.S., pe lista „i 
bili".

Sperăm că și noi, ca gazde, vom cu
lege roade de... aur. Ni se acordă șan
sa — și ne gîndim și noi la aceasta —■ 
să cîștigăm titluri olimpice la judo, 
gimnastică, volei-femei, la unele probe 
de natație.

La București 
ponez „Yomiuri 
cele mai exacte 
limpiada albă" 
știu în ce măsură se vor adeveri și pro
nosticurile pentru jocurile de la Tokio.

— Cîteva cuvinte despre natație. 
Cum apreciați nivelul performanțelor 
la înot ? Vor fi depășit» recordurile 
mondiale la Tokio ?

a- 
de 
în

sînt

echipa 
alături de echipa • 

.campionilor proba-

am aflat că ziarul ja- 
Shimbun" ar fi indicat 
pronosticuri privind O- 
de la Innsbruck. Nu

— Mi se pare extraordinar saltul 
performanțelor înregistrate în 1963. 
De-a dreptul senzațional este recordul 
mondial al americanului Don Sehollan- 
der (1’58" 4/10 pe 200 m liber) și cel 
al olandezei Ada Kok (66’T/IO pe 100 
ni delfin). O mare valoare are și re
cordul mondial la 1 500 m liber : 
17'05'' 5/10 ; deținătorul acestuia, tână
rul de 19 ani Roy Saari (S.U.A.), este 
considerat capabil să coboare sub 17 
sec.

Cred că toate recordurile olimpice 
actuale vor fi depășite la Tokio. Cu 
recordurile mondiale nu va fi același 
lucru, întrucît — deși noul bazin 
coperit (cu tribune pentru 17 000 
spectatori), construit la Tokio
1962—63, oferă condiții optime — vor 
interveni capacitățile de acomodare 
ale participanților olimpici. La noi, 
înotul este sport național. Perfor
manțele înotătorilor japonezi
bine cotate pe plan mondial. Spe
răm că la Olimpiadă, în lupta 
pentru medalii, vor conta Satoko Ta
naka, câștigătoarea premiului sportiv al 
anului 1963, Miciko Kihara, o junioară 
de mare talent, remarcată în cursul a- 
nului trecut.

— Care sînt impresiile Dvs. ca 
oaspete al Bucureștiului ?

— Dintre cele mai bune. Am remar
cat în primul rînd frumusețea o- 
rașului. Auzisem unele aprecieri des
pre ospitalitatea romînească. Constat 
și eu cu plăcere că bucureștenii 
sînt oameni foarte amabili, primitori. 
Dacă m-am acomodat repede tempera
turii scăzute de aci, cred că se dato- 
rește și atmosferei calde, prietenești, 
create de gazde. Mă preocupă antrena
mentele zilnice de la bazinul Floreas- 
ca și doresc ca munca mea să fie cît 
mai rodnică.

chelangelo, a ținut un discurs come
morativ.

Marți s-a inaugurat la „Palatul 
expozițiilor“ din Roma o expoziție 
cuprinzînd cîteva din cele mai re
marcabile opere de sculptură, pictu
ră și arhitectură ale lui Michelan
gelo. Printre acestea se numără „Pie
tà“, „Madonna din Capela Medici“, 
„Judecata din urmă“ etc.

Mexic Siqueiros și Renato 
Leduc desemnați 

candidați in alegerile 
pentru Senat

BERLINUL OCCIDENTAL 18 (A- 
gerpres). — Renumita trupă engleză 
de teatru „Royal Shakespeare Com
pany" din Stratford-on-Avon și-a 
început luni în Berlinul occidental 
turneul pe care îl întreprinde în- 
tr-un mare număr de orașe din Eu
ropa. precum și în America de nord, 
cu prilejul celei de-a 400-a aniver-

sări a nașterii lui William Shakes
peare. Colectivul dramatic englez va 
prezenta în continuare „Regele 
Lear“ și „Comedia erorilor“ la 
Praga, Budapesta, Belgrad. Bucu
rești, Varșovia, Helsinki, Leningrad, 
Moscova, Washington, Boston, New 
York și Toronto. urmînd ca turneul 
să ia sfîrșit la 7 iunie.

CIUDAD DE MEXICO 18 (Ager
pres). — Frontul electoral al po
porului din Mexic a desemnat pe 
cunoscutul pictor progresist David 
Alfaro Siqueiros și pe ziaristul Re
nato Leduc drept candidați în ale
gerile pentru Senat, care urmează 
să aibă loc în Mexic. Siqueiros se 
află în prezent în închisoare, fiind 
condamnai sub acuzația de „dezor
dine socială“. De asemenea au fost 
desemnați drept candidați ziaristul 
Filomeno Mata, care a fost eliberat 
recent din închisoare, precum și alți 
cițiva deținuți politici.

Zece miliarde ani-lurnină despart 
planeta noastră de cel mai îndepăr
tat corp ceresc care a putut fi obser
vat vreodată de om. Această distanță 
a fost calculată printr-un procedeu 
radio-astronomic de către savantul so
vietic losip Șklovski, care a stabilit 
totodată că acest corp ceresc, asemă-

Bruxelles celebrul 
de negri“ al lui 
bloul. care făcea

tablou „Capete 
Rubens. Ta

perte din co
lecția stalului belgian, era expus 
la primul etaj al muzeului. împreu
nă cu alte 24 de tablouri și schițe 
ale celebrului pictor. Potrivit de
clarațiilor poliției din Bruxelles, 
hoții s-au introdus în muzeu prm 
acoperiș, foloșindu-se de o scară de 
frînghie. Ei au putut 
observați cu tabloul 
din rama sa.

