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STUDIUL
ECONOMIEI AGRARE

Realizarea sarcinilor puse de par
tid cu privire la dezvoltarea inten
sivă și multilaterală a agriculturii, 
consolidarea econcmică-organizato- 
rică a unităților agricole socialiste 
cer ridicarea continuă a nive
lului de cunoștințe teoretice și prac
tice de economie și organizare a pro
ducției ale membrilor de partid și 
celorlalți oameni ai muncii din agri
cultură. Pornind de la aceasta, Co
mitetul regional de partid Bucu
rești. acordă o mare atenție pre
gătirii economice a celor ce mun
cesc în agricultură, în primul rînd 
a cadrelor de conducere din unită
țile socialiste. Pe baza experienței 
dobîndite în ultimii ani, au fost or
ganizate în mod diferențiat pentru 
specialiștii din agricultură seminarii 
de economie agrară — 108 cercuri 
în. gospodăriile agricole de stat și 
stațiunile de mașini și tractoare și 
62 pe lîngă cabinetele raionale de 
partid. Anul . acesta, pentru prima 
oară, au fost create în gospodăriile 
colective cercuri de studiere a eco
nomiei și organizării producției (în 
număr de 130) în care studiază pre
ședinți și vicepreședinți, brigadieri 
și’ șefi de echipe, șefi de ferme 
zootehnice din G.A.C., colectiviști 
care au absolvit cursurile serale de 
partid.

Comitetul regional de partid și-a 
concentrat preocupările în direcția 
asigurării unui bogat conținut de 
idei al învățămîntului, explicării 
temeinice a politicii leniniste a 
partidului care, încă la Plenara 
C.C. din 3—5 martie 1949, stabilind 
ca un obiectiv principal trecerea 
de la agricultura extensivă la cea 
intensivă, a arătat cu claritate căile 
construirii socialismului la sate. Tot
odată, ne-am îngrijit de sporirea 
continuă a eficienței propagandei și 
legarea ei de necesitățile concrete 
ale construcției socialiste la sate, ale 
întăririi, unităților agricole socialiste. 
Această preocupare s-a manifestat 
încă în procesul elaborării și defini
tivării programelor. Tematicile se- 
minariilor de economie agrară, sta
bilite în mod diferențiat, potrivit 
cerințelor diferitelor categorii de lu
crători din agricultură, cuprind pro
bleme de bază privind aplicarea po
liticii economice a partidului în a- 
gricultură, ca : productivitatea mun
cii în agricultură și căile creș
terii ei, prețul de cost și căile 
reducerii lui, rentabilizarea ' tu
turor sectoarelor existente în gos
podăriile de stat, dezvoltarea crește
rii animalelor, normarea muncii și 
salarizarea în G.A.S. etc. Pentru 
cercurile de studiere a economiei și 
organizării producției în G.A.C., co
mitetul regional de partid a elabo
rat tematici orientative, care au fost 
concretizate apoi de comitetele de 
partid și organizațiile de bază în ra
port cu problemele. concrete ale gos
podăriilor respective. între temele 
prevăzute în programele acestor 
cercuri figurează : „Dezvoltarea și 
folosirea rațională a fondurilor ob
ștești“, „Fondul de bază al gospodă
riei agricole colective“, „Planul de 
producție al G.A.C., sarcinile pe 1964 
și mijloacele înfăptuirii lor“, „Nor
marea și retribuirea muncii“, „Per
spectivele dezvoltării sectorului zoo
tehnic în gospodăria colectivă“, etc.

Tematica stabilită răspunde, 
după părerea noastră, cerințelor e- 
sențiale ale acestor forme de învă- 
țămînt, contribuind pe de o parte 
la înțelegerea de către cursanți a 
problemelor de bază ale economiei 
agrare,, ale politicii partidului în 
domeniul agriculturii, iar pe de altă 
parte, la cunoașterea mai profundă 
a realităților și găsirea unor soluții 
juste pentru problemele concrete ce 
se ridică la locul de muncă.

Ținînd seama de faptul că bunul 
mers al învățămîntului depinde, în- 
tr-o foarte mare măsură, de pregă
tirea și spiritul de inițiativă al pro
pagandiștilor, comitetul regional, co
mitetele raionale de partid s-au în

La G.A.C. Dumbrăveni, regiunea Suceava, cursurile 
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grijit ca seminariile de economie 
agrară și cercurile de studiere a 
economiei și organizării producției 
în G.A.C. să fie create numai a- 
colo unde a existat posibilitatea de 
a asigura propagandiști cu o bună 
pregătire politico-ideologică și de 
specialitate — activiști de partid, in
gineri și tehnicieni, cadre cu munci 
de răspundere din aparatul de stat 
și economic.

în vederea unei bune pregătiri a 
propagandiștilor, secretari și membri 
ai birourilor raionale au făcut ex
puneri în fața acestora despre poli
tica partidului la sate, sarcinile or
ganizațiilor de partid din unitățile 
socialiste agricole, elaborarea planu
rilor de producție pe anul 1964 etc. 
Comitetele raionale Călărași. Roșiori 
ș.a. au luat măsura de a pregăti di
ferențiat, pe grupe separate, propa
gandiștii din S.M.T., din G.A.S. și 
din gospodăriile colective.

