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DiiciiREȘTi centrală electrică
de tcrmoîîcarc în construcție

• Soiuri noi și hibrizi de le
gume (pag. 2-a).

• Școala și educația tineretului 
(pag. 2-a).
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în ziarul de azi

NOIliE CARTIERE

NECESARE

PE TEMELE ZILEI

tractoarele și 
trimise pe o- 
le deservesc.

La S.M.T. Cornișa ni, raionul Tîrgoviște, 
mașinile agricole sint gata pentru a fi 
goarele gospodăriilor colective pe care

„Scînteii "). —
medico-farma- 
se preocupă

TG. MUREȘ (coresp. 
Conducerea Institutului 
ceutic din Tg. Mureș 
de felul cum fac fafă sarcinilor tinerii me
dici și farmaciști formafi în acest institut. 
Pentru ei s-a înființat cabinetul absolven
tului, prin intermediul căruia se fine le
gătura cu foștii sfudenfi, li se dau sfaturi 
practice și indicații pentru învingerea 
greutäfilor inerente începutului. Dintr-un 
referat pe această temă, întocmit pe 
baza sugestiilor și propunerilor a peste 
50 de absolvenți ai institutului, prezen
tat recent în fafa consiliului științific, a 
reieșit necesitatea unei legături cît mai 
strînse a catedrelor cu terenul. Multe din 
sugestiile făcute sint nemijlocit legate de 
perfectionarea procesului de învă(ămînt 
în institut.

UNITĂȚILE DE DESERVIRE

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITIVÄ*

o Al. Gheorghiu : Corespon
dentă din Alena — După forma
rea noului guvern grec (pag.

Sistematizarea 
complexe feroviare

Cooperația meșteșugărească din țara noastră dis
pune de o largă rețea de deservire ; s-au înființat 
și continuă să se. înființeze, unități moderne, bine 
utilate. La dispoziția populației din mediul urban 
stau peste 12 500 de ateliere de îmbrăcăminte, în
călțăminte, de reparare a aparatelor electrice și de 
uz casnic etc.

Pe lîngă faptul că trebuie să se țină seama de 
cerințele cetățenilor în ce privește calitatea deser
virii, să se respecte termenele de execuție, de o 
mare importanță este și amplasarea în mod judi
cios a unităților. Una este să ai în cartierul în care 
locuiești, la îndemînă, centre ale cooperației meș
teșugărești și cu totul altceva e să fii nevoit a face 
drumuri lungi pînă în cine știe ce stradă, în alt 
raion, spre a putea comanda sau repara ceva.

Sînt oare judicios amplasate unitățile cooperației 
meșteșugărești ? în multe orașe, ele au fost prevă
zute încă din faza de proiectare a cartierelor noi ; 
apoi, paralel cu construcțiile de locuințe, au fost 
inaugurate treptat, fie la parterul blocurilor, fie în 
clădiri separate. Așa au apărut ateliere pentru de
panarea aparatelor de radio și televizoarelor pe 
Calea Plevnei, str. Avrig, Șoseaua Ștefan cel Mare 
din Capitală. Din păcate însă, nu aceeași este si
tuația în alte cartiere ale orașului. în Giulești, de 
pildă, s-au mutat peste 20 000 de oameni. Au fost 
deschise magazine moderne, s-au construit o poli
clinică, o școală și un cinematograf. Alte obiective 
social-culturale sînt în construcție. Lipsesc însă 
atelierele meșteșugărești atît de necesare, iar des
chiderea lor se amînă mereu. Deocamdată, în 
așteptare, pentru cele mai mărunte servicii, giu- 
leștenii bat drumurile spre alte cartiere. Centre de 
acest fel nu sînt încă nici în „Drumul Taberei", în 
„Balta Albă“. Deschiderea de noi unități presta
toare de servicii — moderne, bine utilate — se 
tărăgănează și în alte orașe. în centrul Oradiei sînt 
înghesuite peste 150 de ateliere ale cooperației 
meșteșugărești ; pe bulevardele Republicii și Alec- 
sandri, de exemplu, le găsești la fiecare pas. în 
schimb ele lipsesc aproape cu totul în cartiere mai 
îndepărtate, pe artere ca Velența, Calea Aradului, 
Cantemir etc. Din lipsa unei preocupări a U.R.C.M.’ 
Crișana, cît și a sfatului popular orășenesc, în a- 
ceste cartiere nu a fost prevăzut în ultimii ani nici 
un fel de spațiu pentru amplasarea unor ateliere 
meșteșugărești. La Constanța au fost deschise anul 
trecut 20 de unități profilate pe diferite servicii : 
ateliere de croitorie, lenjerie, reparații radio etc. 
Dar unde au fost amplasate ? Pe b-dul Tomis și 
Șoseaua Ștefan cel Mare — acolo unde se mai gă
seau și altele de același fel ! Gospodarii orașului 
nu s-au gîndit că se simțea nevoia unor astfel de 
unități și în cartiere ca Medeea, de exemplu. Cu 
aceeași „chibzuință“, la Constanța toate atelierele 
de curățătorie chimică sînt masate în centrul ora
șului. Deficiente similare în ce privește amplasarea 
unităților cooperației meșteșugărești sînt semna
late și la Iași, Deva, Hunedoara, Pitești. Cu toate 
că Uniunile regionale ale cooperativelor meșteșu
gărești au cerut din timp spațiile necesare pentru 
noi ateliere, 
sau, după ce 
destinație.

Lărgirea și
cooperației meșteșugărești, amplasarea lor cît 
judicios, potrivit necesităților, este o datorie 
a UCECOM, cît și a sfaturilor populare 
nești, în calitate de beneficiari ai imobilelor, de
oarece nu se poate concepe un cartier nou, modern, 
în care se mută mii de cetățeni, fără a li se asi
gura acestora o deservire exemplară sub toate 
aspectele, cît mai aproape de locuințele lor.

O nouă și importantă 
centrală electrică de ter- 
moficare a început să fie 
construită în Capitală, pe 
malul stîng al Dîmboviței, 
lîngă podul șoselei Vitan. 
în afară de . energia elec
trică pe care o va furni
za sistemului energetic 
național, această centrală 
va putea, cu capacitatea 
ce va intra în funcțiune în 
prima etapă, să asigure 
livrarea aburului industri
al necesar întreprinderilor 
din zona respectivă a o- 
rașului și să încălzească 
circa 50 000 apartamente 
din blocurile aflate în ve
cinătate. Centrala Bucu- 
rești-sud, de mare putere, 
este prima de acest gen 
la care scheletul de re
zistență al clădirii care va 
adăposti mașinile va fi 
executat din prefabricate 
grele, ajungînd pînă la 25

tone. Această soluție va 
permite realizarea unor 
economii importante de 
material lemnos, precum 
și scurtarea termenelor de 
execuție. Noua centrală 
va fi echipată'cu grupuri 
de mare putere care vor 
funcționa cu parametrii 
superiori, la nivelul tehni
cii actuale. Montajul agre
gatelor va fi executat, de 
asemenea, după o tehno
logie modernă, prin prea- 
samblări la sol, inclusiv 
înzidirile și turnările de 
betoane refractare. Proiec
tul centralei a fost execu
tat în întregime în țară de 
Institutul de studii și pro
iectări energetice, iar rea
lizarea ei revine Trustului 
de construcții și montaje 
energetice din cadrul Mi
nisterului Minelor și Ener
giei Electrice.

A fost terminată sistematizarea 
complexelor feroviare cu trafic in
tens : Petroșeni, Timișoara-fabrică, 
Medgidia și Buzău. Lucrările au fost 
efectuate fără întreruperea circula
ției trenurilor.

Aplicînd metode înaintate de lu
cru, printre care extinderea folosirii 
prefabricatelor, montarea liniilor și 
ramificațiilor în panouri, constructo
rii au reușit să scurteze durata de 
montaj cu peste 30 la sută față de 
acum doi ani. Aceasta a permis ca 
majoritatea lucrărilor de sistemati
zare să fie terminate înainte de ter
men.

Acțiunea de modernizare a rețe
lei feroviare continuă.

(Agerpres)

SCHIMB BE EXPERIENȚĂ PRIVIND

(Agerpres) DOCUMENTAREA TEHNICĂ

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 
Timp de 4 zile, la uzinele „Steagul 
roșu“ și „Tractorul“ din Brașov a 
avut loc un interesant schimb de 
experiență pe tema îmbunătățirii 
activității de documentare tehnică 
în întreprinderile constructoare de 
mașini. Au participat delegați ai 
Ministerului Industriei Construcții
lor de Mașini, I.D.T., Oficiului de 
stat pentru standarde și invenții, 
precum și numeroși ingineri care se 
ocupă cu documentarea tehnică din 
peste 50 de întreprinderi din țară, 
în cadrul schimbului de experiență 
s-au prezentat 17 referate privind 
organizarea serviciilor, cercetarea de 
documentare și bibliografică, difu
zarea cărții tehnice și altele.

Combinaful chimic de la Craiova este 
unul din obiectivele cele mai importante 
ale planului de șase ani. Construcția lui 
avansează în ritm susținut.

Cu toată asprimea zilelor de iarnă, 
constructorii și montorii de pe șantier 
desfășoară o activitate rodnică. Ei sint ho- 
tărîți să-și îndeplinească în mod exemplar 
angajamentele luate în întrecerea socia
listă privind darea în funcțiune la termen 
a unităților combinatului.

Cum pășești pe poarta șantierului, te 
întîmpină clădirile impunătoare ale fabri
cilor, coloane metalice înalte, conducte 
de mari dimensiuni, uriașele „clopote de 
beton" ale turnurilor de granuläre și alte 
instalații care domină în prezent peisajul 
cîmpiei de la marginea Craiovei. Efortu
rile constructorilor sînt îndreptate acum 
spre urgentarea montajului utilajelor la 
fabrica de oxigen, a instalațiilor de înal
tă presiune la fabrica de amoniac etc.

Ridicarea fabricilor și a altor construc
ții de pe șantier a necesitat turnarea 
unui mare volum de betoane. De aceea, 
în cadrul șantierului a fost amenajată o 
stație de betoane mecanizată, de mare 
capacitate (fotografia nr. 1). Stația aprovi
zionează în mod ritmic punctele de lucru 
cu betoanele necesare.

In hala compresoarelor de la fabrica de 
amoniac, ca și la alte fabrici ale combi
natului, se lucrează intens la montarea 
utilajelor. Echipa de montori condusă de 
Bogdan Firmanciuc, organizîndu-și bine 
munca, punînd în practică experiența do- 
bîndită pe alte șantiere, reușește să mon
teze la timp și în bune condiții utilajele. 
Bune rezultate obțin în muncă în aceste 
zile și montorii din echipa condusă de 
Ion Roșea, dulgherii din echipa lui Covaci 
Carol, instalatorii din echipa lui Augustin 
Burcuțe și mulți alții. Pe Constantin Cătă- 
linoiu, șeful unei brigăzi de lăcătuși-su- 
dori, l-am surprins dînd indicații unui 
muncitor în legătură cu executarea su
durii unei conducte (fotografia nr. 2).

La altă hală de fabricație, executată 
din prefabricate, l-am găsit pe Nicolae 
Chidu, șeful unei brigăzi de montori, lu- 
crînd la podul metalic exterior (fotogra
fia nr. 3). Pentru modul exemplar în care 
își organizează munca, pentru rezultatele 
obținute în producție, el a primit titlul de 
fruntaș în producție pe 1963.

Prefabricatele sînt larg folosite la ridi
carea construcțiilor. In cadrul atelierului 
de pe șantier s-au confecționat numai anul 
trecut 8 800 mc de elemente prefabricate. 
Printre fruntașii în producție de la atelie
rul de prefabricate se numără fierar-beto- 
nistul Marin Ciobanu (fotografia nr. 4) 
betonistul Vasile Popa, dulgherul Mihai 
Drotlef și alții.

Vizitînd în aceste zile șantierul, întins 
pe multe hectare, îți dai seama că toți 
constructorii și montorii sînt hotărîfi să a- 
sigure respectarea întocmai a graficelor 
de execuție, pentru a da .‘în funcțiune la 
termen fabricile marelui combinat chimic,

N. CUCUI
Foto : M. Andreescn

construirea acestora 
au fost terminate, ele

modernizarea rețelei

se tărăgănează 
primesc o

de ateliere

altă

ale 
mai 
atît

orășe-

Filme agricole
crărilor în zootehnie" și 
au început pregătirile 
pentru turnarea filmelor 
„Cartoful" și „Ingrășarea 
animalelor pentru carne". 
Printre alte filme care 
vor mai fi realizate în 
acest an se numără : 
„Plantații intensive de 
pomi fructiferi", „Folosi
rea nutrețurilor grosiere" 
ș.a. Un film agricol va fi 
dedicat Congresului in
ternațional de știință a 
solului, care va avea loc 
în luna septembrie în 
țara noastră.

A fost terminat filmul 
agricol „Măsuri pentru 
apărarea sănătății anima
lelor ", care va rula in 
curînd pe ecranele cine
matografelor sătești. A- 
cesta este primul din cele 
14 filme agricole pe care 
le va realiza în 1964 Stu
dioul cinematografic „Al. 
Sabia", la cererea și sub 
îndrumarea Consiliului 
Superior al Agriculturii. 
In prezent se află în fază 
avansată de lucru filmele 
„Creșterea și îngrășa- 
rea porcilor pentru 
carne", „Mecanizarea Iu-■ ii-

Pregătiri pentru împăduriri
Pregătirea campaniei 

împăduririlor de primă
vară se află în plină des
fășurare. Aproape toate 
utilajele și mașinile ne
cesare au fost revizuite și 
reparate, se lucrează in
tens la pregătirea puieți- 
lor. Primăvara aceasta ur
mează să fie împădurite 
mai mult de 52 000 ha, 
ceea ce reprezintă 80 la 
sută din totalul prevăzut

în planul anual. Urmărin- 
du-se continua creștere a 
productivității pădurilor, 
se acordă o mare atenție 
speciilor care cresc repe
de și au o valoare econo
mică ridicată, printre care 
duglasul, laricele, pinul, 
plopii negri hibrizi, salcia, 
salcîmul, nucul. în 1964 
suprafața împădurită 
plopi negri hibrizi va 
junge la 50 000 ha.

cu 
a-

a
Noul complex de deservire din Slatina are 9 secții cu activități diferite : ateliere de croitorie, cismărie, de re

parat aparate de radio și televizoare etc.
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nu- 
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de

întotdeauna, venirea la lucru a 
oamenilor într-o uzină oferă o ima
gine care impresionează. Șiruri lungi 
și puternice pătrund pe poartă, se 
revarsă în hale. Se aprind lumini, 
mașinile pornesc, uzina capătă via
ță. A începui o nouă zi de muncă, 
moment care a prilejuit poeților, a- 
deseori, versuri înaripate.