SIMFONIE PENTRU

S4 de ani, italianul Evaldo D’Andrea este un pasionatDeși în vîrstă de ... —
constructor de boburi. Multe din boburile sale cu 2 și 4 locuri au par

ticipat Ia competițiile de Ia Innsbruck de anul acesta

să plece ne- 
desfăcindu-i

ASPIRATOR

ocazia creării ta 23 te- 
a „Marii Simfonii“ de 
Arnold. Lucrarea cuprin- 
pentru... aspirator și ce-

In mintea multor oameni, Zagre
bul de astăzi evocă în primul rînd 
imaginea uzinelor industriei con
structoare de mașini -- „Rade Kon- 
ciar“, „Iedinstvo“, „Chromos“, „E- 
lektroda“ etc. Pentru alții este ora
șul Institutului „Rudjer Boșkovici“. 
Iar pentru mulți e sinonim cu o 
efervescentă viață culturală. In 
fapt, capitala Republicii Croate, u- 
nul dintre cele mai importante o- 
rașe ale R.S.F. Iugoslavia, întru
chipează toate aceste atribute la un 
loc și, în plus, încă ceva : Tîrgul in
ternațional de toamnă — cunoscut 
punct de atracție pentru reprezen
tanți ai vieții economice de pretu
tindeni. Am vizitat orașul după ce 
Tîrgul își închisese porțile, atunci 
cînd Zagrebul își reluase viața 
aspectul său de toate zilele.

Și

Orchestra simfonică din Rich
mond (statul Virginia, S.U.A.) a or
ganizat recent o audiție pentru re
crutarea temporară a patru execu- 
tanți, cu 
bruarie.
Malcolm 
de părți 
ruitoare.

Un anume Jacaon Galbraith a 
fost eliminat după 45 secunde : as
piratorul său avea un bun ..re be
mol“ dar, fiind de un model prea 
recent, nu putea fi deajuns de bine 
auzit. Pînă la urmă a fost reținut 
un vechi aspirator cîrpit cu bucăți 
de sfoară și bandă adezivă • exper- 
ții l-au considerat un adevărat. 
Stradivarius al genului.

O

TOKIO. Stadionul Național și împrejurimii® sal® vâzute din avion.

Peisaj urban
Desigur, iarna ne-a lipsit de unul 

dintre elementele peisagistice cele 
mai caracteristice ale Zagrebului : 
vegetația abundentă a parcurilor și 
grădinilor sale care — după cîte ni 
s-a spus — îi dăruiesc vara un bel
șug de verdeață și miresme. Totoda
tă însă, ziua senină de iarnă, cu ce
rul nepătat, arcuit peste oraș, dezvă- 

contururileluie parcă mai intens 
sale atît de specifice.

Văzut de la înălțimea 
Strossmayer. străjuită 
castani desfrunziți, 
borît în trepte pe muntele care îi 
poartă numele — se înfățișează vizi
tatorilor cu profilul distinct al celor 
trei formațiuni urbane, ridicate de-a 
lungul veacurilor și reunite în ulti
mul secol intr-un singur oraș. întîi 
zărești vestigiile așa-numitului Kap- 
tol — cetatea episcopală — întemeia
tă încă din secolul XI. cu turlele sale 
de metal înverzit de vreme. Iar de 
aici, de pe acest platou înconjurat 
de un solid parapet de piatră, pri
virea îți alunecă la vale peste aco
perișurile de țiglă purpurie, peste

promenadei 
de bătrînii 

Zagrebul — co-

zveltele arcade ale clădirilor cetății 
laice, ridicate în secolele următoare 
de bogata nobilime croată mult 
peste fruntariile anterioare, inva- 
dînd și valea rîului Sava. De aici, 
din această extindere, își trage, de 
altfel, originea și numele de azi al 
orașului: Za Greb însemna, în ve
chea croată, „dincolo de fortifica
ție“.

Sub privirile noastre curg, ca o 
horbotă arhitecturală, străzile în
guste de piatră, cu clădiri în cele mai 
variate stiluri, predoininînd îndeo
sebi barocul, cu eflorescenta sa spe
cifică ’ de podoabe. Impresionează, 
mai ales, străvechiul donjon „Dver- 
țe“ (Poarta cea mică), de unde, în 
urmă cu secole, paznicii anunțau in
cendiile. Privirea se oprește apoi a- 
supra pieței Rădici, centrul Orașu
lui de Sus, unde se înalță clădirea 
Președinției Vecei Executive a R. S. 
Croația — considerată cel mai fru
mos edificiu în stil baroc din Za
greb — și clădirea mai recentă a 
Skupșcinei. Pe acoperișul de olane 
multicolore al uneia dintre clădirile 
care mărginesc piața lucesc în bă
taia soarelui, desenate tot din olane, 
stemele regiunilor Croației și stema 
orașului Zagreb.

Și iată că, de-acum încolo, privirea 
rătăcește mai în voie, ieșind din 
chinga de uliți înguste a Orașului de 
Sus spre largul marilor bulevarde ale 
celei mai noi și mai moderne părți a 
Zagrebului. In Piața Republicii 
zărim, alături de clădirile de pe la 
începutul secolului nostru, blocuri 
recent ridicate, cu 12—14 etaje, cu 
fațade de sticlă și cu magazine la 
parter.