Se întreprind acțiuni și în vede
rea lărgirii orizontului propagan
diștilor, a îmbogățirii cunoștințelor 
lor de specialitate. De exemplu, 
la cabinetul raional Titu, propagan
diștii au ascultat conferințe pe unele 
teme în afara programului de în- 
vățămînt, ca : „Organizarea, norma
rea și planificarea muncii în unită
țile agricole“, „Eficiența economică 
a îngrășămintelor chimice și orga
nice' pe diferite tipuri de sol“, „Im
portanța evidenței primare în urmă
rirea reducerii prețului de cost“, „în- 
grășarea animalelor cu reziduuri in
dustriale și uree“ și altele. Audierea 
acestor expuneri a fost însoțită de 
vizionarea unor filme documentare.

Comitetul regional și comitetele 
raionale de partid acordă multă a- 
tenție selecționării materialului bi
bliografic. Baza studiului o consti
tuie, firește, Raportul prezentat de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R., expunerea la sesiunea ex
traordinară a Marii Adunări Națio
nale din aprilie 1962, cuvînțarea la 
conferința organizației de partid a 
orașului București, materialele se
siunii Marii Adunări Naționale pri
vitoare la planul pe 1964. De ase
menea, se recomandă studierea cu
legerilor de lecții apărute în Edi
tura politică, diferite articole din 
reviste de specialitate.

în multe cercuri, propagandiștii 
folosesc cu succes materiale intui
tive : grafice, diagrame etc. în care 
sînt înfățișate în mod sugestiv dife
rite laturi ale dezvoltării economice 
a gospodăriei colective sau de stat 
respective. La lecția despre prețul 
de cost, propagandistul Pavel Nico
lae de la G.A.S. Petroiu a întoc
mit un grafic prin care prezenta 
structura prețului de cost a.1 pro
ducției din unitatea sa. Pe baza a- 
cestuia, cursanților le-a fost mai 
ușor să înțeleagă unde se găsesc 
încă rezerve pentru reducerea chel
tuielilor de producție.

în numeroase seminarii de econo
mie agrară s-a introdus metoda 
prezentării unor referate elaborate 
de participanți. La cercul de la 
G.A.C. Independența, la tema 
„Dezvoltarea și folosirea rațională a 
fondurilor obștești“ un cursant a 
prezentat un referat despre „Fondul 
de bază și dezvoltarea lui în cadrul 
gospodăriei“. Pornind de la ideea că 
puterea economică a gospodăriei stă, 
în primul rînd, în averea ei obșteas
că, referatul a analizat dinamica 
creșterii fondului de bază în ultimii 
ani, arătînd în mod argumentat că 
există condiții să se rețină din veni
turile bănești o cotă mai mare decît

TEODOR ROMAN
Șeful secției de propagandă 

și agitație
a Comitetului regional de partid 

București
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Purtători ai insignei 
de „Fruntaș 
m întrecerea socialistă"

Ieri, numeroși muncitori, tehnicieni 
și ingineri de la Fabrica de confecții 
și tricotaje București, întruniți în a- 
dunări de grupe sindicale, au anali
zat îndeplinirea planului și desfă
șurarea întrecerii pe luna februarie. 
Cu acest prilej au fost înmînate pri
mele insigne de „Fruntaș în întrece
rea socialistă" pe anul 1963. Adu
nările au constituit un bun prilej de 
trecere în revistă a succeselor obți
nute, a posibilităților de organizare 
mai bună a muncii pentru îndepli
nirea angajamentelor luate în între
cerea socialistă. Totodată, au fost 
înmînate diplome brigăzilor fruntașe.

Printre purtătorii insignei de frun
taș în întrecerea socialistă se nu
mără muncitoarele Geta Băjenaru șl 
Constanța Dinu, din secția a 5-a 
confecții, Zinica Rotaru, Florlca Ure
che, Veronica Meagoe, Stanciu Cris- 
tache, Florian Antemir, Nicolae Pa- 
raschiva. Ion Mihalcea din secția a 
8-a tricotaje ș.a., care în tot timpul 
anului trecut au fost evidențiat! în 
întrecerea socialistă, obținînd cele 
mai bune rezultate în muncă.
în fotografia alăturată : Florian An- 
temir, unul dintre fruntașii Fabricii 
de confecții și tricotaje „București", 

primind insigna.
À

Cu prilejul adunărilor care s-au 
ținut ieri în toate secțiile Uzinei „In
dustria sîrmei" din Cîmpia Turzii au 
fost înmînate insignele de „Fruntaș 
in întrecerea socialistă" pe 1963, în
soțite de legitimații, unui număr de 
349 de muncitori și tehnicieni. Prin
tre aceștia se află oțelarii Gligor 
Oprinca, Iuliu Golgoți, maistrul Iosif 
Uțiu, laminatorii loan Șovagău, loan 
Pintecan, trefilatorii Vasile Marica, 
Traian Sabău și alții. Ei au obținut 
și în primele două luni ale acestui 
an realizări de seamă în îndeplini
rea sarcinilor de plan și a angaja
mentelor luate în întrecerea socia
listă.

Cantități sporite de îngrășăminte chimice
Unitățile industriei noastre chimice 

vor livra agriculturii în acest .an mai 
bine de 1 100 000 tone de îngrășă
minte chimice cu azot și fosfor.

în ultimii 10 ani au fost construite 
noi uzine și fabrici moderne, de 
mare capacitate, cum sînt cele de 
la Făgăraș, Victoria, Năvodari, Va
lea Călugărească și Roznov-Piatra 
Neamț. Intrarea lor în producție a 
făcut ca în perioada 1955—1963, a- 
gricultura țării să primească mai 
bine de 3 milioane tone de îngră
șăminte superfosfatice și azotoase.