E în preajma orei 7. Ne aflăm la 
„Timpuri Noi", uzină de pe cheiul 
Dîmboviței din Capitală. Din auto
buze și tramvaie se revarsă puzde
rie de oameni. Printre primii sosiți 
sînt cei mai harnici. între ei se 
mără Marin Bădilescu, Florea 
pescu, Vasile Teodorescu de 
„prelucrător". îmbracă hainele
lucru, reglează mașinile. Ora 7 dimi
neața îi găsește în plină activitate.

Acesta este tabloul general de în
cepere a schimbului. Totuși... mai 
sînt și excepții. Unele mașini nu se 
urnesc din loc nici după trecerea 
„sfertului academic”. Care e expli
cația î La 
pontează fișele, 
decît un număr 
doi-trei pe toată 
intrare ne spune 
redus cu totul în ultimul timp.

însă... drumul de la poartă pînă la 
secții, care-nu măsoară decît cîteva 
zeci de metri, este foarte lung pen
tru unii. Se mai întîlnesc cu vreo 
cunoștință, comentează ultimul film 
sau ultimul meci. Cînd ajung la ma
șină, constată- că n-au sculele pre
gătite. Și uite așa se face că pentru 
tînărul Gheorghe Ciorcărtaș ziua de 
lucru începe de fapt după șapte și 
un sfert. Lucrul acesta ar putea pă
rea unora fără importanță. Dar dacă 
adunăm toate „sferturile de ceas" 
pe timp de o lună, rezultă cam opt 
ore, adică o zi de muncă. Vorbind 
la figurat, e de fapt o... absență ne
motivată.

Tînărul frezor I. Constantin de la 
„sculărie", pe lîngă faptul că lasă 
să treacă „sfertul de ceas" la înce
perea lucrului, mai are o meteahnă. 
E plimbăreț. Părăsește mașina lui și 
dă cîte o raită pe la cunoscuți, foști 
colegi de școală profesională. De 
teme pentru discuții nu duce lipsă. 
E un pgsionat al balonului rotund.

poartă, acolo unde se 
nu s-a înregistrat 
infim de întîrziați, 
uzina. Omul de la 
că întîrzierile s-au

La I. Constantin orele irosite cu în
tîrzierile și plimbatul însumează de 
pe acum o cifră frumușică. La ea 
mai trebuie adăugate și orele pier
dute de tovarășii săi pe care el îi 
distrage de la muncă, ținîndu-i de 
vorbă.

De cîteva ori pe lună, Ion Radu 
lipsește nemotivat de la lucru. între
bat de tovarășii săi, ridică din u- 
meri. De aia doar se cheamă „ab
sențe nemotivate" fiindcă n-ai cum 
să le justifici. Ion Radu mai are o 
calitate : „e băiat popular". Dar cum 
nu-și poate părăsi locul de mun
că fiindcă lucrează într-o echipă, 
vin „amicii" la el în vizită. El lu
crează cu ochii la forjă, , dar cu 
urechile și cu nlintea la „povești". 
Din aceste repetate încercări napo
leoniene, de a face mai multe tre
buri deodată, el s-a ales cu meteah
na neatenției. Era cît pe ce să dea 
drumul la ciocan peste mîna unui 
tovarăș de muncă.

După cum vedeți, ora de începere 
a schimbului are aici un înțeles mai 
larg. E vorba de punctualitate, dis
ciplină, seriozitate, simț de răspun
dere, într-un cuvînt, de atitudine 
față de muncă și de viață. E vorba 
de educație.

Mai întîi, însă, înainte de a abor
da discutarea faptelor expuse mai 
sus, vrem să facem o remarcă. Nu 
uităm nici o clipă că aci e vorba de 
niște tineri cărora le plac sportul, 
spectacolele, glumele, au firi exu
berante, pline de vitalitate, după cum 
au și unele nedumeriri datorate lip
sei de experiență în viață, specifice 
vîrstei. Mai mult, stînd de vorbă cu 
fiecare, ne-am dat seama că toți sînt 
tineri isteți, dotați cu reale calități, 
pe care condițiile de viață și de în- 
vățămînt create de regimul socialist 
le-au pus în valoare. Ne vin în min
te vorbele tovarășului Butcă, secre
tarul organizației de bază de la for
ță, cînd s-a referit la Ion Radu : „E 
îndemînatic, prinde repede — și cu 
atît mai mult mi-e necaz de com
portarea lui". „Necazul" său 
provenea dintr-o dragoste și dintr-un 
interes real pentru soarta tînărului. 
Și asemenea vorbe se pot spune și 
despre ceilalți.

reproșa lui 
bine pre- 

zile cînd lu- 
Dar de multe 
E comod. Se

Nimeni nu-1 poate 
Ciorcărtaș câ nu e 
gătit profesional. Are 
crează cu mult suflet, 
ori se lasă pe tînjală.
menajează. Lipsește nemotivat, dînd 
explicații copilărești. La fel și I. 
Constantin. E un jucător de fotbal 
talentat, urmează să fie promovat în 
echipa de „seniori", într-un post 
care îi va cere să coordoneze jocul 
celorlalți. Atunci cum se face că în 
secție taie adesea frunze la cîini, că 
nu i se încredințează lucrări de răs-

la propășirea societății prin faptele 
sale e criteriul esențial pentru apre
cierea lui ca om.

Se pare însă că tinerii de care am 
pomenit mai sus nu-și pun în gînd 
cu seriozitate să cucerească un a- 
semenea prestigiu. în genere, cei cu 
care am stat de vorbă despre com
portarea lor le reproșau lipsa nu 
de calități, ci de stăruință, de voin
ță de a persevera pentru a urca pe 
treptele meseriei, de a da totul — 
forța, priceperea, avîntul tinereții 
lor — în activitatea pe care o înde
plinesc zi de zi. Ca absolvenți ai u- 
nor școli profesionale, apoi ca tineri 
muncitori, care iau parte la ședințe 
de producție — unde au și lost 
adesea criticați — ei cunosc că 
„cele 480 de minute trebuie folo-

7

Foto : Gh. Vintilăîncepe o nouă zi de muncă

pundere ? Oare nu-1 preocupă pres
tigiul său în muncă ? Nici faptul 
că printre spectatorii care-1 aplaudă, 
tovarăși de uzină, mulți se gîndesc 
că în secția lui e codaș ? La fel și 
Ion Radu. Nimeni nu-i poate con
testa istețimea, darul de a se face 
simpatizat de ceilalți. Dar cum stau 
toate acestea împreună cu neserio
zitatea în muncă, cu expresiile jig
nitoare și cu ieșirile lui brutale, hu
liganice 7

Există o vorbă : „omul se judecă 
după fapte, după muncă". In so
cialism, unde întreaga orînduire se 
reazimă pe munca liberă, creatoa
re, aportul pe care fiecine îl aduce

site la maximum", știu ce însemnă
tate are îndeplinirea planului... Și 
totuși nu purced în mod hotărît la 
lichidarea propriilor scăderi în 
muncă. De ce ? Explicațiile, atunci 
cînd e vorba de un lucru atît de 
gingaș și complex, ca atitudinea 
omului — sînt multiple.

Uneori, cei care se adresează tî- 
nărului, fie în ședințe, fie în discuții 
de 
jul

la om la om, nu folosesc limba- 
cel mai apropiat, argumentele

V. NICOROVICI

(Continuare în pag. Il-a)
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SOIURI NOI Șl HIBRIZI DE LEGUME
• Tomate timpurii cu fructe mari © Varza alba „Ialomița 23“

• Semințe pentru gospodăriile de stat și colective

în ultimii ani, cercetătorii din stațiunile experimentale ale Institu
tului de cercetări hortiviticole au obținut rezultate bune în ameliorarea 
soiurilor de legume existente și în crearea de noi soiuri și hibrizi 
valoroși. In legătură cu aceste realizări, un redactor al ziarului nostru 
a adresat cîteva întrebări tov. Dumitru Bunescu, șeful secției de cerce
tări legumicole Țigănești a institutului.

Ce se urmărește prin ameliora
rea soiurilor de legume ?

Lucrările întreprinse de ameliora- 
tori au ca scop sporirea producției 
de legume, îmbunătățirea calitativă 
a recoltelor, reducerea prețului de 
cost prin introducerea mecanizării, 
îmbogățirea sortimentului cu noi 
soiuri și hibrizi cu perioade de ve
getație diferite care să permită eșa
lonarea recoltelor pe o perioadă cît 
mai lungă, în vederea aprovizionării 
ritmice a populației. La stațiunile ex
perimentale ale institutului au fost 
studiate sute de soiuri din toate 
speciile de legume. Totodată, cerce
tătorii au creat, în condițiile de cli
mă și sol din țară noastră, numeroa
se soiuri și hibrizi : la tomate, vi
nete, ardei, varză, la pepeni galbeni 
și verzi, salată, ceapă, usturoi etc. 
Prin lucrări de ameliorare, din acest 
material s-au selecționat o serie de 
soiuri, linii și hibrizi noi cu însu
șiri economice valoroase. Cele mai 
multe asigură o aprovizionare rit
mică cu produse proaspete în 
cursul anului și satisfac în mare 
măsură exigențele consumului în 
stare proaspătă și ale prelucrării 
lor industriale.

în ce constă superioritatea lor ?
Cîteva s-au remarcat prin calități 

deosebite și în special prin precoci
tate și producție ridicată. Asupra 
acestora vreau să insist. La tomate, 
menționez pentru producția timpurie 
și extratimpurie hibrizii cu port 
pitic și port înalt care sînt mai buni, 
foarte valoroși și productivi. Su
perioritatea lor constă în faptul că, 
pînă la 10 iulie, asigură o cantitate 
de 20 000—25 000 kg la ha. In ce 
privește hibrizii cu port pitic, ei 
se pretează mai bine la cultura 

Cu ocazia unei consfătuiri, tov. Dumitru Bunescu prezintă unor președinți și specialiști din gospodăriile co
lective noile soiuri de legume. Foto : Gh. Vințilă

extratimpurie în răsadniță, la me
canizarea lucrărilor de întreținere 
în cîmp, sînt apreciați în consum de
oarece au fructele aspectuoase și mai 
mari. Hibrizii cu port înalt au fruc
tele mari și gustoase. Pentru produc
ția de vară și de toamnă se remarcă 
soiurile de mare productivitate : 
„Aurora 100" și „Țigănești 157“. Ele 
au fructe mari, cărnoase, gustoase, 
apreciate de consumatori în stare 
proaspătă. Față de celelalte soiuri 
cultivate, dau producții mai mari și 
de bună calitate. Pe lîngă aceste 
două soiuri, mai este linia 8/57 cu 
port mijlociu, foarte productivă, cu 
fructe mari, gustoase și suculente, 
bune de salată și bulion. Pentru in
dustria conservelor a fost obținută 
linia 210/57 care are fructe de for
ma ardeiului gras cu interiorul gol, 
aciditate redusă și pot servi pentru 
umplut.

Au fost creați mai mulți hibrizi 
timpurii de ardei gras, care se pot 
cultiva cu foarte bune rezultate în 
răsadnițe. Pentru producția de vară 
și de toamnă menționăm soiurile 
„Bucureștean 111“, „Romînesc 69", 
„De Tg. Frumos“. Pe lîngă faptul că 
sînt foarte productive, aceste soiuri 
au însușiri superioare în ce privește 
forma, mărimea, grosimea pereților 
și în special culoarea fructelor. Mult 
apreciate sînt soiurile de ardei go- 
goșar, „Colectivist 1962“ și „Timpu
riu de București“. Ele au fructul dul
ce, fără iuțeală și asigură recolte 
mari. Primul soi, puțin mai tardiv, 
s-a impus pentru fructele lui cărnoa
se și aspectuoase. Al doilea, mai tim
puriu cu circa două săptămîni, per
mite extinderea culturii ardeiului 
gogoșar în regiunile mai răcoroase. 
Nu pot fi trecuți cu vederea hibrizii 

de pătlăgele vinete și soiul nou 
„I.C.H.V. 166" care dau recolte ridi
cate în răsadnițe și în cultura tim
purie în cîmp. La varza albă s-a ur
mărit obținerea de căpățîni mari și 
de calitate superioară în ce privește 
aspectul, gustul și finețea frunzelor. 
Aceste calități sînt întrunite de soiu
rile „Ialomița 28“ și „86“. S-au obți
nut noi soiuri de ceapă, usturoi, pe
peni galbeni și verzi, salată etc.

Cum sînt extinse în producție 
noile soiuri ?

O parte din hibrizii, liniile și soiu
rile noi create sînt răspîndite pe 
scară largă în gospodăriile agricole 
de stat și colective și în special în 
cele cu sector legumicol dezvoltat. 
La stațiunile experimentale ale In
stitutului de cercetări hortiviticole 
și în gospodăriile de stat specializa
te se produc cantități apreciabile de 
semințe din aceste soiuri, linii și hi
brizi. Din soiurile de tomate „Auro
ra 100“ și „Țigănești 157“, raionate 
în toată țara, se asigură cantități 
mari de sămînță cu care se pot cul
tiva anual peste 6 000 ha. Hibrizii 
noi de tomate se găsesc, în parte, în 
ultimul an de verificare la Comisia 
de stat pentru încercarea și omolo
garea soiurilor. Alți 4 hibrizi se în
mulțesc pe circa 2 ha la secția 
de cercetări legumicole Țigănești. 
Se produc însemnate cantități de 
semințe de ardei gras, ardei lung și 
ardei gogoșar, cu care se vor putea 
cultiva peste 13 500 ha.

Stațiunile experimentale produc 
sămînță superelită și elită din soiu
rile și liniile noi, folosind anumite 
scheme de selecție. Sămînță super
elită este utilizată de unitatea care 
a produs-o, iar elita se trimite pen
tru reînmulțire gospodăriilor spe
cializate în producerea semințelor 
de legume. în urma unei riguroase 
selecții, se mai produc și semințe 
înmulțirea I, cu un potențial bio
logic ridicat, care se livrează prin 
„Agrosem“ gospodăriilor colective.

Noile soiuri și hibrizi de legume 
contribuie la sporirea producției și 
îmbunătățirea valorii lor alimentare.

Unul din cinematografele Oneștiului. Sala are o capacitate de peste 450 
locuri, fiind prevăzută cu instalații pentru sunet stereofonic șl ecran lat

Foto : A. CartojanORA 7 DIMINEAȚA
(Urmare din pag. I-a)

cele mai convingătoare. Problemele 
de educație nu pot fi rezolvate prin 
fraze generale, valabile oricînd și 
oriunde. Să luăm în considerație 
problema prestigiului în muncă, pe 
care tocmai o dezbatem. Ca să fie 
cu adevărat eficientă, această no
țiune trebuie „localizată" Ia uzină, 
la meserie, la exemplele cele mai 
țnaintate, la persoana celui cu care 
se stă de vorbă.