Pașii m-au purtat mai departe, spre 
partea de nord-est a Zagrebului, 
unde, pe locuri altă dată pustii, a 
crescut în anii puterii populare 
aproape un întreg orășel. în cuprin
sul lui nu te vei mira dacă alături 
de un senior în vestmintele specifice 
secolului al XVII-lea vei întîlni un 
om al anului 2 000, în haine de cos-

monaut. E firesc, deoarece aici se în
tind studiourile cinematografice 
„Dubrava-film“, unele din cele mai 
mari și mai bine utilate din Iugo
slavia. Noul imobil al uzinelor de a- 
paratură radiofonică este înconjurat 
de zona de verdeață a parcurilor 
Maximir și Dubrava. în partea de 
est a orașului. în cartierul Tresn- 
jevka. se găsesc, de asemenea, în
treprinderi industriale, ale căror 
linii arhitectonice severe sini în
dulcite de marile grădini din jur.

Dar cea mai mare construcție se 
desfășoară in sudul orașului dinco
lo de apela calme, solemne ale Sa- 
vei Alături de cele peste 20 de pa
vilioane ale Tîrgului Internațional 
cresc văzînd cu ochii largile bule
varde. mărginite cu dreptunghiuri 
multicolore de clădiri, ale unui sec
tor a) orașului unde vor locui peste 
cîțiva ani aproape un sfert de milion 
de oameni Macaralele profilate pe 
cerul de sticlă albastră al ternii își 
desfășoară, fără contenire, ritmicul 
ritual al înălțării de noi și noi pa
nouri prefabricate, ca un simbol 
construcției,

al

Muncă și creație
In cuprinsul acestui oraș, cu o 

conomie dezvoltată, industria Iugo
slaviei socialiste este puternic re
prezentată. Aici se găsesc peste 
o sută de întreprinderi industriale, 
dintre care mai mult de jumătate au 
fost construite în cursul ultimelor 
două decenii, în timp ce celelalte, 
în același răstimp, s-au modernizat.

In zilele cînd ne aflam la Zagreb 
tocmai fusese dată în exploatare 
prima secție a unui combinat al in
dustriei chimice — una dintre cele 
mai însemnate întreprinderi de acest 
gen din țara vecină și prietenă. în 
altă parte a orașului, în atelierele 
de proiectare ale Uzinelor .Rade 
Konciar". se nășteau, deocamdată pe 
hîrtia ele calc noi utilaje electro
tehnice. în halele Uzinelor de utilaj 
chimic și alimentar „Iedinstvo“ i-am

e-

urmărit pe strungarii Ivan Frantici 
și Tomo Pintarici — adevărați 
maeștri in meseria lor — lucrînd pie
sele complicate din care, mai tîrziu, 
la montaj, se închegau formele su
ple ale utilajelor pentru separarea 
și pasteurizarea laptelui, ale extrac- 
toarelor de sucuri de fructe, ale ben
zilor de sortare a fructelor și legu
melor.

Aceeași atmosferă de activitate 
creatoare am întîlnit-o in labora
toarele și secțiile Institutului de cer
cetări nucleare „Rudjer Boșkovici”. 
însoțiți de amabila noastră gazdă, di
rectorul institutului, prof. dr. Tomo 
Bosanac, am vizitat ciclotronul, 
instalație cu ajutorul căreia spe
cialiștii de aici fac migăloase inves
tigații în structura complexă a nu
cleului atomic, preocupîndu-se tot
odată, și de producerea de izotopi 
radioactivi pentru întrebuințarea în 
industrie și medicină Profesor dr. 
Mladen Paid și dr inginer Maximi
lian Konrad ne-au prezentat una 
dintre cele mai interesante instalații 
ale institutului - analizatorul cu 256 
de canale, creier electronic înzestrat 
cu o așa-numită ..memorie de fe
rită“. Căci Zagrebul este și unul din 
însemnatele centre științifice și cul
turale ale țării sau 
profesorul Bosanac — o 
„forjă de cadre" pentru 
știință, artă.

...înserează. Luminile 
municipale sînt aprinse pînă tîrziu.

Academiei iugo- 
ărtă zeci de vi- 
operele tnare- 
Meștrovici în
de concerte ale 

de pe strune

cum spunea 
adevărată 
economie,

bibliotecii
în sălile muzeului 
slave de știință și 
zilatori contemplă 
iui sculptor Ivan 
tr-una din 
orașului se 
acordurile muzicii iui Mozart și Bo- 
eherini in interpretarea cunoscutei 
formații conduse de Antonio Jani- 
gro, „Soliștii din Zagreb" care a vi
zitat nu de mult și țara noastră Pe 
scena Operei se reprezintă tragedia 
muzicală „Nikola Șubiei Zrirtski" de 
unul dintre clasicii muzicii iugosla
ve, Ivan Zalei iar pe scenele teatre
lor din oraș apar la lumina rampei 
personajele pieselor din ciclul 
„Glernbay“ a! clasicului în viață al 
literaturii croate, Miroslav Krleza, 
ori personaje din alte opere ale 
dramaturgiei naționale și univer
sale.

...Zagrebul încheie o zi obișnuită 
din această iarnă O zi obișnuită de 
muncă și creație.

VICTOR BÎRLADEANU

sălile
înalță
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Aspecte alle mișcării 
pentru pace in Anglia

LOVITURĂ DE STAT 
ÎN GABON

Libreville is (Agerpres). — în 
noaptea de 17 spre 18 februarie, în 
Republica Gabon a avut loc o lovi
tură de stat militară. Guvernul a 
fost demis, iar președintele republi
cii, Leon Mba, și ceilalți membri ai 
guvernului au fost arestați. Puterea 
a fost preluată de către un „Comitet 
revoluționar“.

LA GENEVA CIPRIOTĂ 0.
Dezbateri cu privire 

a dezarmarea generală și totală

Postul de radio Libreville a difu

zat un mesaj în care cere populației 
să păstreze calmul.

Adresîndu-se misiunilor străine 
de ajutor tehnic prezente în țară, 
postul de radio le-a cerut „să nu se 
amestece în treburile interne ale 
Gabonului".