Sporirea eficacității îngrășăminte
lor chimice, precum și mărirea nu
mărului de sortimente au constituit 
în acest timp obiectul unor atente 
studii și cercetări. în acest sens au 
fost realizate îngrășăminte complexe

Plantații pe terenurile 
erodate

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 
Anul acesta, în regiunea Oltenia vor 
fi amenajate, în vederea plantării cu 
viță de vie și pomi fructiferi, alte a- 
proape 6 000 de hectare. De aceea, 
încă din primele zile ale lunii fe
bruarie colectiviștii au reînceput lu
crările de combatere a eroziunii so
lului și de transformare a terenurilor 
în pantă, slab productive, în grădini 
înfloritoare. în ultimii 3 ani, în re
giunea Oltenia s-au amenajat împo
triva eroziunii și plantat cu pomi și 
viță de vie 12 500 hectare. Proiecte
le ce se întocmesc în prezent de că
tre specialiști prevăd ca pînă în 
1975 să fie scoase de sub efectul dă
unător al eroziunii peste 260 000 de 
hectare, din care 136 000 vor fi plan
tate cu vii și livezi.

* Școala șl educația tineretu

lui : Âu cuvînlul părinții ; Voință, 

dîrzenîe, curaj (pag. 2-a).

• N. Bivolu — Âu procedat 

bine, dovadă rezultatele (pag. 

2-a).

Asistînd la nașterea oțelului în ma
rile cuptoare ale Hunedoarei, te im
presionează neastîmpărul macaralelor 
și al flăcărilor, clocotul metalului privit 
prin sticla de cobalt. Elaborarea unei 
șarje este un moment important, cînd 
oțelul face întîiul pas pe lungul drum 
pînă se transformă în mașini, utilaje, in
stalații moderne. Din oțelărie pleci cu 
satisfacția de a fi fost martor al unuia 
din spectacolele mărețe pe care Hune
doara le oferă în fiecare zi.

Căutări și rezultate
Există în oțelărie o muncă aparent 

neînsemnată și mai puțin spectaculoasă, 
de care depinde însă în mare măsură 
soarta metalului. Această muncă a fost 
îmbrățișată de cîțiva dintre cei mai buni 
oțelari ai Hunedoarei, maiștri, muncitori 
și ingineri. Căutările lor creatoare și re
zultatele în aplicarea celor mai noi me
tode de lucru au ajuns să măsoare, în 

cu azot șl fosfor, superfosfat con
centrat, diferite îngrășăminte lichide 
ca : ape amoniacale, amoniac anhi- 
dru, carboamoniacați etc. Unitățile 
chimice au trecut totodată la fabri
carea îngrășămintelor granulate, în 
scurt timp întreaga producție de su
perfosfat urmînd să fie livrată sub 
această formă.

Prin intrarea în funcțiune a noilor 
combinate de la Craiova, Turnu Mă
gurele, Tîrgu Mureș, precum și da
torită măririi capacităților de pro
ducție la combinatele de la Roznov 
— Piatra Neamț și Făgăraș, se pre
vede ca la sfîrșitul anului viitor ca
pacitatea anuală de producție la 
îngrășămintele chimice să se apro
pie de două milioane tone.

(Agerpres)

PRIMUL FESTIVAL REGIONAL 
AL FORMAȚIILOR 

TEATRALE DE AMATORI
GALAȚI (coresp. „Scînteii’). — In trei 

centre de comune — Ivești, Nămo- 
loasa-Tirg și Pechea — s-a ridicat 
cortina primului festival regional al for
mațiilor teatrale de amatori din regiunea 
Galafi. Pe scenele căminelor culturale 
din cele 3 comune, 12 formații teatrale 
de amatori au luat parte la primul con
curs intercomunal, prezentînd piese in
tr-un act inspirate din viața nouă a sate
lor noastre.

Formațiile de teatru ale căminelor cul
turale din comunele Ivești, Nănești, satul 
Izvoarele și altele s-au calificat pentru 
faza raională. La deschiderea festivalului 
și da primul concurs au luat parte și un 
mare număr de recitatori ■ și cititori ar
tistici amatori. La primul festival regional 
s-au înscris 492 formalii teatrale de ama
tori ale așezămintelor culturale sătești, 
ale sindicatelor și ale Uniunii regionale a 
cooperativelor meșteșugărești din Galați.Fabrică modernă de pîine

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — In 
orașul Ploiești a intrat în funcțiune o 
fabrică nouă de pîine cu o capacitate 
de 40 tone în 24 ore. Fabrica este în
zestrată cu utilaje modeme: malaxoare, 
aparate de modelat pîinea, benzi trans
portoare etc, care permit executarea 
mecanizată a tuturor operațiilor. Coa
cerea pîinii se realizează pe o bandă 
rulantă în cuptoare-tunel. Apara
tura de măsură și control asigură în 
tot timpul procesului tehnologic condi
ții optime de lucru și calitatea supe
rioară a produselor.