De acest lucru trebuie să țină sea
ma toți factorii ce colaborează la 
formarea conduitei tinerilor. E vorba 
atît de maiștri, care sînt chemați 
să-și îndeplinească sarcinile ce le 
revin în aplicarea regulamentului 
de lucru al întreprinderii, în spiritul 
unei exigențe sporite, prin îmbina
rea controlului atent și sistematic, 
cu intoleranța față de abateri și cu 
dragostea și răbdarea Caracteristice 
oricărei activități educative. E vorba 
și de organizațiile de U.T.M., care, 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, sînt chemate să găsească 
formele cele mai potrivite, mai con
vingătoare, de discuție în colectiv a 
abaterilor, pentru a se crea un cu
rent de opinie sănătos, intransigent 
față de apucăturile rele.

Exemple pilduitoare, pentru a 
ilustra pe concret, în mod convin
gător, ce însemnează prestigiul în 
muncă, se găsesc la tot pasul.

Există, de pildă, la „prelucrător' 
un meșter neîntrecut în ascuțirea 
sculelor, a cărui faimă a depășit ho
tarul uzinei. Sculele ascuțite de el 
întrec în precizie pe cele care au 
fost prelucrate la mașini speciale. 
Cum a ajuns acest muncitor, pe 
nume Alexa Micu, la o asemenea 
dexteritate, vecină cu arta î Prin 
stăruință, prin muncă. El n-avea 
nici 15 ani, cînd, abia ucenic de 
curînd intrat în uzină, suferă un ac
cident. Strungul îi retează trei de
gete de la mîna dreaptă. Ca să nu 
fie dat afară, acceptă să ia gestiu
nea magaziei de scule. Dar, îndră
gostit de tehnică, învață cu ajutorul 
unui muncitor mai bătrîn să mește
rească la scule. După naționalizarea 
uzinei, cînd se trece la fabricarea 
unor produse de tehnicitate mai ri
dicată — motoare Diesel și electri
ce — Alexa Micu organizează, lîn
gă „prelucrător", un mic atelier de 
ascuțit scule. Aici realizează cuțite 
de strung și freze unică prin preci

zia lor. Recuperează, prin îndemî- 
narea lui, arbori cotiți, cilindri 
piese mari și scumpe — de la re- 
butare. Oamenii îl caută, îi Cer sfa
tul și ajutorul, îl prețuiesc. Iată ce 
însemnează să te dedici cu trup și 
suflet unei activități, să capeți sti
ma celorlalți, să ai prestigiu în 
muncă. Oricărui muncitor tînăr care 
intră astăzi pe poarta uzinei, la 
„Timpuri noi", avînd create toate 
condițiile de muncă și studiu, îi sînt 
deschise toate posibilitățile de a 
urca treptele tehnicii noi, de a fi 
stimat pentru activitatea lui.

Desigur că acest drum către îm
plinire nu este la fel de neted pen
tru fiecare. Nu toți înțeleg de prima 
dată indicațiile și sfaturile, chiar în 
modul cel mai atent și mai călduros 
exprimate. Se ivesc acele „cazuri" 
mai complicate care pun la încer
care priceperea și simțul pedagogic 
al colectivului. Dar datoria colecti
vului constă în a nu abandona 
niciodată lupta pentru om, de a nu 
capitula în fața greutăților. Dra
gostea trebuie îmbinată cu severita
tea. In acest sens, ni se pare demn 
de relevat străduința depusă de ti
neri cît și de comuniști pentru „recu
perarea" lui Ion Radu, de la forjă. 
Tovarășii Butcă și Vasile Veșcă, se
cretarul U.T.M.-ului, au căutat reme
diile cele mai potrivite. Nu s-au 
mulțumit numai la discuții, deși con
vorbirile îndelungate, de la inimă la 
inimă, și-au adus folosul lor. Veșcă 
l-a luat pe Radu în aceeași echipă. 
Caută să-l stimuleze, să-1 facă să 
fie atent, încredințîndu-i munci de 
mai mare răspundere. în timpul li
ber tinerii de la forjă îl iau la filme, 
sau la seri de dans, ce se desfășoa
ră departe de cartierul unde ele
mente nesănătoase, din anturajul 
său de altădată, și-ar mai putea 
exercita influența negativă. După 
cum afirmă cei de la forjă, Ion 
Radu, pare-se, a apucat-o în ultimul 
timp' pe un drum bun.

Semne bune de îndreptare se văd 
și în activitatea celorlalți doi. Altfel 
nici nu se putea. Procesul de forma
re a tinerilor în spiritul disciplinei 
socialiste a muncii, de maturizare 
a lor e caracteristic vremurilor pe 
care le trăim. Ritmul lui însă trebuie 
grăbit, eficiența intensificată, prin 
sporirea interesului pentru proble
mele de educație, prin îmbunătăți
rea continuă a metodelor de forma
re a omului nou.

TEATRE © CINEMA
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romine : Aida — (orele 19). 
Teatrul de stat de operetă : Rosemarie
— (orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale'' (Sala Comedia) : Maria Stuart
— (orele .19) ; (Sala Studio): Avarul — 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Noltara“ 
(Sala din bd. Magheru) : Act venețian —
— (orele 19,30); (Sala Studio): Zizi și... 
formula ei de viață — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" (Sala din 
bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Orestia
— (orele 19,30) ; (Sala Studio, din str. 
Alex. Sahia nr. 76 A) : Jocul de-a vacan
ța — (orele 19 30). Teatrul Muncitoresc 
CF.R.-Giulești : Băiat bun, dar... cu 
lipsuri — (orele 19,30). Teatrul pentru 
copii și tineret (Sala din str. C. Miile) : 
Acuzarea apără — (orele 20) ; (la Sala 
din, str, Ererrtia Grigorescu, fost cinema 
,,V. Alecsandri ") : Nota doi la aritmetică
— (orele 9,30), Nu prea albă ca zăpada
— (orele 15). Teatrul evreiesc de stat : 
Pofta vine... rîzînd — (orele 20). Tea
trul satiric muzical „C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : Revista de altădată — (orele 20). 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Academiei) : 
Povestea porcului — (orele 16) ; (la Sala 
Clubului Monetăriei) : Elel'ănțelul cu
rios — (orele 15). Circul de stat : Circul 
florilor de gheață — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE : Șelierazada —
film pentru ecran panoramic : Patria 
(8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). Locotenent 
Cristina : Republica (9,30; 11,15; 13,15; 
15,15; 17; 19; 21), București (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Excelsior (9; 11; 13; 15; 17,15:
19.30) , Grivlța (10: 12; 14; 16; 18 15
20.30) . Cascada diavolului : Carpațl 
(10; 12; 14; 16), Victoria (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; ?1). Bucegi (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Aurora (10) 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Floreasca (16; 18,15; 20,30). Pași
spre lună : Central (10.30, 12,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30), Tomis (10; 11,45; 13,30; 
16; 18; 20), Melodia (10; 12; 14,30; 16.30; 
18,30; 20,30). Noi doi, bărbații : Capitol 
(10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,30), înfrățirea 
între popoare (13,30; 15,30; 17,45; 20). O- 
mul cu ricșa — cinemascop : Festival 
(9; 1115; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Fero
viar (10; 12.30; 15; 17,45; 20,30). Hoțul din 
San Marengo : Lumina (de la orele 
10 la orele 14 rulează în continu
are, 16; 18,15; 20,30), Arta (16; 18,15; 20 30). 
Legea e lege : Union (15; 17; 19; 21). Seara 
prietenilor filmului : Carpați (orele 19). 
Program de filme pentru copii : Doina 
(orele 10). Pisica de mare : Doina (11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Cind comedia 
era rege ; Lemnul de rezonanță ; Elec- 
tronicus : Timpuri Noi (de la orele. 10 
la orele 17 rulează în continuare ; 19; 
21). Era noapte la Roma (ambele serii) : 

Giulești (10,15, 13; 16; 19), Flamura (10, 
13; 16,15; 19,30). Scrisoare de la o necu
noscută : Cultural (15; 17; 19; 21). Tudor 
— cinemascop (ambele serii) : Dacia 
(9.30: 13; 16,30; 20), Popular (10.30; 16;
19.30) . A 12-a noapte : Buzeștl (15; 17; 
19; 21). Cavalerul Pardaillan — cinema
scop : Crîngașl (15; 17; 19; 21). Elena 
diu Troia — cinemascop : Unirea (16-, 
18,15; 20,30). Atențiune, părinți ! : Fla
căra (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Parașutiș- 
tii : Vltan (15; 17; 19; 20,45). Rusalka — 
cinemascop : Miorița (10; 12,30; 15; 17,45,
20.30) Modern (10; 12,30; 15; 18; 20,30). 
Qivitoq : Munca (15; 17; 19; 21). Strict 
secret — cinemascop : Moșilor (15; 17; 
19; 21). Viață sportivă : Cosmos (15,30; 
18; 20,30), Lira (15; 18; 20,45), Adesgo 
(15,30; 18; 20,30). împărăția oglinzilor 
strîmbe : Viitorul (16; 18,15; 20,30). Tu 
ești minunată : Colentina (16; 18,15;
20.30) . Nti-i loc pentru al treilea : Volga 
(10: 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Pompierul a- 
tomic : Luceafărul (16; 18,15; 20,30). Uci
gașul și fata ; Progresul (15,30; 18; 20,15). 
Privește înapoi cu mînie : Drumul Să
rii (16; 18,15; 20,30). Valsul nemuritor : 
Ferentari (16; 18,15; 20,30). A dispărut o 
navă : Cotroceni (15; 17; 19; 21). Medi
camentul care ucide (ambele serii) : 
Pacea (16; 19,15).

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în general 

frum'oasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin în Transilvania, Oltenia și Mun
tenia. în Banat cerul a prezentat înnou- 
rări accentuate și persistente. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit, predominînd 
din sectorul sud-estic. Temperatura 
aerului la ora 14 înregistra valori cu
prinse între plus 5 grade la Oravița șl 
minus 10 grade la Toplița și Joseni. In 
București : Vremea a fost frumoasă, cu 
cerul mai mult senin. Vîntul a suflat în 
generai slab. Temperatura maximă a 
atins plus 3 grade. Timpul probabil pen
tru următoarele trei zile : 27, 28 și 29 II: 
Vreme umedă și relativ călduroasă, cu 
cerul mai mult noros. Vor cădea precipi
tații mai frecvente în sudul și vestul 
țării. Vîntul va sufla slab pînă la potri
vit. predominînd din sectorul sudic. Tem
peratura în creștere la început, apoi sta
ționară. Minimele vor fi cuprinse între 
plus 2 și minus 8 grade, iar maximele 
între minus 1 și plus 9 grade. Ceață lo
cală. In București : Vreme umedă și re
lativ călduroasă, cu cerul mai mult no
ros. Vint moderat din est. Temporar 
precipitații. Temperatura în creștere 
ușoară.

ȘCOALA SI
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Pregătim viitorii colectiviști
Așa cum au subliniat pe bună 

dreptate și cîțiva colegi în cadrul 
scrisorilor trimise „Scînteii“ după 
apariția articolului „Școala și edu
cația tineretului“ — fiecare obiect 
de învățămînt oferă învățătorului 
și profesorului largi posibilități pen
tru a-i educa pe elevi, pentru a-i 
forma ca buni cetățeni, participanți 
activi la desăvîrșirea construirii so
cialismului. în rîndurile de față mă 
voi opri asupra rolului educativ al 
predării obiectului „Agricultura“.

După încheierea primului trimes
tru am putut constata cu bucu
rie că în școala noastră, la „Agri
cultură“ mediile pe clasă sînt mai 
mari de 7. iar la cele trei clase a 
Vil-a nu există nici un corigent. A- 
ceste rezultate arată că studiul a- 
cestui obiect le este foarte apropiat 
elevilor. îi pasionează.

Bogate cunoștințe științifice, dez
voltarea dragostei viitorilor colecti
viști pentru munca în agricultură, 
formarea unor deprinderi practice 
sînt asigurate prin predarea noțiu
nilor teoretice în strînsă legătură cu 
aspectele concrete ale activității în 
gospodăriile colective. Ținînd seama 
de aceasta, în școala noastră au fost 
repartizați să predea obiectul „Agri
cultura“ cei mai buni profesori de 
specialitate ; conducerea școlii, cu 
sprijinul organizației de partid, i-a 
ajutat la alcătuirea planurilor lor de 
muncă, i-a îndrumat să stabilească 
legături strînse cu specialiștii gospo
dăriei agricole colective din locali
tate.

Am putut să ne dăm seama lim
pede că elevii noștri învață cu sîr- 
guință, nu preocupați de obținerea 
notelor, ci din dorința de a se pregă
ti temeinic pentru viață. Cum se ex
plică această realitate ? După pă
rerea mea, profesorii au folosit o- 
rele de curs și de lucrări practi
ce cu deosebită grijă în vede

rea realizării importantului lor rol 
educativ. Adeseori, în lecții au fost 
făcute referiri concrete la prevede
rile Congresului al III-lea al parti
dului în legătură cu dezvoltarea a- 
griculturii, cunoscute de elevi din 
discuțiile părinților sau din diferite
le forme de agitație vizuală existen
te în comună și în gospodăria colec
tivă. Cadrele didactice din școala 
noastră se preocupă să evite explica
țiile aride, care duc la învățarea pe 
de rost a lecțiilor de către copii și, în 
ultimă instanță, la lipsa de interes. 
Multe lecții au fost predate pe viu, 
chiar în diferite sectoare ale uni
tăților agricole socialiste învecinate. 
O mare atenție se acordă folosirii 
materialelor didactice. Spre exemplu, 
la clasele a V-a A și C, profesoara 
Maria Bodea, pentru a demonstra 
capilaritatea solului, a selecționat di
ferite tipuri locale de sol pe care le-a 
pus în borcane de sticlă. Elevii au 
putut observa direct și au în
țeles cum pătrunde apa prin 
aceste soluri potrivit specificului fie
căruia. A fost alcătuită și o colecție 
de soluri. împreună cu elevii, pro
fesoara a amenajat și un semincer 
cu plante de cîmp și a făcut probe 
de germinație pentru diferite plante 
cerealiere. Cu clasele a V-a B și a 
Vl-a B, profesoara Maria Citrea a 
pregătit răsadnițe, a studiat diferite
le tipuri de îngrășăminte chimice, 
învățîndu-i pe elevi să le cu
noască după caracteristicile lor, ex- 
plicîndu-le totodată care sînt cele 
mai potrivite pentru sporirea recol
telor pe terenurile locale. La orele 
de lucrări practice și în timpul 
practicii continue, ei au aplicat cu
noștințele dobîndite la lecții, și-au 
dat seama că învață lucruri care le 
vor fi de folos cînd vor fi mari.