La 21 ianuarie, președintele Mba 
dizolvase Adunarea Națională, a- 
nunțînd în mod oficial că această 
măsură a fost luată din „motive de 
economie“. In realitate însă, aduna
rea a fost dizolvată deoarece nu a 
adoptat o lege propusă de Mba care 
urmărea eliminarea opoziției din 
Parlament. Următoarele alegeri par
lamentare fuseseră fixate la 23 fe
bruarie.

*

Republica Gabon are o suprafață 
de 267 000 km. p. și o populație de 
440 000 de locuitori..

Gabonul dispune de însemnate bo
gății naturale, dintre care se remar
că zăcămintele de mangan. In sub
solul său se mai găsesc : uraniu, 
fier, petrol, zinc, aur ș.a. Cu toate 
acestea Gabonul, care a fost multă 
vreme colonie franceză, se numără 
printre țările slab dezvoltate. Prin
cipalul său produs de export este 
materialul lemnos, îndeosebi valo
roasa esență denumită ocume.

GENEVA 18. Trimisul special A- 
gerpres, C. Benga, transmite : Ședin
ța din 18 februarie a Comitetului 
pentru dezarmare, prezidată de Se- 
mion Țarapkin, conducătorul dele
gației Uniunii Sovietice, a fost con
sacrată discutării problemelor de
zarmării generale și totale.

Luînd cuvîntul, atît reprezentan
tul Canadei, generalul Burns, cit și 
reprezentantul italian, Cavaletti, au 
continuat să ceară delegației sovie
tice „explicații“ și „detalii“ un legă
tură cu propunerea sa ca cele două 
mari puteri nucleare — U.R.S.S. și 
S.U.A. — să mențină, pînă la. sfîr- 
șitu.1 celei de-a IlI-a etape a dezar
mării pe teritoriile proprii un număr 
strict limitat de rachete și arme nu
cleare. Ambii vorbitori s-au pronun
țat pentru propunerea americană 
privind „înghețarea producției de 
rachete și armament nuclear“.

A luat apoi cuvîntul M. Blusztajn, 
reprezentantul R. P. Polone, care a 
arătat că argumentele aduse de șe
ful delegației americane, William 
Foster, nu se deosebesc de cele for
mulate la începutul tratativelor de 
dezarmare. S-ar părea că S.U.A. re
fuză să vadă deosebirea dintre pla
nul sovietic de dezarmare din 1982 
și cel completat cu propunerea mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., Gromîko, din 1963. Separe, 
de asemenea, că delegația america
nă nu ține seama de evoluția con
cepțiilor în ce privește dezarmarea. 
Este semnificativ — a remarcat vor
bitorul — că „schița" americană de 
plan pentru dezarmare nu a suferit 
nici o schimbare după anul 1962.

R. K. Nehru, reprezentantul In
diei, a cerut Comitetului să-și 
accelereze activitatea pentru a se 
putea trece cît mai curînd la elabo
rarea Tratatului de dezarmare gene
rală și totală. El a relevat că prin 
schimbările aduse planului său de

dezarmare prin propunerea lui 
Gromîko, U.R.S.S. a făcut un pas în 
întîmpinarea poziției occidentale.

S. Țarapkin a arătat că numeroși 
șefi de delegații au subliniat impor
tanța propunerii făcute de A. A. 
Gromîko în toamna anului trecut 
și au apreciat că aceasta este menită 
nu numai să dea un impuls tratati
velor, dar a deschis noi perspec
tive pentru abordarea într-un 
context nou a întregii probleme 
a dezarmării. în ciuda acestui 
fapt — a remarcat Țarapkin — po
ziția reprezentanților puterilor occi
dentale a fost descurajatoare. Singu
ra lor preocupare a fost de a cere tot 
timpul „explicații suplimentare“ la 
o propunere de altfel destul de clară 
și precisă, iar delegația sovietică a 
făcut maximum de efort pentru ca 
partenerii occidentali la tratative să 
înțeleagă bine despre ce este vorba.

Din cuvîntările reprezentanților 
occidentali, a încheiat Semion Țarap
kin, reiese că aceștia vor nu „ex
plicații suplimentare“, așa cum 
spun, ci acceptarea de către Uniunea 
Sovietică a propunerii occidentale 
privind „reducerea procentuală“ a 
armamentelor,, iar apelurile repeta
te de a se trece la „dezbateri asupra 
amănuntelor tehnice“ nu au alt scop 
decît acela de a evita un răspuns 
clar la propunerea sovietică.

*
LONDRA 18 (Agerpres). — La 

Londra s-a anunțat că ministrul de 
externe al Marii Britanii, R. A. But
ler, va pleca la 24 februarie la Con
ferința celor 18 state pentru dezar
mare de la Geneva. Citind „surse 
diplomatice informate", agenția 
France Presse relatează că „se aș
teaptă ca Butler să facă unele 
propuneri în cadrul programului 
dezarmării“.

B

® întrevederile iul U Thant ® O nonă ședință a Consiliului 
de Securitate a în insulă a domnit ieri calmul

preună posibilitățile de soluționare 
a problemei cipriote.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Greciei, Xantopoulos Palamas, i-a 
primit marți pe ambasadorii Marii 
Britanii și Statelor Unite. Cu această 
ocazie, relatează France Presse, Pa
lamas le-a adus la cunoștință că gu
vernul grec își exprimă profundul 
regret în legătură cu faptul că nu a 
fost informat de hotărîrea Angliei 
de a cere convocarea Consiliului de 
Securitate. Ministrul grec a declarat 
că guvernul Greciei a primit cu 
neliniște anumite declarații făcute de 
personalități ale guvernului britanic 
privind eventualitatea împărțirii 
insulei Cipru.