Modele pentru primăvara
Azi, în saloanele Casei Centrale a Ar

matei are loc o primă prezentare a noi
lor modele de confecții și tricotaje, rea
lizate de cooperatori și colectivul de 
creafie al Casei de mode. Cooperativele 
din fără au mai organizat pînă acum 
cîteva prezentări ale unor colecții de 
confecții, tricotaje și încălțăminte pentru 
sezonul de primăvară în orașele Suceava, 
Pitești și Deva. La prezentarea de astăzi 
participă — cu 140 de modele pentru 
bărbați, femei și copii — toate coope
rativele de confecții, tricotaje și încăl
țăminte din Capitală.

• Ă. GolianU — O cronică In 

imagini a teatrului rominesc 
(pag. 3-a).

• Sport (pag. 3-a).

• Interes cresctnd față de con
ferința O.N.U. pentru corner} șl 
«dezvoltare (pag. 4-a).
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REPARAȚIILE LA CALD ® ÎNCERCĂRI ÎNDRĂZNEȚE

Oțelarul Ștefan Tripșa, Erou al Muncii Socialiste (al doilea din stingă), într-o discuție cu tovarășii 
săi de muncă, după ieșirea din schimb.

numai cîfiva ani, zeci de mii de tone de 
o|el pentru economia națională. Să pă
trundem puțin în tainele acestei îndelet
niciri și să privim într-un cuptor. După 
scurgerea șarjei,, iese la iveală vatra cup
torului, acea suprafață incandescentă de 
material refractar care susține povara u- 
riașă a sutelor de șarje. Și nu numai că o 
susține, la temperaturi de aproape două 
mii de grade, ci participă activ la com
plicatele procese care dau naștere oțe
lului. Vatra este „inima" cuptorului. în
săși noțiunea de indice de utilizare, de 
productivitate a muncii oțelarului, în ul
timă instanță, este exprimată în tonele 
de oțel ce se produc într-o zi pe fiecare 
metru pătrat de vatră, lată de ce, pentru 
a obține indici înalți, producții sporite de 
oțel, vetrele trebuie întreținute, repa
rate cu cea mai mare grijă și pricepere, 
Altfel... Oțelarii știu ce înseamnă aceas
ta : timp pierdut, oțel mai puțin. Povestea 
vetrelor cuptoarelor Martin de la cea mai 
mare oțelărie a țării este strîns legată 
de munca unui harnic și pasionat colectiv, 
în fruntea căruia s-a impus chiar de la 
început Eroul Muncii Socialiste Ștefan 
Tripșa.

Cînd a fost începutul î Răspunsul îl 
dă orice oțelar : acum cinci ani, re
parațiile la cald „mîncau" uneori peste 10 
la sută din timpul de funcționare al cup
toarelor. O reparație dura 12-16 ore la 
un cuptor. Și se repeta săptămînal. In 
noua oțelărie, metodele vechi, tradiționa
le, distonau puternic cu nivelul tehnic înalt 
al agregatelor. Ele frînau realizarea u- 
nor indici superiori de utilizare. Spe
cialiștii se consultau, căutau soluții. La 
chemarea organizației de partid, oamenii 
se străduiau să reducă durata reparațiilor, 
în toiul căutărilor a intervenit Ștefan 
Tripșa. La una din reparații a încercat 
suflarea vetrelor cu aer comprimat. A 
fost o încercare îndrăzneață, dar, cum

COMME IlIVnil Dlllttjllll
C. C. Al P. M. R. Șl C. C. AL P. C. CHIHH
PEKIN 3 (Agerpres). — în după- 

amlaza zilei de 3 martie au început 
la Pekin convorbirile între delega
țiile C.C. al Partidului Muncitoresc 
Romîn șl C.C. al Partidului Comu
nist Chinez.

La convorbiri au participat din 
partea romînă tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Cen
tral al P.M.R., conducătorul delega
ției, Emil Bodnăraș, Nicolae Ceau-

★

în seara aceleiași zile, Comitetul 
Central al P.C. Chinez a oferit o 
masă în cinstea delegației C.C. al 
P.M.R. Au fost de față membrii de
legației în frunte cu tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer.

Au luat parte membrii delegației 
C.C. al P.C. Chinez, condusă de to
varășul Liu Șao-ți, precum și Li 
Fu-ciun, membru al Biroului Po
litic, Lu Din-i, Bo I-bo, membri su- 
pleanți ai Biroului Politic, Lo Jui- 
cin, membru al secretariatului, Ian 
Șan-kun, membru supleant al se-

Constru
BÎRLAD (coresp. „Scînteii“). — 

Pregătind în bune condiții șantiere
le pentru iarnă, constructorii între
prinderii nr. 2 Bîrlad au reușit, în 
cursul lunilor ianuarie și februa
rie, să lucreze în ritm susținut la 
construcția blocurilor de locuințe, 
a noii școli cu 16 săli de clasă și a

spunea el, norocoasă. De fapt, nu era 
vorba de noroc, ci de calcule precise, 
de pricepere și spirit inovator. Pentru 
prima oară, timpul de reparare a scăzut 
la 7—8 ore. Metoda a cîștigat repede 
teren la vechea oțelărie, apoi la Reșița.

Suflarea cu aer comprimat a declanșat 
o adevărată ofensivă spre a scurta timpul 
de staționare pentru reparații. In primă
vara lui 1960, primul an din șesenal, cînd 
noua metodă abia se „copsese”, maiștrii 
Tripșa și Aurel Sfanciu, ajutați de ingine
rul Gheorghe Rădulescu, intervin din nou. 
După numeroase studii și comparații, ei 
renunță la arderea treptată și totală a 
stratului de magnezită de pe vatră — o- 
perație care „înghițea" ceasuri întregi — 
și aplică arderea superficială a magnezi- 
tei într-un singur strat masiv. Mulfi se 
îndoiau de izbîndă. Încercarea însă s-a 
dovedit din nou izbutită, ingenioasă. S-au 
cîștigat pentru producție încă două ore 
la fiecare reparație, la fiecare cuptor.