Anul acesta se predă pentru pri- 

ma dată zootehnia la clasele a VII-a. 
Nu era greu de presupus că elevii, 
trăind la sate, au unele cunoștințe 
și în acest domeniu. Sarcina profe
sorului este să dea acestor cunoștin
țe o bază științifică, la un nivel ac
cesibil elevilor și intr-un mod care 
să le trezească interesul. Auzind că 
este vorba despre vacă, de exemplu, 
unii elevi ar fi fost înclinați să spu
nă „ce lucruri noi pot afla despre 
ea ?... are patru picioare, are coarne, 
vîrsta i se cunoaște după dinți etc., 
etc.“ și n-ar mai fi fost atenți la lec
ție. Profesorul a sesizat însă această 
situație și a organizat lecțiile în sec
torul zootehnic al gospodăriei. O vacă 
vie a servit drept material didactic ; 
pe ea au fost însemnate cu cretă co
lorată locul unor organe și regiuni 
corporale. Pe un animal sacrificat la 
abator, elevii au văzut forma și lo
cul organelor interne. Este clar că 
asemenea lecții nu s-au terminat 
o dată cu ora de curs, că mult timp 
după aceea elevii au discutat despre

Despre ținuta școlarului
Una din laturile muncii educative 

o constituie aceea de a-i învăța pe 
elevi cum să se îmbrace. Deși fie
care elev știe că în școală trebuie să 
aibă o ținută corespunzătoare, nu 
odată sîntem puși în situația ca la 
venirea în clasă să-i obligăm să și-o 
corecteze.

Sînt dirigintă la o clasă a Xl-a, pe 
care o îndrum de aproape șase ani. 
In acest răstimp am căutat să-i 
învăț pe tineri cum să îmbine 
culorile îmbrăcăminții, i-am con
vins pe băieți să vină tunși și 
bărbieriți, să nu stea în clasă cu 
cravata desfăcută etc. Cred însă că 
am mai putea face mult pentru dez
voltarea gustului tinerilor, deoarece 
ei sînt tentați să admire uneori ex
travaganțele fără să se întrebe dacă 
le-ar sta bine sau nu. Și orga
nizațiile U.T.M. pot avea un cu- 
vînt de spus în această privință, or- 
ganizînd discuții pe tema : „Cum 

cele aflate, iar unii colectiviști au 
descoperit deodată animalele lor de 
pe lîngă casă „pictate“ cu cretă co
lorată.

Predate astfel, lecțiile de „Agri
cultură“ sînt deosebit de vii și atră
gătoare, au o mare valoare educa
tivă, îndemnîndu-i pe tineri spre un 
studiu perseverent, ajutîndu-i pe e- 
levi să se orienteze — în cunoștință 
de cauză — în alegerea drumului în 
viață. Ele demonstrează convingător 
elevilor că agricultura socialistă o- 
feră tineretului posibilitatea de a 
desfășura o activitate interesantă, în 
care — la fel ca în orice alt dome
niu de activitate — își spun un cu- 
vînt hotărîtor cunoștințele științi
fice, priceperea și pasiunea pentru 
muncă.

PRECUP ROMAN 
învățător la Școala medie 
din Tîrgu Lăptiș, regiunea 

Maramureș

ne îmbrăcăm“ sau invitînd 
creatori de modele, artiști etc. care 
ar putea vorbi documentat și con
vingător tinerilor despre modul de 
a se îmbrăca cu gust.

Se pune întrebarea : corespund 
oare întrutotul uniformele școlare 
existente azi cerințelor estetice mo
derne ? în clasele mici, elevii și 
elevele au șorțulețe (elevele șorț 
peste șorțuleț) ; după părerea mea, 
această uniformă nu arată frumos 
mai ales cînd o poartă băieții. Să 
nu uităm că generația de azi este 
foarte bine dezvoltată și din punct 
de vedere fizic. Cred că un băiat de 
zece ani nu mai trebuie îmbrăcat în- 
tr-un șorț care seamănă cu o ro
chiță.

Uniformele băieților din clasele 
mai mari sînt confecționate dintr-o 
stofă albastră groasă, greu de între
ținut curată. Fetele au rochii bleu-

marin dintr-un material nelavabil. 
Cu alte cuvinte, aceste uniforme nu 
sînt practice pentru copiii și tinerii 
care trebuie să le poarte în fiece zi. 
Totodată, croiala nu are o linie cît de 
cît modernă, tinerească (asta și din 
vina întreprinderilor care le confec
ționează). Cred că Ministerul Invăță- 
mîntului împreună cu Ministerul 
Industriei Ușoare și Ministerul Co
merțului Interior ar trebui să stu

w saismiE ăst m

în școala noastră se organizează 
diferite manifestări menite să con
tribuie la formarea gustului elevilor 
pentru frumos, la dezvoltarea inte
resului pentru cunoașterea frumuse
ților literaturii, artei, muzicii. A in
trat în obișnuința elevilor clasei a 
Xl-a J, la care sînt dirigintă, să vi
zioneze și să discute împreună despre 
filme artistice sau teme științifice. 
Mergem îndeosebi la acele filme 
care, prin tematica și conținutul lor, 
contribuie la formarea trăsăturilor 
proprii omului societății socialiste, 
precum și la cele care dezbat pro
bleme științifice și documentare de 
interes pentru elevi. Elevii din clasa 
a Xl-a D, al cărei diriginte este 
prof. Octavian Motoc, merg a- 
desea la spectacole, apoi invită 
la școală oameni de teatru, mu
zicieni etc., care le vorbesc despre 
sensurile artei. Contribuie mult la 
dezvoltarea interesului pentru lectu
ră și concursurile literare, cum a 
fost cel organizat recent cu elevii 
ciasei a X-a D reală (diriginte — 
prof. Virginia lonescu) pe tema 
„Viața și opera lui Eminescu“. (Prof. 
S. Ciocodeică, Școala medie nr. 2 din 
Ploiești).

faa ia purtare

Notarea elevilor la diferite obiec
te de studiu are o însemnată va
loare educativă ; aprecierea realistă, 

dieze posibilitatea realizării unor 
uniforme școlare mai corespunză
toare.

Există și unele probleme de amă
nunt prevăzute în regulament, 
care mie mi se par insuficient gîn- 
dite sad depășite. Oare este justifi
cat să cerem elevelor să poarte iarna 
basc, cînd noi înșine purtăm căciuli, 
baticuri pentru a ne feri de frig ?

Dacă elevii ar avea uniforme din

exigentă, a cunoștințelor reprezintă 
un stimulent pentru ei. In mod deo
sebit, nota la purtare contribuie la 
educarea elevilor. Aceasta nu repre
zintă un simplu echivalent numeric, 
ci oglinda unei realități și totodată 
un mijloc educativ, capabil să in
fluențeze întreaga comportare a șco
larului. In proiectul „Regulamentului 
pentru organizarea și funcționarea 
școlilor de cultură generală“ se a- 
rată că „la purtare media anuală va 
fi de cel puțin 6“. Dar, din păcate, 
pînă la această dată, Ministe
rul Invățămîntului n-a formu
lat instrucțiuni mai clare în ce pri
vește criteriile de apreciere și no
tare a purtării elevilor. Așa se ex
plică, în mare măsură, interpretări
le cu caracter subiectiv ale unor ca
dre didactice. Greșelile în aprecierea 
purtării elevilor nu contribuie, după 
părerea mea, la îmbunătățirea dis
ciplinei în clasă. Cred că este necesar 
ca noi, învățătorii și profesorii, să a- 
jutăm mai mult pe părinți să înțe
leagă valoarea educativă a notei la 
purtare. (Prof. Ioan Gh. Rusu, Școa
la de opt ani din comuna Surduc, 
raionul Zalău).

Un fapt mărunt,

dar semnificativ

într-o zi, mama unui școlar a ve
nit și mi-a spus : „Copilul meu a 
adus acasă o gumă și un toc care 
nu sînt ale Iui. Vă rog să-i cereți să 
întrebe azi în clasă ale cui sînt“. în- 
tîmplarea, măruntă în aparență, mi-a 
întărit convingerea că o astfel de 
reacție promptă are o mare influen

tr-un material mai nou pe care-1 
produce industria noastră ușoară, 
croite mai tineresc, sînt sigură că 
le-ar purta cu mai multă plăcere, 
iar cazurile în care sîntem nevoiți 
să intervenim pentru a impune 
respectarea ținutei vestimentare 
prescrise s-ar rări și mai mult.

Prof. NATALIA PETRINl 
Școala medie nr. 22 din București

ță educativă asupra copiilor. Noi 
știm că, doar cu puține excepții, 
abaterile grave ale unor tineri por
nesc de la mici greșeli neluate în 
seamă la timp de părinți. Nu fac un 
bun serviciu copiilor acele mame 
care ascund tatălui, învățătorului 
sau dirigintelui greșelile elevilor, 
considerînd că i-ar înjosi în fața co
legilor, că profesorii și-ar .schimba 
părerea despre aceștia. Conlucrînd 
strîns cu școala, sfătuindu-se deschis 
cu profesorii și învățătorii, acționînd 
cu tact, părinții pot aduce o contri
buție mai eficientă la munca de edu
care a copiilor lor (Elena Popescu, 
învățătoare din Bîrlad).

necesar dirigmțibr

Pe lîngă munca la catedră nume
roase cadre didactice din școala 
noastră se ocupă cu grijă. în calitate 
de diriginți, de pregătirea și educa
rea elevilor unei clase. Această ac
tivitate complexă implică și multă 
răspundere. în cadrul comisiei me
todice a diriginților din școală, ini
țiem schimburi de experiență cu di 
riginții care dobîndesc rezultate deo 
sebite în munca educativă, studiem 
diferite lucrări pedagogice. Ne-ar fi 
însă de mare folos un îndrumar mai 
concret din partea Ministerului în- 
vățămîntului. Apariția lui este aș
teptată de mai mult timp. (Prof. 
Maria Vlădescu, Școala de opt anj 
nr. 1 din Rîmnicu Vilcea).
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Solemnitatea unor decorări

Printre garoafe și ciclamene

La stațiunea experi
mentală hortiviticolă din 
Cluj, sub conducerea bio
logului Rudolf Palacsai, 
directorul stațiunii, un 
pasionat floricultor, se 
desfășoară și o vastă ac
tivitate științifică pentru 
obținerea de noi soiuri și 
ameliorarea celor exis
tente.

Ca rezultat al muncii 
de cercetare de mai mulți 
ani s-au obținut garoafe 
de culori vii și variate, 
de format mai mare ca 
cele obișnuite, cu tija 
mai fibroasă și dreaptă, 
rezistente la boli și dă
unători. Intr-o parte a 
serei se află o garoafă de 
un roșu aprins, ce stă 
în atenția deosebită a 
cercetătorilor. Diametrul 
ei este de 16 cm. Se re
alizează deci unul din 
obiectivele propuse, flori 
mai mari și mai frumoa
se. In cursul lunilor ia
nuarie și februarie s-au

recoltat din aceste sere 
aproape 30 mii de garoa
fe. Alte sere adăpostesc 
mii de ghivece de cicla
mene, în 27 de soiuri cu 
flori în zeci de culori și 
nuanțe.

Tot datorită eforturilor 
depuse de cercetători 
s-au obținut plante cu 
peste 70 de flori în ace
lași ghiveci, înflorite de
odată, iar numărul bobo
cilor a atins în cîteva 
cazuri 120 și chiar 130. 
Se fac încercări, și nu 
fără succes, ca prin dife
rite încrucișări să se ob
țină ciclamene cu flori 
plăcut mirositoare. S-a 
reușit la cîteva soiuri cu 
flori de culoare roz. In 
atenția cercetătorilor se 
află și scurtarea timpului 
de vegetație a acestei 
culturi care în mod nor
mal durează 14 luni. So
iurile noi au fost obținu
te într-un ciclu de 12 
luni.

A. MUREȘAN

celuloză, hârtie etc. In 
economia forestieră a re
giunii, valoarea produse
lor ce se obțin dintr-un 
metru cub de masă lem
noasă s-a dublat în ulti
mii patru ani : de la 
201,70 lei în 1959, la 
peste 410 lei în anul 
1963.

Acțiunea de dezvoltare 
a industriei lemnului se 
împletește strîns cu efor
turile pe care le depun 
muncitorii din exploată
rile forestiere. Organi- 
zînd munca în brigăzi 
complexe, folosind mai 
judicios mecanismele cu 
care sînt dotați, exploa
tând lemnul în trunchiuri 
lungi și catarge, dînd o 
atenție deosebită sortării 
lui în depozitele interme

diare și finale, forestierii 
suceveni au atins un in
dice de utilizare la răși- 
noase de 95,2 la sută și 
de 64,1 la sută la fag. In 
felul acesta, anul trecut 
ei au expediat în plus 
fabricilor de cherestea și 
altor întreprinderi in
dustriale, din aceeași 
masă lemnoasă exploata
tă, peste 16 000 mc lemn 
de lucru.

In cursul anului trecut 
peste 86 la sută din masa 
lemnoasă exploatată în 
pădurile Sucevei a fost 
lemn de lucru. S-au înde
plinit și depășit astfel 
sarcinile decurgînd în a- 
ceastă privință din di
rectivele celui de-al 
III-lea Congres alP.M.R. t

N. ȚUICU

A doua pasiune

La Consiliul de Stat al R. P. Ro
mine a avut loc marți la amiază so
lemnitatea unor decorări.

Au luat parte tovarășii Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Gogu Radulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Grigore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, Victor IenescU, minis
trul comerțului exterior, Vasile Ma- 
linschi, președintele Băncii de Stat, 
Virgil Florea, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă.

Pentru merite deosebite în activi
tatea literară s-a conferit Ordinul 
„Steaua Republicii Populare Romi
ne“ clasa I, scriitorului Nagy Istvan 
și „Ordinul Muncii“ clasa I scrii
toarei Otilia Cazimir.

A fost înmînat Ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romine“ clasa 
a Il-a și „Ordinul Muncii“ clasa a 
Il-a unor tovarăși pentru merite în 
opera de construire a socialismului, 
pentru activitate îndelungată în 
mișcarea muncitorească.

„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a și 
Ordinul „Steaua Republicii Populare 
Romîne“ clasa a IV-a au fost înmî- 
nate unui număr de 39 de tovarăși 
pentru merite deosebite în activita

tea desfășurată în domeniul teatru
lui, muzicii și artelor plastice.

Pentru merite deosebite în muncă 
și rodnică activitate cu prilejul îm
plinirii a 15 ani de la înființarea 
Ministerului Comerțului Exterior, 
au fost distinși cu „Ordinul Mun
cii“ clasa a IlI-a 31 de tovarăși.