NEW YORK 18 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a continuat în cursul zilei de marți 
consultările cu o serie de partici
pant! la dezbaterile Consiliului de 
Securitate în problema Ciprului. El 
s-a întîlnit cu ministrul afacerilor 
externe al Ciprului, Spyros Kipria- 
nu și cu ambasadorul Turciei la 
Washington, Kismet Menemendjoglu.

Luni seara U Thant avusese în
trevederi cu renrezentantul perma
nent al S.U.A. la O.N.U., Adlai Ste
venson, și cu subsecretarul de stat 
al S.U.A.,. George Ball, care s-a îna
poiat în Statele Unite după vizitele 
făcute la Atena, Ankara și Nicosia.

După cum transmite agenția Asso
ciated Press, în cercurile diploma
tice se crede că U Thant a pre
luat inițiativa reglementării cri
zei cipriote, elaborînd un plan care 
prevede crearea 
ționale, precum 
scopul rezolvării

unei forțe interna
și alte măsuri în 
conflictului.

■A
(Agerpres). — După 
au avut loc în ulti-

NICOSIA 18 
ciocnirile care 
mele zile în Cipru între cele două 
comunități, marți situația a devenit 
din nou calmă.

Anul acesta marșul de la sta
ția de cercetări atomice Aldermas- 
ton la Londra, care a dat naștere 
„Campaniei pentru dezarmarea nu
cleară“ și a dat modelul unor 
marșuri similare in restul lumii, nu 
va mai fi organizat. în schimb vor 
avea loc diverse manifestări la Lon
dra și în împrejurimi, culminînd cu 
un marș 
zile centrale ale Londrei, 
Trafalgar Square, unde au 
obicei marile mitinguri de

Marșul de la Aldermaston 
abandonat nu pentru că nu 
bucurat de suficient 
mase. De fapt, hotărîrea 
luată pentru că numărul 
de participant la acest 
greuna 
fiecare 
ploare, 
dormit, 
bleme 
gul drumului depășeau tot mai 
mult resursele „Campaniei pentru 
dezarmarea nucleară“. Așa cum mi-a 
spus canonicul Collins, președintele 
acestei mișcări : „Acțiunea noastră

iȘ de la Hyde Park, prin stră- 
pînă la 

loc de 
masă.
a fost 
s-ar fi 

sprijin în 
a fost 

crescînd 
marș în- 

măsurile de organizare. In 
an marșul creștea în am- 
iar organizarea corturilor de 
aprovizionarea și alte pro- 
care se iveau de-a lun-

G. PAPMDREÜ ÎNSĂRCINAT
CU FORJAREA GUVERNULUI GREC

ATENA 18 (Agerpres). — Marți, 
regele Greciei l-a însărcinat pe G. 
Papandreu, liderul partidului „Uniu
nea de centru“, care a obținut vic
toria în alegerile din 16 februarie, să 
formeze noul guvern grec.

Atacurile forțelor patriotice sud-vleinameze împotriva trupelor guverna
mentale se soldează de cele mai multe ori cu capturarea unor însemnate 
caniitâți de muniții. Fotografia de mai sus, reprodusă din revista ame

ricană „Life", înfățișează un grup de partizani cu trofeele capturate

4«/ d/plomM occidentală
Comentînd desfășurarea activită

ții diplomatice din ultimele zile, pre
sa occidentală remarcă, nu fără te
mei, că vizitele aproape concomi
tente ale unor șefi de guverne de o 
parte și alta a Atlanticului n-ar fi o 
coincidență întîmplătoare, ci s-ar 
datora interesului principalelor țări 
apusene de a-și clarifica reciproc 
pozițiile atît în probleme de interes 
bilateral, cît și față de anumite pro
bleme internaționale. Ziarele se re
feră în special la călătoria premie
rului britanic, Home, la Washing
ton, și la aceea a cancelarului Er
hard la Paris.

Cu excepții minore, agendele dis
cuțiilor se aseamănă. „în principiu
— scrie ziarul francez „Le Monde“
— aceste întîlniri ar trebui să dea 
loc la schimburi de idei aprofundate 
asupra marilor probleme, ca destin
derea Est-Vest, viitorul Europei, 
raporturile economice între aceasta 
și Statele Unite, strategia (țărilor oc
cidentale — n. ns.) etc, și să des
prindă liniile de acțiune pe termen 
lung... O multitudine de probleme 
actuale, care cer hotărîri urgente, 
solicită atenția".

Relațiile Est-Vest — după cum 
subliniază comentatorii din canita- 
lele vest-europene— constituie obiec
tul nelipsit de la toate aceste între
vederi. Să ne oprim, de pildă, asu
pra celei de la Washington. „Este 
clar — scrie ziarul londonez „Times“
— că primul ministru (Alec Home) 
a avut în vedere două obiective : să 
stabilească relații bune cu președin
tele Johnson și să discute despre re
lațiile Est-Vest precum și despre 
viitoarele eforturi de a ajunge la în
țelegere și destindere“. Amănunte nu 
au fost date publicității și aprecie
rile vizează doar „intențiile în gene
ral“, neînsoțite însă de referiri con
crète sau propuneri constructive.