Au urmat la rînd alte și alte încer- 

cari. Niti una din ele n-a dat greș. Du
rata reparațiilor la cald a fost continuu 
redusă. în timpul cîștigat pentru produc
ție s-au elaborat zeci de șarje. Indicii de 
utilizare au înregistrat creșteri importante.

O preocupare colectivă
Reparațiile la cald, rezervă importan

tă de sporire a producției de metal, s-au 
transformat într-o problemă generală, 
permanenta pentru colectivul oțelăriei, 
pentru organizația de partid. Pînă în 
toamna trecută, metodele noi au fost 
continuu perfecționate. Sub mîna lui 
Tripșa și Stanciu a crescut o echipă de 
adevărați specialiști în reparații. Din a- 
ceastă preocupare colectivă — punctată 
pe alocuri cu nopți „albe", cu adevărate 
acte de eroism — a rezultat o interesantă 
corelație între creșterea indicilor de uti
lizare și reducerea timpului de reparații 
la cald. Un specialist care a încercat s-o 
transforme în oțel a ajuns la cifre sur
prinzătoare : cîteva zeci de mii de tone 
de metal produse în plus cu aceleași 
agregate.

Și asta numai pînă în toamna lui ’63. 
Atunci s-a deschis un nou capitol. 
Comitetul de partid a pus din nou proble
ma: „Cum stăm cu îndeplinirea prevede
rilor ce ne revin din Directivele Congresu
lui al III-lea? Ce să mai întreprindem pen
tru a ridica indicii de utilizare în 1965 
cu peste 40 la sută față de 1959 ?" Ște
fan Tripșa, Aurel Stanciu, inginerii Cor
nel Deheleanu și Nicolae Sinlimbreanu, 
Constantin Toma, secretarul de partid și 
toți oțelarii au fost unanimi: „Timpul de 
reparații la cald mai poate fi redus, a- 
vem încă rezerve".

Tripșa a intervenit din nou, corectînd 
propriile sale metode și performanțe. A 
mecanizat încărcarea magnezitei și chiar 
a renunțat la arderea superficială. După 
o încălzire de jumătate de ceas, a intro- 

șescu și Chivu Stoica, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R.

Din partea chineză au participat 
tovarășii Liu Șao-ți, vicepreședinte 
al C.C. al Partidului Comunist Chi
nez, conducătorul delegației, Den 
Siao-pin, secretar general al C.C. al 
P.C. Chinez, Pîn Cijen, membru al 
Biroului Politic, Kan Șen, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească.

*

cretariatului C.C. al P C. Chinez, 
membri ai secretariatului Comitetu
lui de partid al orașului Pekin, 
personalități ale vieții politice și 
culturale.

Din partea romînă au mai parti
cipat ambasadorul R. P. Romîne la 
Pekin, Dumitru Gheorghiu, precum 
și persoanele care însoțesc delega
ția.

în timpul mesei s-au rostit toas
turi, pentru prietenie și colaborare 
între cele două țări.

c ț i i noi
unui complex comercial. Pînă în 
prezent ei au terminat și dat în fo
losință 140 de apartamente. Se lu
crează intens la două blocuri, cu 80 
și 60 de apartamente, iar la com
plexul comercial se execută în pre
zent lucrările de finisaj.

dus, mecanizat, țunderul. A urmat apoi o 
„baie" bună și cu asta gata. In loc de 
6—7 ore, cît dura înainte, reparația s-a 
redus la numai trei ore, iar durata de 
funcționare între două reparații s-a du
blat. Metoda a fost extinsă cu maximum 
de chibzuință și curaj la toate cuptoa
rele. In decembrie, timpul de reparații 
la cald a coborît, pentru prima dată în 
istoria oțelăriei, la numai 1,4 la sută, 
față de peste 3 la sută în lunile ante
rioare. Generalizarea noii metode a 
creat o bază serioasă pentru realizarea 
sarcinilor de plan pe 1964.

2000 tone de oțel în plus
Noua metodă a făcut vîlvă. Au pre

luat-o cei de la oțelăria nr. .1. Presa lo
cală a popularizat-o. De la Reșița, Ion 
Bălan, un fînăr maistru oțelar, s-a grăbit 
să scrie la Hunedoara : „Spune-mi, to
varășe Tripșa, despre ce-i vorba ? Vrem 
să aplicăm și noi..." Nu știm dacă Tripșa 

i-a răspuns cu aceeași grabă. în acele 
zile era absorbit de pregătirea unei noi 
încercări, poate cea mai îndrăzneață din
tre toate. Era vorba de sudarea vetrei 
cuptorului după reparații capitale. Pre
tențioasă și dificilă ca o complicată ope
rație „pe inimă", sudarea cerea maxi
mum de pricepere, răbdare și o muncă 
nu prea ușoară. Niciodată ea n-a durat 
mai puțin de 4 zile. Patru zile și patru 
nopți, uneori chiar mai mult, Tripșa, Stan
ciu, inginerii Deheleanu sau Faur, nu se 
mișcau de pe platformă.