Cu prilejul împlinirii a 15 ani de 
la organizarea pe principii socialis
te a Băncii de Stat a R. P. Romîne, 
pentru merite deosebite în activita
tea bancară, a fost acordat „Ordi
nul Muncii“ clasa a IlI-a și Ordinul 
„Steaua Republicii Populare Romî
ne clasa a IV-a unui număr de 63 
de tovarăși.

Tovarășul Ștefan Voitec, după ce 
a înmînat înaltele ordine, a felicitat 
călduros pe cei distinși în numele 
C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat 
și guvernului, în numele tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej per
sonal, urîndu-le multă sănătate, 
viață îndelungată și noi realizări în 
activitatea lor viitoare.

Din partea celor decorați au vor
bit regizorul Nicolae Dinescu, Ilie 
Voicu, adjunct al ministrului co
merțului exterior, Spiru Chintilă, 
artist plastic, și Ion Beloiu, de la 
Banca de Stat.

(Agerpres)

Ședința Comitetului Executiv al C.A.E.R.
MOSCOVA 25 (Agemres). — La 

25 februarie s-a descbțis la Mosco
va, sub președinția lui Mihail Lese- 
ciko, vicepreședinte a? Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S1., ședința a 
11-a a Comitetului executiv al

Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

Comitetul executiv va discuta 
problemele lărgirii continue a cola
borării dintre țările C.A.E.R. în do
meniul economiei, științei și teh
nicii.

CONVORBIRE ÎNTRU; A. KOSÎGHIN 

SI AL. BÎRLÀDEANU

MOSCOVA 25 (Agerpres). — A- 
lexei Kosîghin, prim-vheepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit la cerere pe A- 
lexandru Bîrlădeanui, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R.P.R., 
reprezentantul permanent al R.P.R. 
în Consiliul de Ajtutor Economic 
Reciproc, cu care a avut o convor
bire.

LA DUBNA Școala de iarnă 
a fizicienilor teoreticieni

MOSCOVA 25 (Agerpres). — La 
Dubna s-a deschis școala internațio
nală de iarnă a fizicienilor teoreti
cieni, organizată de Institutul unifi
cat de cercetări nucleare, pe timp 
de trei săptămîni. în localitate au 
sosit circa 100 de oameni de știință 
din cele 11 state socialiste membre 
ale acestui institut, pentru a anali
za ultimele lucrări executate în 
principalele centre de fizică teoreti
că ale lumii. Școala de iarnă a fost 
deschisă de academicianul romîn 
Șerban Țițeica, director adjunct al 
instituitului.

Din pădurile Sucevei

Din partea Ministerului Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Romîne

La 25 februarie a.c., Gh. Pele, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, a chemat la M.A.E. pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar a'l 
Turciei la București, S. A. Mardin, 
căruia i-a exprimat un protest e- 
nergic în legătură cu activitatea de 
spionaj și acțiunile contrare uzan
țelor și practicii diplomatice la care 
se dedă de mai mult timp atașatul

militar naval de pe lingă ambasada 
turcă din București, Rauf Șimșek.

Totodată, ambasadorului turc i 
s-a adus la cunoștință hotărîrea 
guvernului romîn de a-1 declara pe 
Rauf Șimșek persona non grata, ce- 
rînd ambasadei să asigure părăsirea 
de către acesta a teritoriului R. P. 
Romîne în 24 de ore.

I Cuviritarea lui W. Gomulka 
la uzina Zeran

VARȘOVIA 25 (Agjerpres). — A- 
genția P.A.P. anunță că în cadrul a- 
dunării de partid pentru prezenta
rea dării de seamă și alegeri care a 
avut loc la uzina de autoturisme din 
Zeran, a luat cuvîntul Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

INFORMAȚII
Referindu-se la directivele pla

nului pe 1966—1970. vorbitorul a 
arătat, printre altele, că una din

Deși lemnul din pădu
rile ce acoperă dealurile 
și munții regiunii Sucea
va era renumit și în 
trecut, exploatarea lui 
se făcea cu totul nerațio
nal. Cîteva fabrici rudi
mentare, cu fierăstraie și 
joagăre, îl transformau 
în cherestea. Mare parte 
a lemnului era exportat 
sub formă de bușteni. 
Din această cauză și va
loarea produselor ce se 
obțineau dintr-un metru

cub de masă lemnoasă 
era redusă.

Ca urmare a dezvoltă
rii industriei de prelu
crare a lemnului și a in
dustriei chimice a în
ceput valorificarea su
perioară a masei lemnoa
se. Lemnul de fag și ru
șinoase, rămășițele de la 
fabricile de cherestea din 
regiune se transformă 
într-o diversitate de pro
duse superioare ca : mo
bilă, binale, plăci fi- 
brolemnoase, placaje,

încă de pe timpul cînd 
era ucenic, rotarul Petre 
Berberich din orașul 
Jimbolia, azi om în vîr
stă, avea o pasiune : 
sculptura în lemn. Prin
tre obiectele prezentate 
la o expoziție organizată 
în localitate se aflau și 
lucrările rotarului. Cea 
mai importantă piesă 
expusă de acesta a fost 
o masă de șah din lemn, 
după modelul anticului 
Colisseum din Roma. Fi
gurile de șah, lucrate de

el reprezintă personaje în 
portul și cu armurile epo
cii. Bătrînului rotar i-au 
trebuit mai bine de 7 ani 
pentru realizarea artisti
că a mesei pe care o ve
deți în fotografie, făcută 
din lemn de paltin, înaltă 
de aproape un metru.

Petre Berberich are și 
numeroase alte sculpturi, 
majoritatea înfățișînd 
sportivi : boxeri, atleți, 
discoboli.

I. CHIUJDEA

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Comi
tetul regional de cultură și artă și 
filiala Iași a Uniunii scriitorilor au 
organizat ieri seară, la Casa de cul
tură a tineretului din localitate, o 
ședință consacrată sărbătoririi scri
itoarei Otilia Cazimir eu prilejul îm
plinirii a 70 de ani. Au participat 
scriitori, cadre didactice de la Uni- 
versitatea „A. I. Cuza“ și de la ce
lelalte institute de învățămînt supe
rior din Iași, studenți, muncitori, 
gospodine. După cuvîntul adresat 
de prof. univ. Gavril Istrati, pre
ședintele Comitetului regional de 
cultură și artă, au vorbit scriitorii 
Dumitru Corbea, din partea Uniu
nii scriitorilor, Eusebiu Camilar și 
Dumitru Ignea, secretarul filialei 
din Iași a Uniunii scriitorilor. Des
pre bogata activitate literară a

*

scriitoarei a vorbit prof. univ. Con
stantin Ciopraga, critic literar. Pio
niera Marcela Urluieseu i-a înmînat 
flori și o cravată pionierească și a 
recitat din versurile ei. Din bogata 
operă a sărbătoritei au citit și reci
tat și un grup de actori de la Tea
trul Național „V. Alecsandri“ și poeți 
ieșeni. Prof. univ. Ion Creangă, 
membru în Consiliul de Stat al R.P. 
Romîne, a înmînat Otiliei Cazimir 
decorația „Ordinul Muncii“ clasa I, 
conferită de Consiliul de Stat al 
R. P. Romîne. Scriitoarea a mulțu
mit călduros pentru înalta prețuire 
ce i-au acordat-o partidul și gu
vernul, pentru cuvintele ce i-au 
fost adresate și s-a angajat să mun
cească neobosit și mai departe pen
tru înflorirea și îmbogățirea tezau
rului nostru literar.

★

problemele 
directive o 
Mijloacele

principale 
constituie 

destinate

ale acestor 
investițiile, 
investițiilor

pe următorii cinci ani trebuie să
fie cheltuite în modul cel mai
rațional șf pentru obiectivele cele 
mai necesare. Dezvoltarea industriei
chimice constituie prima sarcină 
dintre cele ce stau în fața noas
tră în domeniul industriei, a sub
liniat vorbitorul. A doua direc
ție de dezvoltare a economiei na
ționale în planul cincinal o consti
tuie construcțiile de mașini, în spe
cial modernizarea industriei con
structoare de mașini. De dezvolta
rea acestei ramuri a producției de

pinde în mare măsură îmbunătăți
rea structurii exporturilor. Pe plan 
.mondial se dă o luptă pentru 
piețe : învingător în această luptă 
va fi acela care va livra produsele 
cele mai moderne și mai ieftine.

Intrucît în cadrul planului cinci
nal vrem să limităm cheltuielile 
pentru lărgirea bazei materiale — a 
spus în continuare W. Gomulka —■ o 
sarcină importantă care stă în fața 
noastră va fi dezvoltarea producției 
care necesită .relativ puține materii 
prime, precum și economisirea ma
teriilor prime sub toate formele.

O problemă importantă a planului 
cincinal o constituie plasarea în 
cîmpul muncii a aproximativ 1,5 
milioane de oameni.

In încheiere, W. Gomulka a sub
liniat că, în anul curent, anul celei 
de-a 20-a aniversări a Poloniei 
populare și al unui congres al par
tidului, în fața tuturor organizațiilor 
de partid stau sarcini deosebit de 
importante pe linia lărgirii muncii 
ideologice.

ECHIPELE DE TENIS DE MASĂ 
ALE R. P. ROMINE PARTICIPĂ 

LA CAMPIONATELE ANGLIEI
Jucătorii noștri fruntași de tenis 

de masă vor evolua în cursul aces
tei săptămîni la o altă competiție 
de anvergură : campionatele inter
naționale ale Angliei. întrecerile, 
care se vor desfășura în localitatea 
Brighton, încep mâine și se încheie 
sîmbătă. Echipa țării noastre este 
alcătuită din Maria Alexandru, Ella 
Constantinescu, Dorin Giurgiucă și 
Radu Negulescu.

In câteva rânduri
PATINAJ ARTISTIC. - Marti la Dort

mund au început campionatele mondiale 
de patinai artistic la care participă aproa
pe 200 de sportivi și sportive din 20 de 
tari în proba masculină după disputarea 
a 5 figuri impuse în fruntea clasamentului 
se află campionul olimpic Manfred Schnell
dörfer (R.F.G.) cu 946,9 puncte urmat de 
Karol Divin (R. S. Cehoslovacă) — 936,2 
puncte și Alain Calmat (Franța) — 924,6 
puncte

ATLETISM. Sportivi fruntași, membri ai 
lotului olimpic de atletism al U.R.S.S., au 
participai în orașul Kaunas la un concurs 
atletic pe teren acoperit, lată rezultatele 
înregistrate la cîteva probe : femei — 800 
m, Tatiana Korablene 2’I7’’8/10 ; înăl
țime : Galina Kostenko 1,70 m ; lungime : 
Aldana Maskaiiunaite 5,74 m ; 500 m : Ma
ria Itkina 1’18’’8/IO ; bărbați — înălțime : 
Valeri Skvorțov 2,09 m ; greutate : Va- 
ranauskas 17.91 m: 3 000 m Bolotnikov 
8'I6”6/1O . prăjină : Delin 4,50 m; lungi
me : Bafkovski 7,43 m

CICLISM. La ediția din acest an a com
petiției cicliste „Cursa păcii” Varșovia — 
Berlin — Prags vor lua parte echipe din 
16 țări ■ Franța. Ü.R.S.S.. Anglia, R. P. 
Romînă. Olanda, Belgia, Australia. R. P. 
Bulgaria. Danemarca, Luxemburg, R. P. 
Ungară, Finlanda, Iugoslavia. R.D. Germa
nă. R.S Cehoslovacă și R.P Polonă. Cursa 
se va desfășura între 9—24 mai, pe un 
traseu care măsoară 2 165 km, în 14 etape 
(cu două zile de repaos). Capete de etape 
vor fi orașele : Varșovia. Lodz. Wroclaw, 
Poznan Berlin, Leipzig, Erfurt. Oberhoff, 
Aue, Karlovy-Vary, Liberec, Pardubice. 
Budejovice. Praga.

BASCHET In meci retur pentru semi
finalele „Cupei campionilor europeni” la 
baschet (feminin), echipa sovietică T.T.T 
Riga a învins cu 61—47 (30—25) pe Slavia 
Sofia și s-a calificat în finală.

» La Paris a avut loc tragerea la sorb 
a semifinalelor „Cupei campionilor euro
peni" la baschet (masculin). Întîlnirile ur
mează să se desfășoare înainte de 20 mar
tie. după următorul program : S.K. Bel
grad—Spartak Brno și Simmenthal Mila
no— Real Madrid

BOX. La Londra, într-un meci de 15 re
prize. Henry Cooper (Anglia) a dispus la 
puncte de Brian London (Anglia), devenind 
campion al Europei la categoria grea. Acest 
meci s-a disputat ca finală pentru titlul 
european devenit vacant în urma retragerii 
fostului campion, fohansson (Suedia).

SCHI. Campionatul U.R.S.S. la com
binată nordică a fost cîștigat de tînărul 
schior Nikolai Kiselev. în vîrstă de 18 ani, 
clasat pe locul II la Tocurile olimpice de 
la Innsbruck. El a totalizat 471,5 puncte, 
fiind urmat în clasament de Nikolai Gusa
kov și Viaceslav Driaghin.

Azi, gală de box
Astă-seară de la orele 19, sala 

sporturilor de la Floreasca va 
găzdui prima reuniune de box din 
cadrul turneului pe categorii, com
petiție care reunește peste 50 de pu- 
giliști (semiușoară, semimijlocie, 
mijlocie-mică și semigrea). Printre 
boxerii invitați de federație se nu
mără campionii țării M. Băloiu 
(Voința) — semiușoară, P. Mircescu 
(Textila Buhuși) — mijlocie-mică,

Pe patinoarul artificial „23 August" 
din Capitală au început marți întrece
rile turneului final al campionatului re
publican de hochei pe gheață. Iată re
zultatele înregistrate ■ Dinamo Bucu- 
rești-Steagul Roșu Brașov 8—3 (4—1; 
2—1; 2—1); Voința Miercurea Ciuc-

în sala Floreasca
precum și D. Gheorghiu (Dinamo), 
C. Rusu (Progresul), Al. Murg 
(C.S.M. Cluj), V. Trandafir (Steaua 
București), I. Olteanu (Dinamo 
București), I. Ivan (Steaua), N. Moț 
(Dinamo Craiova) și alții.

A doua reuniune are loc joi 27 
februarie. Programul complet al 
galei de astă-seară va fi cunoscut în 
cursul dimineții de astăzi, după efec
tuarea cîntarului.

de heehi pe gheață
Știința Cluj 6—2 (0—1; 3—0; 3—1);
Steaua-Știința București 5—3 (2—1; 
1—2; 2—0).

Astăzi au loc meciurile Voința-Dina- 
mo București (ora 10); Știința Bucu- 
rești-Steagul Roșu Brașov (ora 17) și 
Steaua-Știința Cluj (ora 19). (Agerpres)

însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Chineze în R. P. Romînă, 
Vang Tun, a oferit marți un cocteil 
în cinstea ansamblului „Perinița“, 
care a întreprins recent un turneu 
în R. P. Chineză și alte țări socia
liste din Asia.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă și O.S.T.A.