Problemele abordate au fost nu
meroase, interlocutorii parcurgînd 
un adevărat „tur de orizont“. N-au

lipsit — după cum reiese din rela
tările presei — confruntări între 
punctele de vedere respective, în 
primul rînd în domeniul lărgirii 
schimburilor comerciale. „Convor
birile anglo-americane — afirmă a- 
genția France Presse — nu au per
mis înlăturarea divergențelor care 
există de mai mulți ani între 
Washington și Londra asupra co
merțului cu țările socialiste în ge
neral și cu Cuba în special. ...Au fost 
expuse în mod detaliat motivele 
pentru care Marea Britanie inten
ționează să continue livrările de 
mărfuri nestrategice către Cuba și 
să obțină contracte pentru vînzarea 
anumitor produse către Uniunea 
Sovietică“. Ziarul „Financial Times“, 
exprimînd părerea cercurilor de 
afaceri engleze, scrie : „Britanicii 
nu au făcut nici o concesie in pro
blema comerțului cu Cuba“, preci- 
zînd totodată că „acest comerț se va 
baza în esență pe considerente de 
ordin economic" și fără a uita să 
menționeze posibilitatea unei replici 
americane : „Washingtonul va con
tinua, desigur, să preconizeze boico
tarea comercială a Cubei... și ar 
putea să adopte măsuri de represa
lii împotriva firmelor engleze care 
furnizează materiale și utilaj Cu
bei“.

Unele reacții în acest sens au și 
fost semnalate în cercuri ale Con
gresului S.U.A. Senatorul demo
crat John Sparkman a calificat 
poziția engleză ca fiind „foarte de
zamăgitoare“, iar senatorul republi
can Frank Carlsson e de părere că 
„aceste convorbiri au constituit un 
eșec". Aceeași, agenție apreciază că, 
din punctul de vedere al Londrei, 
„economia Marii Britanii depinde 
de comerț. în timp ce economia Sta
telor Unite nu“.

în ce privește Ciprul. „New York 
Herald Tribune“ constată că lungul 
comunicat final „nu cuprinde nimic 
concret. Singurele crize actuale

menționate sînt cele ale Malayeziei 
și Vietnamului de sud". Sesizînd 
sprijinirea reciprocă a pozițiilor ce
lor doi parteneri în Vietnamul de 
sud ,și respectiv în Malayezia, zia
rul „Le Monde“ dă următoarea 
explicație într-un editorial inti
tulat „Limitele solidarității anglo- 
americane“ : „în ce privește Asia, 
sir Alec a apărut ca solicitator, din 
pricina Malayeziei. Tocmai acest 
lucru l-a determinat să se compen
seze față de Vietnamul de sud și să 
afirme sprijinul său total față de 
politica americană în această țară".

Pentru a explica anumite dife
rențe de păreri, ziarul amintit sus
ține că acestea ar fi influențate și 
de faptul că ambii interlocutori au 
de parcurs un an electoral, cu dife
rența că preș’edintele Johnson ar 
deține o poziție mai favorabilă. „Le 
Monde" consideră că „tocmai a- 
ceastă perspectivă a alegerilor îm
piedică guvernul conservator brita
nic să răspundă prin da sau nu, 
lucru așteptat la Casa Albă, la pro
punerea privind forțele multilate
rale“ ale N.A.T.O. și ajunge la con
cluzia că „în afară de cordialitate 
și de extrema francheță a discuții
lor, aceste întrevederi nu par a fi 
atins rezultate remarcabile“.

La Paris, unde au avut loc con
vorbiri între președintele de Gaulle 
și cancelarul Erhard, nu a fost pu
blicat. nici un comunicat.. Oficialită
țile și ziarele au explicat că e vorba 
de o întrevedere „normală“, „de 
rutină“, potrivit tratatului franco- 
vest-german din 1963. Nu toți sînt 
însă de această părere și Buletinul 
partidului liberal vest-german apre
ciază întîlnirea astfel : „Vizita can
celarului Erhard la Paris se numără 
printre cele mai dificile încercări 
cărora le-a avut de făcut față un 
șef de guvern (vest) german din 1949 
încoace“.

După cum se arată în presă, au 
fost trecute în revistă multe pro-

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scînteii" Tel. 17.60.10,

★
Consiliul de Securitate al O.N.U. 

și-a reluat marți dezbaterile în pro
blema Ciprului. Ședința s-a deschis 
la orele 20,15 GMT — 22,15 ora 
Bucureștiului — sub președinția lui 
Carlos Bernardes (Brazilia). La 
cuvînt s-au înscris ministrul aface
rilor externe al Ciprului precum șl 
reprezentanții Turciei, Marii Bri
tanii și U.R.S.S.

★
ATENA 18 (Agerpres). — Agenția 

France Presse relatează că noul 
prim-ministru al Greciei, G. Papan
dreu, a declarat că după primirea 
învestiturii intenționează să-1 întîl- 
nească pe primul ministru al Tur
ciei, Ismet Inönü, pentru a găsi îm-

ProcesLsl de la Dallas

Ore întregi de interogatoriu... 
pentru jurați

DALLAS 18 (Agerpres). — Marți 
a continuat la Dallas procesul lui 
Jack Ruby, ucigașul lui Lee Os
wald, asasinul prezumtiv al preșe
dintelui Kennedy. Ședința de dimi
neață a fost consacrată în întregi
me interogatoriului primului can- 
didat-jurat, din cei 900 aleși dintre 
locuitorii orașului. După trei ore și 
jumătate, ședința a fost suspen
dată, interogatoriul urmînd să con
tinue în ședința de după-amiază.

în legătură cu încetineala cu care 
se desfășoară procedura în vederea 
alegerii celor 12 jurați, prevăzuți de 
lege, agenția Reuter amintește că 
judecătorul Joe Brown a declarat 
luni seara că vor fi necesare pro-; 
babil între 10 și 14 zile „înainte de 
a ști dacă vom fi în stare să găsim 
jurații. Dacă va deveni evident că 
acest lucru nu este posibil —a con
tinuat el — atunci voi fi de acord 
ca procesul să se desfășoare într-un 
alt oraș“.