După complicate calcule inginerești, 
Tripșa și Stanciu au înlocuit cele 12 stra
turi subțiri de magnezită cu un singur 
strat masiv, încărcat mecanizat. în locul 
încălzirii de zeci de ore, au introdus o 
ardere superficială. Din nou o baie cu 
(under și cuptorul nr. 3 era bun pentru 
încărcare. Toată operația n-a durat mai 
mult de 12 ceasuri. De zece ori mai pu
țin ca înainte I S-a curmat astfel o tradi
ție învechită. Cuptorul a intrat în produc
ție în cele mai bune condiții. S-au cîștigat 
în plus peste 2 000 tone de oțel. Această 
recentă realizare va fi extinsă la toate 
reparațiile capitale și, firește, la pornirea 
noilor cuploare Martin. După succesul 
din decembrie, colectivul condus de Ște
fan Tripșa a contribuit direct la obținerea 
în ianuarie a unor indici de utilizare mai 
mari cu 150 kg oțel pe fiecare metru pă
trat de vatră.

★

Dacă se întîmplă să treceți prin oțe- 
lăriile Hunedoarei, să priviți clocotul 
metalului sau scurgerea șarjelor rapide 
în oalele uriașe, dacă citiți sau auziți 
de noile realizări în întrecere ale oțela- 
rilor hunedoreni, aminfiți-vă și de cei de 
la reparații. Sînt oțelari pricepuți I

L. VISKI 
coresp. „Scînteii*
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AU PROCEDAT
DOVADĂ REZULTATELE

La tribuna conferinței regionale 
de partid s-a urcat un bărbat înalt, 
în cuvîntul său, el a arătat că pro
ducția de laminate a Laminorului 
de tablă Galați a crescut de la 
an la an, iar la sfîrșitul lui 1964 
se va produce de 10,5 ori mai mul
tă tablă decît în 1938. Vorbitorul 
a relevat apoi preocupările conduce
rii uzinei de a descoperi și pune în 
valoare rezervele de creștere a pro
ductivității muncii — sarcină impor
tantă trasată de cel de-al Hl-lea 
Congres al partidului. Printre ac
țiunile inițiate în această direcție au 
fost menționate mecanizarea lamino
rului 3 și modernizarea laminorului 
4. Pe această cale, randamentul li
niilor de laminare a sporit cu 40 și 
respectiv 55 la sută ; s-au obținut și 
mari economii de metal, care au in
fluențat reducerea prețului de cost.

Am pornit spre uzină, pe urmele 
acestor informații date de tov. in
giner Tatian Stanciu, locțiitorul se
cretarului comitetului de partid de 
aici. Succesele sînt intr-adevăr re
marcabile. Cum au fost posibile? Ne 
vom referi la un singur aspect și a- 
nume cum s-a ajuns la economisi
rea zincului.

...O perioadă îndelungată uzina 
nu s-a putut încadra în con
sumul de zinc planificat. De regulă, 
se consumau cu circa 20 kg zinc mai 
mult decît cantitatea planificată la 
tona de tablă. Unii credeau că la 
stabilirea consumului specific nü 
s-a ținut seama de datele reale. Alții 
socoteau că depășirea ar fi pricinui
tă de nerespeetarea procesului teh
nologic. în aceste condiții, comite
tul de partid a propus conducerii 
uzinei să trimită într-un schimb de 
experiență la Ciocanul-Nădrag — 
uzină cu bune rezultate în res
pectarea consumurilor specifice 
— cinci comuniști, în frunte cu 
maistrul prim Nicolae Nicola. 
Cu ajutorul comisiei economice ,a 

Aceste trei blocuri-turn, terminate recent, întregesc peisajul noului cartier Țiglina din Galați. Anul acesta 
se vor construi în orașele regiunii blocuri cu peste 3 400 de apartamente. Numai în orașul Galați se vor 

construi tot atîtea locuințe cite s-au ridicat anul tre cui în întreaga regiune.

comitetului orășenesc de partid, în 
uzină s-a format în acest timp un 
colectiv — alcătuit din cei mai buni 
muncitori și tehnicieni, și condus de 
inginerul Tatian Stanciu, locțiitorul 
secretarului comitetului de partid — 
care a primit sarcina să studieze 
cauzele consumului ridicat de zinc. 
Consultarea largă a muncitorilor din 
secția acoperiri metalice, constată
rile făcute în timpul lucrului, la di
ferite echipe și pe schimburi, au dus 
la următoarele concluzii : nu se res
pecta întotdeauna procesul tehnolo
gic și viteza de zincare, unele ma
șini necesitau anumite modificări, o 
parte din muncitori aveau nevoie de 
ajutor neîntîrziat în ridicarea cali
ficării.