★
Crucea Roșie a R. P. Romîne a 

trimis Semilunii Roșii Algeriene un 
ajutor compus din medicamente și 
pături, destinat populației sinistrate 
în urma inundațiilor care au avut 
loc în sudul Algeriei.

*
Marți a părăsit capitala, înapoin- 

du-se în patrie, delegația Uniunii 
Tineretului Comunist Leninist din 
U.R.S.S., condusă de Leonid Bîhov, 
secretar al C.C. al Comsomolului din 
R.S.S. Ucraineană, care, la invitația 
C.C. al U.T.M. a făcut o vizită de 
12 zile în țara noastră pentru a cu
noaște munca organizațiilor U.T.M. 
din construcții. în timpul șederii în 
R. P. Romînă, delegația a vizitat 
șantiere de locuințe și noi cartiere 
din orașele București, Craiova, Pi

tești, Constanța și Galați, s-a întîlnit 
și a avut discuții cu activiști ai 
U.T.M., tineri muncitori, ingineri, 
tehnicieni de pe șantierele vizitate. 
Luni după-amiază delegația a fost 
primită de către tovarășul Virgil 
Trofin, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M.

(Agerpres)

Știri culturale
Marți seara, în studioul déconcer

te al Radioteleviziunii a avut loc un 
recital susținut de pianistele Josette 
și Yvette Roman din S.U.A.

Recitalul a cuprins lucrări de 
Bernardo Pasquini, Mozart, Schu
mann, M. Bruck, Saint Saëns, De
bussy și Arenski.

★
Marți seara, la Casa universitari

lor din Cluj, Filarmonica de Stat 
din localitate a prezentat un concert 
la care și-a dat concursul pianistul 
canadian Malcolm Troup. Oaspetele 
a interpretat concertul nr. 2 în la 
major pentru pian și orchestră de 
Liszt.

(Agerpres)

Noi tratative între
"WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

Corespondentul din Washington al 
agenției Associated Press transmite 
din surse informate latino-ameri- 
cane de pe lingă Consiliul O.S.A. că 
între Statele Unite și Republica Pa
nama au reînceput tratative secrete 
în scopul de a se găsi o posibilitate 
de reglementare a conflictului dintre 
cele două țări. Potrivit agenției, la 
ambasada Paraguay-ului din Wa
shington a avut loc o întrevedere 
între reprezentanții permanenți ai 
celor două țări pe lîngă Consiliul 
O.S.A., Ellsworth Bunker și Miguel 
Moreno. Aceste eforturi sînt spriji-

s. IL 1. și Panama
nite de ambasadorul Paraguayan 
Juan Plate, șeful comisiei de anche
tă a O.S.A., care a vizitat recent Re
publica Panama. Agenția mențio
nează că nu s-a putut afla conținu
tul discuțiilor purtate între cei doi 
diplomați.

După cum se știe. Panama cere 
revizuirea Tratatului din anul 1903 
care stipulează drepturile S.U.A. a- 
supra zonei Canalului Panama, iar 
Statele Unite, deși au exprimat do
rința de a purta convorbiri in pro
blema conflictului dintre cele două 
țări, nu s-au angajat să trateze re
vizuirea Tratatului.

DE PRETUTINDENI
MÎNĂ TRANSPLANTATĂ CURIOZITĂȚILE AMAZONULUI

Activitatea sportivă intr-o mare uzină bucuresteană •>

Printre asociațiile sporfive fruntașe ale 
Capitalei se nuntiră și asociajia „Me
talul" a Uzinelor „23 August”. Activita
tea sportivă din această importantă uzină 
bucureșteană este bogată și multilate
rală. Cei aproape 8 500 de membri, cîfi 
figurează actualmente în scriptele asocia
ției, sînt mari iubitori ai sportului. în 
timpul lor liber, preocuparea pentru lec
tură, teatru, muzică, e împletesc cu acti
vitatea pe terenul de fotbal, handbal sau 
volei, în jurul mesei de șah, la o parti
dă de popice sau tenis de masă. înca- 
drafi în 49 de grupe sportive, membrii 
asociației participă (deși nu în măsura 
cuvenită) la diferite competiții și întreceri. 
Spartachiadele tineretului, crosurile popu
lare atrag mii de tineri iubitori ai sportu
lui. 24 de echipe reprezintă asociația „Me
talul” ia campionatele raionale, orășe
nești sau republicane. La volei și tenis 
de masă, succesele sînt meritorii. Am
bele echipe de volei (fete și băieți) 
ocupă locuri fruntașe în campionatul 
orășenesc Tenismanii se anunță preten- 
denți la promovare în campionatul repu
blican. Marea pasiune sportivă rămîne 
însă — și aici — fotbalul. Zecile de 
echipe (pe secții și sectoare), angajate 
într-un veritabil campionat, și, mai pre
sus de toate, echipa reprezentativă a 
asociației — „Metalul" București, care 
activează în categoria B a campionatului 
republican — atrag nenumărați suporteri 
din uzină.

Rezultatele activității sportive de aici 
sînt însă departe de posibilitățile exis
tente, de ceea ce ar trebui făcut. Prea 
puțini tineri — față de numărul ma
re al celor care muncesc la „23 
August" — practică cu regularita
te sportul preferat. De la tehnicia
nul consiliului sportiv aflăm că la între
cerile sparfachiadei din vara anului tre
cut, cînd existau condiții suficiente pen
tru o activitate bogată, au participat 6 272

NU SPUN TOTUL
de concurenți. O cifră importantă. Dar 
iată cum s-a făcut totalul : la haltere au 
participat 1 411 tineri, la concursurile de 
orientare turistică 445 (jumătate din 
aceștia fuseseră însă numărați și la hal
tere), apoi la gimnastică 3 160 (pe puțin 
1 500 sînt și halterofili și amatori de tu
rism) ș.a.m.d. Cifrele, astfel umflate, au 
fost prezentate chiar și clubului sportiv 
raional. Nu pot fi considerate corespun
zătoare nici rezultatele obținute cu oca
zia spartachiadei din iarna aceasta.

Ce împiedică desfășurarea unei temei
nice activități sportive de masă la Uzi
nele „23 August" ? De ce în afara vo
leiului și a fotbalului, a căror practicare 
este ceva mai bine organizată, alte spor
turi atrag un număr mic de tineri ? După 
cum confirmă chiar muncitorii din uzină, 
membrii consiliului n-au reușit să coor
doneze corespunzător activitatea de 
masă. Ei se ocupă mai ales de sportivii 
de performanță. Se pare însă că își cam 
irosesc vremea, din moment ce nici 
echipele reprezentative ale uzinei — și 
mai cu seamă cea de fotbal — nu obțin 
rezultate corespunzătoare. Unii membri 
ai asociației susțin că n-ar avea sufi
ciente baze sportive proprii. Dar nu a- 
ceasta este cauia principală Dovadă e 
că nici pe terenul de volei, nici pe 
arena de popice, nici pe terenul de 
fotbal (amenajat anul trecut prin muncă 
voluntară) nu există cine știe ce activita
te. S-ar fi putut desfășura întreceri chiar și 
la baza sportivă a Uzinelor „Republica”, 
situată în apropiere. De altfel, activitatea 
sportivă de masă ar avea de cîștigat dacă 
s-ar organiza îritîlniri sportive — poate 
chiar din primăvară — între tinerii celor 
două mari uzine metalurgice vecine.

„O serie de sporturi îndrăgite — hal
tere, atletism, tenis de masă, șah, 
lupte, care pot fi practicate în timpul 
iernii, au scăpat și ele atenției consiliu

lui sportiv — ne spunea ajustorul Dinu 
Eugen. La noi în uzină sînt tineri plini de 
energie și forță, care doresc și ar putea 
foarte bine să practice halterele, boxul, 
luptele". Dar cum să aibă timp membrii 
consiliului să se ocupe de organizarea te
meinică a sportului de masă, de îndru
marea tuturor celor 316 activiști volun
tari, care alcătuiesc diferitele grupe spor
tive de pe lîngă sectoarele și atelierele 
de producție, cînd ei se limitează de 
cele mai multe ori la discutarea a tot 
felul de probleme minore, legate, în 
majoritatea cazurilor, de activitatea 
echipelor de performanță ? Să ne oprim 
puțin asupra acestui lucru. Echipa de 
fotbal „Metalul" „consumă" mult nu 
numai din timpul și preocupările mem
brilor consiliului, ci și din bugetul aso
ciației. De bună seamă, în obligațiile 
consiliului sportiv trebuie să stea și echi
pa de fotbal, mai ales că muncitorii me- 
falurgișfi de la „23 August" nutresc de 
mai mulți ani speranța că formația lor va 
ajunge în categoria A. Ar fi însă de dorii 
să se muncească perseverent, femeinic, 
în primul rînd pentru formarea unor ele
mente din rîndurile tinerilor din uzină 
sau de la școala profesională. De mai 
mulți ani sînt aduși unii jucători din afara 
uzinei, dar un rezultat pozitiv r.u s-a 
constatat. Dimpotrivă. Se pare că 'cCmai 
din pricina lipsei de grijă pentru creș
terea juniorilor proprii n-au mai apărut 
de multă vreme la „Metalul" fotbaliști 
sau alți sportivi valoroși ca Voinescu, 
Apolzan, Linca etc., care și-au făcut aici 
ucenicia sportivă.

Consiliul asociației „Metalul" ar tre
bui să privească cu mai mult spirit de 
răspundere îndatoririle care-i revin în 
conducerea și organizarea activității 
sportive a miilor de salariafi din uzină. 
Altele ar fi rezultatele dacă, bunăoară, 
membrii consiliului s-ar strădui să-și a- 
ducă contribuția la dezvoltarea corespun

zătoare a sportului de masă. Posibilități 
sînt suficiente. Se pot organiza nu
meroase acțiuni — permanente, nu nu
mai de cîteva ori pe an — prin care să 
fie atrași cîți mai mulți muncitori la 
practicarea sporturilor îndrăgite, la vizi
tarea unor obiective turistice și locuri 
pitorești. Acum, în sezonul rece, s-ar 
bucura de mult succes demonstrațiile u- 
nor sportivi fruntași, galele de filme tu
ristice și sportive, convorbirile cu maeștri 
emeriți ai sportului.

La asociația sportivă „Metalul" se 
simte și lipsa de sprijin din partea clu
bului sportiv raional, a organelor U.C.F.S. 
Prea rar sînt văzuți în mijlocul membrilor 
acestei mari asociații sportive activiștii 
organelor U.C.F.S. Tehnicienii clubului 
raional vin pe la asociație doar cu ,,o- 
cazii festive" sau cînd se discută despre 
sportul de performanță. în rezolvarea unor 
probleme deosebite asociația sportivă a 
Uzinelor „23 August" n-a primit ajutorul 
cuvenit. Se'discufă de mult chestiunea a- 
menajării unei baze sportive corespunză
toare. Propunerea asociației de a i se re
partiza terenurile sportive din imediata 
vecinătate a școlii profesionale „23 
August" n-a fost încă soluționată, cu toa
te că terenurile respective stau mai mult 
nefolosite și nu le îngrijește nimeni. Con
siliul orășenesc U.C.F.S. sau poate chiar 
Consiliul general U.C.F.S. ar trebui să 
rezolve cît mai operativ această pro
blemă.

Fiind vorba de activitatea sportivă a 
afîtor mii de muncitori, comitetul de 
partid al uzinei este chemat să îndrume 
mai îndeaproape munca asociației spor
five ; de asemenea, din partea comite
tului U.T.M., se cere, în egală măsură, 
o muncă serioasă pentru organizarea te
meinică a vieții sportive a muncitorilor.

Măsurile organizatorice luate în ultima 
vreme, dublate de o permanentă pre
ocupare pentru o temeinică activitate 
sportivă de masă, pot asigura miilor de 
muncitori, tehnicieni și ingineri ai Uzi
nelor „23 August" condiții din cele mai 
bune pentru practicarea culturii fizica 
și a sportului.

I. DUMITRIU 
GII. CICERONE

Un chirurg dintr.-o clinică din 
Guayaquil a grefat unui marinar e- 
cuadorian o mină luată de la un 
cadavru și, la zece zile după opera
ție, noua mînă a fost descrisă ca 
fiind „complet viabilă“. După cum 
transmite agenția U.P.I., marinarul, 
în vîrstă de 28 de ani, și-a pierdut 
mîna în urma exploziei unei gre
nade. Chirurgul Roberto Gilbert a 
efectuat o operație, care a durat 
peste 9 ore, în cursul căreia a legat 
vasele de sînge și terminațiile ner
voase ale noii mîini de capetele va
selor și nervilor de la partea de dea
supra locului accidentat. După ce 
s-au efectuat cusăturile, pacientul a 
fost instalat într-o cameră sterilă, cu 
aer condiționat, și supus unui trata
ment zilnic cu medicamentul Imu
ran, destinat să contracareze tendin
ța naturală a organismelor umane de 
a respinge țesuturile străine. In 
cercurile științifice se subliniază că 
această operație este fără precedent 
în analele medicale.

O echipă de hidrologi americani, 
care a lucrat în colaborare cu flota 
braziliană Ia cercetarea apelor Ama
zonului, a publicat rezultatele cer
cetărilor sale. Din aceste cercetări 
rezultă că apa fluviului Amazon este 
una din cele mai curate de pe su
prafața pămîntului, avînd, în unele 
locuri, o puritate aproape echivalen
tă cu a apei distilate. Hidrologii a- 
mericani au constatat că fluviul A- 
mazon, care are o lungime de 6280 
km, vai să în fiecare minut în Ocea
nul Atlantic o cantitate de peste 15 
miliarde litri de apă. de cinci Ori cît 
fluviul Congo și de 12 ori cît flu
viul Mississippi. Hidrologii au mai 
constatai că în cel puțin zece locuri 
fluviul are o adîncime mai mare de- 
cît adîncimea medie a mării.

POPULAȚIA NIGERIEI

Ministerul Informațiilor al Nige
riei a anunțat că, potrivit datelor re- 
censămîntului care a avut loc în no
iembrie 1963, populația Nigeriei este 
de 55 653 821 locuitori.