Intre timp, potrivit relatărilor a- 
genției Reuter, avocatul newyorkez 
Marc Lane, angajat de mama lui 
Oswald, a declarat că se află în po
sesia unor documente care dovedesc 
că în asasinarea președintelui Ken
nedy au fost implicate mai multe 
persoane.

bleme și aspecte ale vieții interna
ționale, printre care un loc central 
l-au ocupat relațiile Est-Vest. Din 
majoritatea comentariilor de presă 
rezultă că în punctul nodal al dis
cuțiilor a fost concentrată, așa cum 
scrie ziarul parizian „L’Aurore“, 
îngrijorarea Bonnului față de „fi
sura care se accentuează între 
Paris și Washington“. Arătînd că 
Erhard este „ghidat și animat, de fi
delitatea sa față de Washington“, 
ziarul remarcă „teama crescîndă a 
cancelarului că Franța se va înde
părta de alianța atlantică“, deși la 
Paris se afirmă că asemenea temeri 
nu ar fi justificate.

în timp ce unele ziare scriu că at
mosfera a fost „foarte bună“, altele 
constată că aceasta nu a împiedicat 
neconcordanța între diversele opi
nii ale ambelor părți. Cancelarul Er
hard, întors la Bonn, a declarat : „E- 
xistă desigur multe diferențe“. Iar 
ziarul „La Nation“, de orientare 
gaullistă, face o comparație între ve
chile raporturi cu Adenauer și cele 
actuale cu Erhard, arătînd că aces
tea din urmă au loc „într-o ambian
ță diferită“.

In presa apuseană se arată că, pe 
lingă înțelegerea la care s-a ajuns 
în sectorul militar, „singurul rezul
tat cu adevărat substanțial al între
vederilor de la Elysée este accepta
rea vest-germanilor de a deveni a- 
sociați la ajutorul financiar și teh
nic pentru țările Americii Latine“ 
(L’Aurore). Această „inițiativă“, 
scrie ziarul, a fost luată de Pa
ris „pentru a evita o înverșunată 
bătălie economică între cele două 
țări pe îndepărtatele teritorii latino- 
americane“.

Departe de a fi epuizate, șl mai 
ales reglementate, au rămas mai de
parte vechile subiecte — problemele 
Pieței comune, ale apropiatei „runde 
Kennedy“, ale tarifelor vamale etc. 
Ziarele scriu că următoarea întreve
dere va avea loc la Bonn.

Miercuri sosește în capitala Fran
ței președintele Segni, însoțit de mi
nistrul de externe, Saragat. Lista 
problemelor, afirmă presa, se anun
ță, și la aceste întrevederi, încărcată 
și relativ similară cu cele precedente

L. RODESCU

Din cauza incidentelor, femeile șl copil din Cipru sînt nevoiți să se de
plaseze pe drumurile țării doar în grupuri, așa cum se vede și din foto

grafia de mai sus
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a înscris zilele sărbătorilor de paști 
în calendarul lumii ca timpul cînd 
zeci și sute de mii de oameni de
monstrează împotriva bombei, pen
tru dezarmare și pace și sintern 
mîndri că numele de „Aldermas
ton“ a devenit un simbol pentru o 
mare mișcare mondială. Dar nu 
vrem ca acest nume să devină o 
simplă rutină și de aceea vom căuta 
noi căi de afirmare a dorinței noas
tre de pace“.

Pentru marșul care va avea loc 
pe străzile Londrei vor veni în ca
pitală delegați din toate părțile ță
rii. în prima zi se va desfășura o 
demonstrație, cu participarea aso
ciației „Campania pentru dezarma
rea nucleară“. Manifestările care vor 
avea loc în zilele următoare vor fi 
organizate de aripa de tineret a 
mișcării.

„Comitetul celor 100“, condus de 
lordul Bertrand Russel, care a ini
țiat diverse 
palele piețe 
ale Londrei 
unui război 
el în aceeași perioadă un marș spre 
baza americană Ruislip, situată în 
apropierea Londrei. Cînd de
monstranții vor ajunge la ținta 
marșului lor, un membru al comi
tetului va da citire unui mesaj pri
vind eliberarea bazei în scopuri 
pașnice. Ei au însă dispoziții să nu 
opună o rezistență violentă agenți- 
lor forței publice.

O caracteristică a luptei actuale 
pentru pace în Anglia este înrîuri- 
rea pe care ea o exercită asupra luă
rilor de poziții publice ale partide
lor politice care vor începe în cu
rînd campania în vederea alegerilor 
generale. Asupra acestei caracteris
tici s-a accentuat îndeosebi la reu
niunea organizată zilele trecute de 
Comitetul britanic pentru pace. Cei 
care au luat cuvîntul la reuniune au 
arătat, totodată, că este nevoie ca 
afirmațiile în sprijinul ideilor de
zarmării, coexistenței pașnice să fie 
urmate de fapte. Participanții la 
mișcările pentru pace din Anglia a- 
preciază că proiectul așa-numitei 
forțe nucleare multilaterale amenin
ță să îngreuneze și mai mult orice 
soluție privind problemele europene 
și în general, tratativele de dezar
mare.

Atenția mișcărilor de luptă pentru 
pace este ațintită asupra lucrărilor 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare de la Geneva, de la care 
opinia publică așteaptă noi progrese 
în elaborarea unui tratat de dezar
mare generală și totală.

GORDON SCHÄFFER

demonstrații în princi- 
și artere de circulație 

împotriva pericolului 
nuclear, va organiza și

VIZITA PREMIERULUI

Pentru ce pleacă Mansholt și Marjolin în S.U.A
Agențiile de presă anunță că cei 

doi vicepreședinți ai Comisiei Pieței 
comune, S.’ Mansholt și R. Marjolin, 
vor avea la Washington, la 5 și 6 
martie, întrevederi cu reprezentanți 
ai guvernului S.U.A., în legătură cu 
pregătirea viitoarelor tratative tari
fare din cadrul G.A.T.T. (Acordul 
general pentru tarife și comerț), cu
noscute sub denumirea de „runda 
Kennedy".