După confruntarea părerilor celor 
două colective, comitetul de partid 
a convocat pe comuniștii din cele 
trei schimburi, le-a prezentat situa
ția și le-a cerut să fie în primele 
rînduri ale acțiunii pentru respec
tarea procesului tehnologic. La pro
punerea comitetului de partid, con
ducerea uzinei a adoptat un ansam
blu de măsuri. Au fost organizate 
cursuri de ridicare a calificării pe 
specialități. Muncitorii mai tineri au 
fost dați în grija celor mai vîrstnici 
și cu experiență în producție. Nico
lae Blaga, zincuitor șef, membru de 
partid, l-a luat sub „aripa“ sa pe 
Gh. Vlad, fost sortator. Alexandru 
Cuzineț, cel mai în vîrstă dintre 
muncitori, s-a ocupat de pregătirea 
lui Dumitru Crăciun. Așa au proce
dat zeci de alți muncitori. In secții, 
la propunerea birourilor organiza
țiilor de bază pe schimburi, s-a tre
cut la mai buna organizare a echi
pelor care lucrează la mașini. Cei 
cinci tovarăși trimiși în schimb de 
experiență au fost repartizați pe 
schimburi, organizînd demonstrații 
practice la locul de muncă. S-a tre

cut, în același timp, la modificarea 
unor mașini.

Măsurile adoptate au dat roade. 
Cînd s-a dat drumul primei ma
șini modificate, consumul de zinc 
s-a redus cu cîteva kilograme pe 
tonă. Și aceasta fără a dăuna cu 
nimic calității. Organizațiile de 
bază pe schimburi au orientat agi
tația vizuală spre reducerea consu
mului specific de zinc și îmbunătăți
rea calității. Pe un panou mare, în 
mijlocul halei, au fost afișate bucăți 
de tablă bună, iar dedesubt au fost 
redate metodele prin care fuseseră 
obținute ; alături au fost prinse bu
căți de tablă cu defecte, arătîndu-se 
cum pot fi evitate asemenea ne
ajunsuri.

Pe parcurs, un colectiv de specia
liști, sub conducerea inginerului 
Stanciu, a realizat o inovație deose
bit de importantă : mecanizarea pro
cesului de zincare, ceea ce a dus nu 
numai la însemnate economii, ci și 
la creșterea productivității.

între cele trei schimburi conduse 
de maiștrii Mihai Bangrate, Dumi
tru Satoianu și Ion Chirică se des
fășoară o întrecere pasionată. La fel 
și între echipele din fiecare schimb.

Rezultatele întregului complex de 
măsuri sînt următoarele : în prima 
lună și jumătate care a trecut de la 
începutul anului, în întrecerea în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei, colectivul uzinei 
a dat peste plan circa 300 tone de 
tablă și, lucru foarte important, a 
obținut o reducere a consumului spe
cific de zinc pe tona de tablă de 
4 kg, față de 2 kg cit era angaja
mentul inițial. în comparație cu anul 
1963, la fiecare tonă de tablă con
sumul de zinc a scăzut cu 22 kg. 
Organizația de partid a uzinei a 
procedat bine : dovadă rezultatele 
obținute.

NICOLAE BIVOLU

Locuitorii comunei Izvoarele, raionul Teleajen, vor avea în curînd un nou cămin cultural. Iaiă-I în faza de finisare (fotografia din stînga). 
Căminul are o sală de spectacole spațioasă, sală de lectură, cabină de proiecție etc. Cetățenii comunei au contribuit prin muncă patriotică la 
construirea acestui așozămînt cultural. Tn apropiere se află în construcție o școală de 8 ani, unde vor putea învăța 400 de copii (fotografia 

din dreapta).

TEATRE ® CINEMACRONICĂ JUDICIARĂ

Im postorul
Pavel Simotican o ducea numai în 

chefuri. Munca nu i-a plăcut nicio
dată. Domiciliu stabil n-a mai avut 
din copilărie. „Azi aici, mîine-n Foc
șani" — cum se spune. Și iată-l de- 

; unăzi la Mediaș. In dreptul Agen- 
' ției O.N.T. își ia un aer sever. Intră, 
' își aruncă privirea prin încăpere și 

dă aici de un exemplar clasic de 
{ gură-cască în persoana Adrianei 
? Cocoș, responsabila agenției, „Sînt 
i doctorul Liviu, de la O.N.T. din 
: București. Aveți o mașină, mi se 
\ pare ; să mi-o dați pentru o zi-două.

Fac o inspecție la stațiunea Bazna“. 
Cu o credulitate care întrece orice 
închipuire, Adriana Cocoș n-a aș
teptat să-i spună de două ori și i-a 
pus la dispoziție un autoturism. 
După ce s-a plimbat cît a dorit cu 
mașina agenției, într-o bună zi 
„doctorul" Liviu a dispărut. Dar nu 
înainte de a lua ca amintire ceasul 
și servieta șoferului.

Peste cîteva zile, Simotican — a- 
lias doctor Liviu — a descins la Si
naia. In stațiunile de pe Valea Pra
hovei oamenii vin să se odihnească. 
Simotican a venit să... lucreze. Din- 
tr-odată a devenit foarte sociabil. 
Unde era lume mai multă — la clu
buri, la casele de cultură — acolo

Noi cadre mcdico-sanitarc
Peste 600 de specialiști — medici, 

farmaciști, asistenți și infirmiere — 
și-au început nu de mult activitatea 
în cadrul diferitelor unități din re
țeaua medico-sanitară a regiunii 
Banat.

îmbunătățirea continuă a acti

era și el. „Doctorul" și-a făcut dife
rite cunoștințe cărora, ca între prie
teni, le cerea bani cu împrumut. 
Unii, naivi, s-au lăsat trași pe sfoa
ră și i-au dat. Dar pentru că numă
rul celor care nu-l priveau cu în
credere era, totuși, prea mare, într-o 
zi' i-a venit o idee. A dat fuga la 
București, de unde și-a trimis lui 
însuși o telegramă la Sinaia : „Doc
torului Liviu Rusu. Stop. Peste cî
teva zile primiți banii. Stop. Trimi
teți scrisoare de confirmare. Stop". 
In aceeași zi s-a înapoiat cu primul 
tren la Sinaia. Telegrama pe care el 
însuși și-o expediase a fost arătată \ 
tuturor. Ii veneau bani, așa că-l pu- \ 
teau împrumuta fără grijă...