în Insula Sao 
Jeotje, situată în 
centrul Arhipela
gului insulelor A- 
zore, a fost înre
gistrat un nou cu
tremur de pămînt, 
anunță agenția 
portugheză de in
formații. In ulti
mele 10 zile, în 
insulă au avut Ioc 
mai multe cutre
mure care au pro
dus o adîncă neli
niște în rîndul 
populației. Nume
roși locuitori s-au 
refugiat, chemînd 
în ajutor vase a- 
flate în larg. Foto
grafia alăturată 
înfățișează un as
pect din timpul 
evacuării popu
lației din insulă.
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Tratativele pentru dezarmare întrevederi la 0. N. U
în problema cipriotăGeneva

GENEVA 25 (Agerpres). — La 25 
februarie a avut loc o nouă ședință 
plenară a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, prezidată de Ri
chard Butler, ministrul de externe 
al Marii Britanii, care a luat primul 
cuvîntul. După ce a subliniat că ac
tualele tratative de dezarmare se 
desfășoară într-un climat interna
țional mai favorabil, el și-a expri
mat regretul pentru faptul că reali
zarea unor acorduri în problemele 
dezarmării se lasă încă așteptată. El 
a făcut cîteva propuneri în domeniul 
măsurilor colaterale. Astfel el a pro
pus stabilirea de posturi de observa
ție împotriva atacurilor prin surprin
dere, pe teritoriile țărilor membre 
ale N.A.T.O. și ale Tratatului de la 
Varșovia, interzicerea experiențelor 
nucleare subterane, încheierea u- 
nui acord pentru nerăspîndirea ar
melor atomice, folosirea energiei 
nucleare în scopuri pașnice, .înceta
rea producției de armament nuclear, 
distrugerea fizică a armamentelor. 
Butler a făcut apoi unele recoman
dări privind procedura de lucru a 
Comitetului. în continuare, el și-a 
exprimat sprijinul față de cunoscu
ta propunere americană privind „re
ducerea procentuală a armamentelor 
nucleare".

Semion Țarapkin, reprezentantul 
sovietic, care a luat apoi cuvîntul, a 
subliniat că în prezent există condi
ții favorabile pentru progresul tra
tativelor, dar pînă în prezent din 
nefericire în cadrul Comitetului nu

s-a ajuns la nici o înțelegere în 
vreuna din propunerile prezentate, 
în legătură cu propunerea en
gleză, privind crearea posturilor 
de observație împotriva atacurilor 
prin surprindere, Țarapkin a subli
niat că ea este ruptă de unele mă
suri de dezarmare propuse, printre 
care, de pildă, reducerea efectivelor 
forțelor armate staționate pe terito
rii străine. Reprezentantul sovietic a 
arătat că este de acord ca metodele 
de lucru ale Comitetului să fie îm
bunătățite deoarece aceasta ar duce 
mai rapid la realizarea sarcinilor 
care stau în fața Comitetului. Tot
odată el a subliniat că înainte de a 
începe orice discuții cu caracter teh
nic este necesar să se realizeze un 
acord asupra problemelor de princi
piu, atît în ceea ce privește dezar
marea generală și totală, cît și în 
ceea ce privește măsurile colaterale.

Abdel Fattah Hassan, șeful dele
gației Republicii Arabe Unite, a re
comandat Comitetului să studieze cu 
atenție atît propunerile sovietice, 
cît și propunerea americană referi
toare la înghețarea producției de 
rachete și armament nuclear.

în cursul ședinței au mai interve
nit reprezentanții Italiei, Francesco 
Cavalletti, S.U.A., William Foster, 
care au declarat că vor studia cu a- 
tenție propunerile ministrului de ex
terne britanic. L. C. N. Obi, reprezen
tantul Nigeriei, a arătat că proble
ma reducerii bugetelor militare me
rită să fie studiată cu prioritate.

BUENOS AIRES 25 (Agerpres). — 
în orașul Alta Gracia (Argentina) se 
desfășoară lucrările unei conferințe 
economice a țărilor latino-americane 
în vederea stabilirii poziției acestor 
țări la conferința mondială pentru 
comerț și dezvoltare, care va avea 
loc la Geneva.

Luînd cuvîntul la conferință, Eu
genio Blanco, ministrul economiei al 
Argentinei, a subliniat că una din 
căile pentru înlăturarea deosebirilor 
existente în prezent între țările 
aflate în curs de dezvoltare și ță
rile dezvoltate din punct de vedere 
industrial este lărgirea comerțului 
internațional bazat pe principiul 
egalității în drepturi și fără discri
minări.

J. KLAUS ÎNSĂRCINAT 
CU FORMAREA NOULUI GUVERN 

AUSTRIAC
VIENA 25 (Agerpres). — Cores

pondentul la Viena al agenției 
France Presse anunță că președintele 
Republicii Austria, Adolf Schärf, a 
acceptat marți demisia cancelarului 
federal Alfons Gorbach, cerîndu-i 
să se ocupe de rezolvarea probleme
lor curente pînă la formarea noului 
guvern. în aceeași zi, președintele 
Adolf Schärf l-a însărcinat în mod 
oficial pe Josef Klaus să formeze 
noul guvern.

NEW YORK 25 (Agerpres).— Se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a continuat în cursul zilei de luni 
seria întrevederilor sale cu repre
zentanții permanenți ai țărilor care 
participă la lucrările Consiliului de 
Securitate, în legătură cu situația 
din Cipru.

Agenția France Presse, citind 
surse diplomatice ale O.N.U., arată 
că în cursul întrevederii cu U Thant, 
reprezentantul britanic a insistat pe 
lîngă acesta ca orice hotărîre a 
Consiliului de Securitate în pro
blema Ciprului să se refere direct 
la acordurile de la Zürich și Londra.

Aceeași sursă arată că, după în
trevederea cu președintele Consi
liului de Securitate, Bernardes. se
cretarul general al O.N.U. a făcut 
cunoscut că i-a declarat acestuia că 
se vede obligat să renunțe la efor
turile sale de a găsi o formulă de 
compromis care să ducă la regle
mentarea crizei din Cipru. în urma 
acestui fapt, președintele Consiliu
lui de Securitate, Bernardes, a pre
luat direct sarcina de a găsi o so
luție. în acest sens, el a avut în 
cursul nopții de luni o serie de 
discuții cu reprezentanții țărilor 
membre nepermanente ale Consi
liului de Securitate — ai Marocului, 
Coastei de Fildeș, Norvegiei, Bo- 
liviei și Cehoslovaciei. După între-

vederea cu Bernardes, reprezentan
tul Marocului, Ahmed Taibi Ben- 
hima, a declarat că nu s-a înre
gistrat nici un progres.

La sediul Organizației Națiunilor 
Unite, relatează France Presse, s-a 
anunțat în mod oficial luni seara 
că dezbaterile Consiliului de 
Securitate asupra problemei Cipru
lui vor fi reluate marți, la ora 15,30, 
ora New York (22,30 ora București).

Se anunță, de asemenea, că re
prezentantul ad-interim al Turciei 
la O.N.U. a adresat președintelui 
Consiliului de Securitate, Bernardes, 
o scrisoare în care se referă la 
unele incidente care au dus la uci
derea a 700 de ciprioți turci.

Protestul președintelui 
Makarios

R. F. GERMANA. Pavilionul R. R. Romîne Ia Tîrgul internațional de 
bunuri de consum de la Frankiurt pe Main
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Deschiderea Sesiunii Consiliului guvernatorilor
A. I. E. A.

• A fost adoptais ordinea de zi ® Discutarea unui program de denu- 
a Africii

Unității Africane, în legătură cu o- 
rașul în eare trebuie instalat sediul 
permanent al organizației, precum și 
în alte probleme. Miniștrii de exter
ne africani continuă discuțiile pen
tru a se ajunge la un punct de ve
dere comun și în aceste probleme.

clearizare

LAGOS 25 (Agerpres). — Marți 
dimineața, miniștrii de externe ai 
țărilor africane membre ale Organi
zației Unității Africane au adoptat 
ordinea de zi a conferinței ce se des
fășoară în prezent la Lagos. Printre 
problemele incluse se află discutarea 
unui program de denuclearizare a 
Africii, stabilirea unui comandament 
african, în legătură cu care Comisia 
apărării va prezenta un raport, a- 
doptarea unei declarații de nealinie
re a statelor africane, lupta împo
triva politicii de apartheid din Re
publica Sud-Africană, Rhodesia de 
sud și alte țări africane, lupta îm
potriva colonialismului în Africa, 
sprijinirea luptei de eliberare din co
loniile portugheze din Africa, con
flictul de frontieră somalo-etiopian 
și cel dintre Kenya și Somalia, con
flictul algero-marocan, stabilirea u- 
nei Comisii de mediere, conciliere și 
arbitraj în Africa, fără amestec din
afară, în conformitate cu Carta Uni
tății Africane. S-a hotărît, de ase
menea, discutarea problemelor ra
porturilor dintre Comisia economică 
și socială a O.U.A. și Comisia eco
nomică a O.N.U. pentru Africa, ar
monizării pozițiilor statelor africane 
la Conferința O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare de la Geneva etc.

Au ieșit la iveală divergențe în 
probleme privind imunitatea și pri
vilegiile ce trebuie acordate mem
brilor secretariatului Organizației

VIENA 25. Corespondentul Ager
pres, Ștefan Deju, transmite : Marți 
s-a deschis Sesiunea Consiliului gu
vernatorilor Agenției internaționale 
pentru energia atomică (A.I.E.A.), 
la care sînt prezente 25 de dele
gații ale țărilor membre. Delegația 
țării noastre este condusă de acad. 
Floria Hulubei, vicepreședinte al 
Consiliului guvernatorilor A.I.E.A., 
din ea făcînd parte și Mircea 
Ocheană, ambasadorul R. P. Romîne 
la Viena, prof. Ion Ursu, membru 
corespondent al Academiei R. P. Ro
mîne, și Valentin Ionescu.

în ședința de marți a Consiliului 
a fost aprobată ordinea de zi și s-a 
trecut la discuții, în cadrul cărora 
a luat cuvîntul și șeful delegației 
romîne. Pe ordinea de zi a sesiunii 
se află : probleme legate de acorda
rea asistenței tehnice țărilor în curs 
de dezvoltare, programe de cerce
tări și de reuniuni științifice ale a- 
genției pe 1965, primirea de noi 
membri, coordonarea activității re
feritoare la energia atomică, extin
derea și revizuirea sistemului de 
control și garanții al agenției etc.

NICOSIA 25 (Agerpres). — Agen
ția France Presse relatează că arhi
episcopul Makarios, președintele Re
publicii Cipru, a adresat o notă înal
tului comisar ad-interim al Marii 
Britanii la Nicosia, Cyril Pickard, 
în care protestează împotriva inten
sificării trimiterii de întăriri milita
re de către guvernul britanic în Ci
pru și cere ca trupele britanice să 
nu întreprindă nici o acțiune fără 
consultarea prealabilă a autorități
lor cipriote.

Potrivit ziarului „Eleftheria“, care 
citează surse bine informate, arhi
episcopul Makarios și-a exprimat, de 
asemenea, dezacordul față de unele 
acțiuni ale trupelor britanice, ca, de 
pildă, construirea de fortificații și 
ocuparea unui depozit de mine, care 
nu au primit în prealabil acordul 
autorităților cipriote. Președintele 
cere în nota sa ca în cazul trimi
terii în Cipru a unei forțe O.N.U., 
efectivul trupelor britanice să fie 
în mod proporțional redus.
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ANGLIA. După cum s-a mai anun
țat, zilele trecute a fost inaugurat 
sediul din Londra al O.N.T. Carpați. 
în fotografie : Interiorul sediului 

Londra al O.N.T. Carpați
din
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Chester (S.U.A.) au 
organizat o de
monstrație pe stră
zile orașului, ce- 
rînd lichidarea e- 
fectivă a discri
minării rasiale in

RAWALPINDI 25 (Agerpres). — 
In comunicatul comun dat publici
tății la încheierea vizitei în Pakis
tan a premierului R. P. Chineze, Ciu 
En-lai, se spune, între altele, că în 
cadrul schimbului de vederi care a 
avut loc „discuțiile s-au referit la 
situația internațională, la necesita
tea menținerii păcii mondiale și, în 
acest context, la importanța reali
zării dezarmării generale, inclusiv 
interzicerea și distrugerea totală a 
armelor nucleare“.

Premierul Ciu En-lai și președin
tele Pakistanului, Mohammed Ayub 
Khan, „și-au exprimat satisfacția 
față de faptul că relațiile dintre cele 
două țări au continuat să se dez
volte“. Ei au trecut, de asemenea, 
în revistă recentele evoluții în a- 
ceastă regiune și au ajuns la o în
țelegere mai deplină a chestiunilor 
de interes comun pentru cele două 
țări.

Cele două părți,. se spune în co

municat, „au luat notă cu satisfacție 
de faptul că mișcarea de indepen
dență națională a înregistrat pro
grese rapide în Asia și Africa și că, 
în ultimii ani, multe țări au obținut 
libertatea și se află acum pe calea 
spre dezvoltarea independentă. Ele 
și-au exprimat opoziția fermă față 
de colonialism sub toate formele 
sale și indiferent unde s-ar manifes
ta, precum și speranța într-o desfi
ințare rapidă a acestuia“.

Comunicatul arată că cele două 
părți sînt de părere că „Națiunile 
Unite nu pot fi considerate ca repre- 
zentînd pe deplin omenirea, atîta 
timp cît nu va fi restabilit locul ce 
i se cuvine de drept Republicii 
Populare Chineze în această organi
zație mondială".

Comunicatul menționează că pre
ședintele Pakistanului, Ayub Khan, 
a acceptat invitația făcută de pre
mierul Ciu En-lai de a vizita Repu
blica Populară Chineză.

Transmisii radio 
prin intermedin! Lunii
GORKI 25 (Agerpres). — Intre 21 

și 24 februarie, comunică agenția 
TASS, au fost realizate șapte legă
turi internaționale radio prin Cos
mos, pe distanțe foarte mari, între 
observatorul „Jodrell-Bank“ (An
glia) și observatorul Zimenki (re
giunea Gorki), prin intermediul sa
telitului artificial american „Echo-2“.

Cea de-a 6-a și cea de-a 7-a le
gătură radio au fost cele mai reu
șite.

în cursul ultimelor zile au fost 
realizate, de asemenea, două legă
turi radio, în timpul cărora, ca mij
loc de retransmisie a undelor radio, 
a fost folosită Luna. Aceste două le
gături radio s-au desfășurat cu suc
ces. Experiențele continuă.

SCURTE ȘTIR

i N T i L NIRIA SlIlfARNO-MAfAPAGAL
DJAKARTA 25 (Agerpres). — în 

orașul Denpasar (insula Bali) au 
început la 25 februarie tratativele 
între Sukarno, președintele Indone
ziei, și Macapagal, președintele Fi- 
lipinelor. Tratativele vor fi consa

în’ Asia de
Federației

crate crizei izbucnite 
sud-est după formarea 
Malayeze și rezolvării ei pe cale 
pașnică, a tratativelor între cele trei 
părți interesate, Filipine, Malayezia 
și Indonezia.

armarea nou guvern grec

NEW YORK. între 25 februarie 
și 5 martie se desfășoară la New 
York lucrările primei sesiuni a Go- 
mitetului consultativ O.N.U. pentru 
aplicarea științei și tehnicii în folo
sul dezvoltării. Comitetul este for
mat din 18 membri. La lucrări par
ticipă, ca membru al Comitetului, 
academicianul romîn N. Ccrnescu.