In cercurile economice din Occi
dent acest fapt este apreciat ca o 
expresie a agravării divergențelor 
dintre Statele Unite și membrii Pie
ței comune în ce privește acordul a- 
supra problemelor ce vor fi nego
ciate în luna mai. la Geneva.

După cum se știe, obiectul acestor 
negocieri îl constituie propunerea a- 
mericană de reducere liniară cu 50 
la sută a tarifelor vamale ale S.U.A. 
și ale C.E.E. în relațiile lor de 
schimb. După aprecierile ziarului 
„Le Figaro“, proiectul acesta „tra
versează o fază dificilă", datorită re
fuzului categoric al unor membri ai 
Pieței comune, de a accepta, propu
nerea americană. Aceștia își moti
vează atitudinea arătînd că tarifele 
vamale ale S.U.A. fiind cu mult mai

ridicate decît ale „celor șase", o re
ducere liniară, adică. în aceleași 
proporții de ambele părți, nu ar 
schimba cu nimic disparitățile exis
tente.

Totodată, țările C.E.E. au alcătuit 
o listă în care au inclus un număr 
de 800 de articole, la care, după pă
rerea experților vest-europeni, tari
fele vamale americane sînt de peste 
două ori mai mari decît tarifele va
male din Piața comună. La aceste 
produse „cei șase“ au propus ca re
ducerea liniară cu 50 la sută, preco
nizată de S.U.A., să nu fie aplicată, 
ci taxele de vamă dmericane să sca
dă cu 50 la. sută, iar cele ale parte
nerilor C.E.E. cu numai 25 la sută. 
Datorită însă refuzului, de data a- 
ceasta, a părții americane, se apre
ciază că nici pînă în prezent nu s-a 
putut pregăti terenul negocierilor de 
la Geneva.. Ma.i mult, potrivit ziaru
lui „New York Times", personalități 
ale administrației americane au de
clarat că : „dacă Piața comună nu-și 
va schimba poziția rigidă adoptată 
pînă acum, Washingtonul se va pu
tea găsi în situația de a anula ne
gocierile".

GH. C.

CIU EN-LAI IN PAKISTAN
K AR ACI 18 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția China Nouă, 
la 18 februarie, Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de Stat al R. P. Chi- , 
neze, însoțit de Cen I, locțiitor al 
premierului Consiliului de Stat și 
ministru de externe, au sosit la Ka- 
raci. Oaspeții chinezi au venit în 
Pakistan într-o vizită de prietenie, 
la invitația feldmareșalului Moham
med Ayub Khan, șeful statului, și a 
lui Aii Bhutte, ministrul afacerilor 
externe.

Continuă ciocnirile 
la frontiera 

somalezo-etiopiană
ADDIS ABEBA 18 (Agerpres). — 

Din comunicatele oficiale atît soma
leze cît și etiopiene reiese că la 
frontiera dintre cele două țări con
tinuă să fie încălcat acordul cu pri
vire la încetarea focului. Ciocniri 
violente au avut loc din nou, îndeo
sebi în punctele de frontieră Dollo 
și Yett (sudul provinciei Ogaden).

s RTE
BAGDAD. Ministrul de interne și 

guvernatorul militar general al Ira
kului, Rashid Musleh, a anunțat că 
la 18 februarie și-a început activi
tatea o comisie ministerială însăr
cinată să elaboreze planurile de re
construcție a provinciilor kurde.

CAIRO. Ministrul afacerilor ex
terne al R, S. Cehoslovace, Va
clav David, a sosit marți la Cairo 
într-o vizită oficială de opt zile, la 
invitația ministrului afacerilor exter
ne al R.A.U., Mahmud Fawzi.

ADDIS ABEBA. La Addis-Abeba 
au început lucrările celei de-a Vl-a 
sesiuni a Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Africa. La lucrările acestei 
sesiuni participă și o delegație de 
observatori ai R. P. Romîne, condusă 
de Mircea Nicolaescu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Cairo.

HAVANA. Șapte pescari cuba
nezi care au fost reținuți la 3 fe
bruarie de autoritățile S.U.A. în timp 
ce pescuiau în apele internaționale 
s-au reîntors la 17 februarie în 
patrie. La 18 februarie — anunță a- 
genția U.P.I. — la Key West, statul 
Florida, a început procesul celor
lalți 29 de pescari din echipajul va
selor de pescuit cubaneze.

NEW YORK. Cea de-a 20-a se
siune a Comisiei O.N.U. pentru 
drepturile omului și-a început lu- 
crările^ Principalul punct de pe a-

genda comisiei îl 
laborarea 
lichidarea 
criminare

constituie e- 
unei convenții privind 
tuturor formelor de dis- 

rasială.

țării în drepturile ei irevocabile asu
pra bogățiilor petroliere“.

LIMBURG. Marți s-a deschis în 
orașul vest-german Limburg pro
cesul medicilor și funcționarilor na
ziști vinovați de executarea planu
lui hitlerist de eutanasie „T-4“, care 
prevedea lichidarea bolnavilor incu
rabili și a debililor mintali din Ger
mania.

LIMA.
Peru, Fernando Belaunde Terry, a 
semnat legea prin care este auto
rizat să întreprindă acțiunile nece
sare pentru „a garanta interesele

Președintele Republicii

Participant la recenta conferință africana de la Dar es Salaam
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