După succesul obținut de Uniunea 
de Centru în alegerile din 16 fe
bruarie prin cucerirea majorității 
absolute, atît a voturilor cit și a 
mandatelor în parlament (174 din 
300), liderul acestui partid, G. Pa- 
pandreu, a format noul guvern grec. 
După cum s-a anunțat, primul mi
nistru va fi și ministru al educa
ției ; vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri este S. Stephanopulos ; mi
nistru de externe este S. Costopou- 
los. In precedentul guvern al Uniu
nii de Centru, format după alegeri
le din noiembrie 1963, ultimele două 
posturi erau deținute de S. Venize- 
los, a cărui moarte neașteptată în 
ajunul alegerilor din 16 februarie a 
fost considerată ca o grea pierdere 
pentru viața politică a Greciei. Noul 
guvern se va prezenta în fața parla
mentului în cadrul sesiunii parla
mentare ce se deschide la 19 martie.

în aceste zile presa ateniană con
tinuă să publice analize ale rezulta
telor alegerilor și aprecieri asupra 
sarcinilor noului guvern. Numeroși 
comentatori consideră rezultatul în
registrat de partidul E.R.E. ca eșecul 
unei politici anacronice, lipsită de 
viziunea clară a realităților din Gre
cia și de peste hotarele ei. „Partidul 
dreptei, reprezentînd cea mai oarbă 
reacțiune față de progresul demo
cratic, a fost învins“ — a subliniat 
ziarul „Avghi".

Ziarul reamintește că măsurile 
guvernelor E.R.E. de discriminare și 
persecutare, luate mai întîi împotri
va forțelor de stingă s-au extins în 
ultimii .ani, ajungînd să lovească 
și în cercurile de centru. Disperata 
cramponare de putere a E.R.E. a 
luat forma faimoaselor alegeri 
din 1961, pe care Uniunea de 
Centru, . E.D.A. și celelalte forțe de
mocratice nu au încetat să le de
nunțe ca rod al unei grosolane fal
sificări.

Dar, în afară de cerințele cu pri
vire la democratizarea vieții, politi
ce, votul poporului grec exprimă,

după cum reiese din majoritatea co
mentariilor, dezamăgirea unui 
mare număr de alegători față de 
politica economică și socială a 
E.R.E.

Intr-adevăr, masele de salariați 
și-au exprimat în permanență ne
mulțumirea că salariile lor nu țin 
pasul cu creșterea continuă a costu
lui vieții. La rîndul lor țăranii își 
manifestau nemulțumirea față de 
dificultățile crescînde în obținerea 
creditelor și vînzarea produselor lor. 
Lipsa unor piețe suficiente de desfa
cere a fost pusă în legătură cu con
curența tot mai mare pe care produ
sele agrare ale Greciei o întîmpină 
pe piețele din Occident și cu nevalo- 
rificarea de către guvernele E.R.E. a 
tuturor posibilităților de export în 
țările socialiste. Un ziar de dreapta 
(„Niki“) a scris că „un factor care a 
contribuit la reculul E.R.E. a fost 
schimbarea orientării politice a ma
selor de la sate“.

Dar în afară de țărani, și alte 
categorii de producători mici și 
mijlocii, ca meseriașii sau patronii 
anumitor întreprinderi industriale 
și comerciale, precum și diferite ca
tegorii de intelectuali ca studenții, 
avocații, medicii etc. au intrat în 
rîndurile nemulțumiților. Un indice 
care nu înșeală în ce privește înrău
tățirea situației economice a maselor 
este creșterea alarmantă a emigra
ției. Papandreu a arătat, in cursul 
campaniei electorale, că emigrația 
pe 1963 a depășit cifra de 100 000 de 
oameni, întrecînd, pentru prima 
oară, sporul natural anual al popu
lației țării.

In politica externă, guvernele 
E.R.E. au fost, după cum amintesc 
unele ziare, adepte neabătute ale 
orientării ultra-atlantice.

Comentatorii presei internaționale 
au remarcat nu od.ată că la sesiunile 
Consiliului N.A.T.O., reprezentanții 
guvernelor E.R.E.. s-au situat pe 
cele mai rigide poziții.

In legătură cu rezultatele alegeri

lor, săptămânalul „Tahidromos" ara
tă în ce constau, după părerea sa, 
punctele de vedere ale celor trei 
partide politice.

„Uniunea de Centru, scrie săptă- 
mînalul, consideră că majoritatea pe 
care a obținut-o este consecința pro
gramului pe care l-a. prezentat. 
Rezervele care existau asupra posi
bilităților Uniunii de Centru de a-?i 
aplica promisiunile au fost împră
știate prin măsurile luate în cele 52 
de zile ale guvernării sale din no- 
iembrie-decembrie“. Centrul, se a- 
rată. apoi în articol, se situează în 
continuare pe poziția „luptei pe 
două fronturi“, adică atît împotriva 
E.R.E., cît și împotriva. E.D.A.

„Partidul E.R.E., scrie apoi „Tahi
dromos“, are un alt punct de vede
re, atribuind victoria Centrului în
tr-o mare măsură ajutorului stîngii".

Săptămînalul arată, în sfîrșit, că, 
după părerea E.D.A., victoria Cen
trului se datorește dorinței marii 
majorități a poporului și îndeosebi a 
oamenilor muncii de a scăpa de o- 
rientarea reacționară a E.R.E. „Stin
gă susține — scrie săptămînalul — 
că victoria forțelor democratice ar 
fi fost și mai mare, dacă Centrul ar 
fi părăsit lupta pe două fronturi și 
ar fi acționat în comun cu E.D.A.".

într-o rezoluție publicată în ziarul 
„Avghi“, Comitetul executiv al par
tidului E.D.A. arată că, prin votul 
său, „poporul grec a cerut asigura
rea unei evoluții ferm și consecvent 
democratice". „în noua situație în 
care a pășit țara, se spune în rezo
luție, este clar că pentru impunerea 
soluțiilor democratice in toate dome
niile trebuie înlăturate piedicile puse 
de forțele reacționare, trebuie anihi
late tendințele de conciliere ale con
ducerii Uniunii de Centru cu aceste 
forțe“.

în prima conferință de presă pe 
care a ținut-o după. învestirea sa 
ca prim-ministru, Papandreu a 
spus că guvernul pregătește un

proiect de lege cu privire la aboli
rea măsurilor excepționale introduse 
de guvernul E.R.E. Din răspunsuri
le date de primul ministru unor în
trebări, precum și din relatările 
presei reiese însă că această abolire 
nu va fi totală. Se așteaptă ca ea să 
prevadă eliberarea condiționată a 
deținuților politici, desființarea de
portării administrative, renunțarea 
la certificatele „de opinii“ pentru a- 
numite categorii. Primul ministru 
a refuzat să satisfacă cererile cu pri
vire la legalizarea partidului comu
nist și a. declarat că repatrierea în 
masă a emigranților politici nu va 
fi permisă.

In legătură cu sarcinile noului 
guvern, ziarul „Eleftheria“, oficiosul 
Uniunii de Centru, scrie că „cea mai 
dificilă problemă este problema so
cială“. „în prezent, arată ziarul, ju
mătate din populația țării trăiește, 
mai ales la sate în condiții aproape 
inumane și în orice caz inacceptabi
le pentru ea acum. Dar problema 
socială, continuă ziarul, se pune și 
la orașe. Muncitorii exprimă cereri 
legitime“.

în ce privește politica externă, 
membrii noului guvern nu au făcut 
încă declarații. Referindu-se însă la 
cuvîntările rostite în timpul campa
niei electorale, cît și la unele decla
rații mai vechi ale liderilor Uniunii 
de Centru, observatorii consideră 
că și în acest domeniu guvernul 
Centrului se va situa în genere pe 
poziții mai realiste decît predeceso
rii săi. Se amintește că în trecut 
liderii Centrului au criticat servilis
mul guvernelor E.R.E. față de 
cercurile conducătoare din N.A.T.O., 
respingerea oricăror propuneri de 
normalizare și dezvoltare a relațiilor 
dintre țările din Balcani, atitudinea 
negativă adoptată față de ideea 
creării unei zone a păcii și bunei 
conviețuiri în această regiune.

Unii observatori își exprimă pă
rerea că, în ce privește problema Ci
prului, guvernul Uniunii de Centru 
care a criticat, ca și celelalte forțe 
democratice, acordurile de la Zü
rich și Londra, se va situa pe o po
ziție mai activă decît guvernul E.R.E. 
în apărarea drepturilor suverane ale 
poporului cipriot.

AL. GHEORGHIU

Dezacorduri ia sesiunea ministerială
a Pieței

BRUXELLES 25 (Agerpres). — Mi
niștrii de externe ai Franței, Germa
niei occidentale, Italiei, Belgiei, O- 
landei și Luxemburgului (țări ce fac 
parte în același timp din Piața co
mună, Comunitatea Europeană a 
Cărbunelui și Oțelului (C.E.C.O.) și 
EURATOM), care s-au întrunit 
luni la Bruxelles pentru a lua în dis
cuție problema fuzionării executive- 
loi' celor trei organisme sus-amintite, 
n-au reușit să ajungă la un acord 
deplin.

Referindu-se la dezbaterile miniș
trilor, agenția U.P.I. subliniază că 
reprezentanții olandezi au înfruntat 
în timpul tratativelor pe reprezen
tanții francezi susținuți de vest-ger- 
mani. Ministrul francez, Maurice 
Couve de Murville, sprijinit de de
legația vest-germană, a încercat să 
obțină adoptarea formulei de consti
tuire a unui organ executiv euro
pean general format din nouă mem
bri, care să înlocuiască actualele trei 
executive separate. Potrivit formu
lei franceze, din cele nouă locuri, 
cîte două ar reveni Franței, R.F.G. 
și Italiei, iar cîte unul Belgiei, O- 
landei și Luxemburgului. Această 
formulă nu a fost însă acceptată de

comune
Olanda. Ministrul olandez Joseph 
Luns s-a ridicat împotriva propune
rii franceze, precizînd că numărul 
locurilor în viitorul organ executiv 
unic este prea mic. în concluzie el 
a propus Consiliului ministerial ca 
numărul locurilor acestuia să fie de 
14, din care cîte trei să revină Fran
ței, R.F.G. și Italiei, cîte două Bel
giei și Olandei și unul Luxembur
gului.

La sfîrșitul dezbaterilor de marți 
sarcina privind fuzionarea executi
velor celor trei organisme — Piața 
comună, C.E.C.O. și EURATOM — a 
fost trecută unui grup de experți 
care să pregătească un nou raport 
înainte de luna august.

Potrivit relatărilor agenției Reu
ter, participanții la lucrările Consi
liului au căzut de acord în princi
piu ca executivele să fuzioneze la 1 
ianuarie 1965, urmînd ca organis
mele propriu-zise să se unească a- 
bia la 1 ianuarie 1967.

Luni, Consiliul ministerial, care a 
dezbătut și alte probleme, n-a reușit 
să cadă de acord asupra unei decizii 
finale cu privire la reluarea nego
cierilor pentru încheierea unui acord 
comercial cu Izraelul.

VIENA. Centrul de cultură aus
triac a organizat în Palatul Palfi din 
Viena o expoziție internațională de 
turism, la care 19 țări expun foto
grafii, afișe, albume ilustrate și 
prospecte popularizînd frumusețile 
turistice. Standul R. P. Romîne cu
prinde fotografii și albume ijustrînd 
frumusețile litoralului Mării Negre, 
ale Carpaților și Bucureștiului. Expo
ziția a fost inaugurată de ministrul 
comerțului al Austriei, dr. Bock. A 
fost de față ambasadorul R. P. Ro
mîne, Mircea Ocheană.

Ben Bella și-a încheiat 
vizita în Guineea

CONAKRY. După o vizită oficia
lă de cinci zile în Guineea, Ahmed 
Ben Bella, președintele Algeriei, a 
părăsit la 25 februarie orașul Co
nakry, îndreptîndu-se spre patrie. In 
comunicatul comun se arată că în 
cursul tratativelor dintre Ben Bella 
și Seku Ture, care s-au desfășurat 
„într-o atmosferă frățească și de în
țelegere reciprocă, au fost luate în 
discuție piobleme ale luptei de eli
berare a popoarelor africane aflate 
încă sub dominație străină, unității 
africane, precum și ale căilor de 
dezvoltare a relațiilor dintre Algeria 
și Guineea“. Cele două părți și-au 
exprimat satisfacția în legătură cu 
reglementarea conflictului de fron
tieră algeriano-marocan, arătînd că 
litigiul de frontieră etiopiano-soma- 
lez poate fi rezolvat tot pe cale 
pașnică.
Incidente la frontiera dintre
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Cererea apărării respinsă de Codea 
swpremă a statului Texas

DALLAS 25 (Agerpres). — Curtea 
supremă a statului Texas a respins 
cererea avocaților lui Jack Ruby ca 
toate persoanele, care au vizionat 
la televiziune scena asasinării lui 
Lee Oswald, să fie considerate ca 
martori și în consecință să nu poată 
fi selecționate ca jurați. Avocatul 
Melvin Belli, șeful apărării, a de
clarat că intenționează să se adreseze 
Curții supreme a S.U.A., dar că în
tre timp apărarea va continua să

participe la ședințele de audieri din 
cadrul procesului.

în ședința din 25 februarie a a- 
cestor audieri doi noi jurați au fost 
selecționați în juriul care îl va ju
deca de Jack Ruby. Este vorba de 
vicepreședintele unei societăți de 
produse chimice și de un funcționar 
al unei companii de aviație. Pînă în 
prezent au fost examinați 65 de 
candidați jurați, din care au fost se
lecționați cinci.

Kenya și Somalia

NAIROBI. La frontiera dintre So
malia și Kenya au avut loc din nou 
ciocniri între grănicerii kenyoți și 
detașamente de somalezi. După cum 
transmite agenția France Presse, la 
punctul de frontieră de lingă locali
tatea Buna, în uima unei ciocniri a 
fost ucis un ofițer kenyot. Au mai 
avut loc incidente și în alte puncte 
de frontieră, care, de asemenea, s-au 
soldat cu morți și răniți de ambele 
părți.

BONN. Un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R. F./ Germane a făcut la 24 fe
bruarie o declarație în care a arătat 
că guvernul vest-german nu recu
noaște guvernul Republicii Populare 
Zanzibar și Pemba și nu va stabili 
relații diplomatice cu el, deoarece 
Zanzibarul a stabilit relații diploma
tice cu R. D. Germană.
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