După ce și-a făcut suma, „docto
rul" a dispărut din nou. Iată-l la ! 
Cîmpina, cu aceeași ocupație. Apoi J 
la Azuga. Și în cele din urmă, ia- ! 
tă-l... în fața instanței judecătorești 
din Mediaș. Pentru substituire de 
titlu și funcție și pentru înșelăciune, 
a fost condamnat la 5 ani și 6 luni 
închisoare corecțională.

Poate că din această întâmplare 
va trage învățăminte și responsabila 
agenției O.N.T. Mediaș.

G. GRAURE

vității de ocrotire a sănătății publice 
este asigurată și prin construirea de 
noi unități sanitare, înzestrarea a- 
cestora cu aparataj medical modern 
etc. în acest scop, în 1964, sfatul 
popular regional a alocat suma de 
peste 300 milioane lei. (Agerpres)

TEATRE : Teatrul de Operă .și Balet 
al R. P Romine : lăncii Jianu — (orele 
19,30) ; Teatrul de stat de operetă : 
Rosemarie — (orele 19;30) ; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
Maria Stuart — (orele 19); (Sala. Studio): 
Avarul — (orele 19,30). ;• Teatrul ,;C.- I. 
Nottara" (Sala din bd. Magheru) : Act 
venețian — (oreje 19,3Q) ; (Sala Studio): 
Scandaloasa legătură dintre domnul 
Kettle și doamna Moon — (orele 20) ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ (Sala 
din bd. Schitu Măgureanu nr, 1): Război 
și pace — (orele 19,30) ; (Sala Studio, 
din str. Alex; Sahia nr. IS A) : Omul 
care aduce ploaie — (orele 19,30) ; Tea
trul de Comedie : Șefui sectorului su
flete — (orele 19,30) ; Teatrul Muncito
resc C.FiR.-Giulești : Paharul cu' ■ apă 
— (orele 19,30) ; Teatrul pentru copii: Si 
tineret- (Sala din., str. . C. .Miile) ;. Ocolul, 
pămîntului în 80 de zile — (orele 20) ; 
Teatrul evreiesc dc stat : Firul de aur 
•— (orele 20) ; ‘Teatrul satiric-muzical 
„C. Tănase“ (Sala Savoy) : Revista de 
altădată — (orele 20) ; Teatrul. „Țăndă
rică“ (Sala Academiei) : Povestea porcu
lui — (orele 16) ; (la Casa de cultură a 
tineretului din raionul T. Vladintirescu): 
Elefănțelul curios — (orele 15) ; Circul 
de stat : Non stop-19M £ (orele 19,30, 
spectacol prezentat de artiștii circului 
din Prags).

CINEMATOGRAFE : Șc-lerazada — 
film pentru ecran ■ panoramic : Sala Pa- 
latului R. P. Romine , (orele 20, cu scr.ia 
de bilete ..nr: 1.013), Patria (8,30;. il; 13,30; 
16,15: 19.: 21,30). Foțo Ilaher : Republica 
(8; 10; 1.1,15; 14,30; 16.45;'; '19; 21,15), Bucii- 
rești- (9,1'5; ■ 11,30; ' 13,45; 16,Ilf; li),'30; 20,45)1 
Éxcelsidr (10; 12’; 14/15;-- 16,30;- 18.45; 21),' 
Feroviar-(9,15; 11,30; 13,45; 16;: 10,30; 21); 
Scano Boa : Carpați (10; 12; 14; 16), Fes
tival (10; 12; 14; 16,15; 18,30;- 20,45), înfră
țirea între popoare (10;, 15,45; 18; 20,45), 
Grivița (10; 12; 14; 16; 18,15.; 20,30), Fla
mura (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30) Renul
alb: Capitol (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,30) 
Valea vulturilor: Victoria (10; 12,15; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Unirea (16? 18,15; 20.30). 
A 12-a noapte : Central (10,15; 12,15; 
14,15; 16,15; 18,30; 20,30). Seara prie
tenilor filmului : Carpați (orele 19). 
Pași spre Lună. : Bucegl (10; 12; .16;
18,15; 20,30), Jurnalul Alinei Frank — 
cinemascop : Lumina (de la orele 9,30 la 
orele 15 rulează în continuare ; 17,45: 
20 30). Pisica de mare : Union (14,45; 
16,45; 18,45; 20,45). Program de filme pen
tru copii : Doina (orele 10). Nu-i loc 
pentru al treilea : Doina (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). Program de filme documen
tare : Timpuri Noi (de la orele 10 la 

orele 16 rulează în .continuare ; 17; 19Ï . 
21). Rusalka — cinemascop : Giulești 
(10.30; 12,45; 15; 17,45;. 20). Medicamentul 
care ucide (ambele Serii) : Cultural (16;
19,15). Qivitoq ;■ Dacia .(9,45; 12; 14,15; .
16,30; 18.45: 21). Cascada diavolului : Bu- 
zești (13; 15; 18,15; 20.30), Flacăra (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Cosmos (16; 18; 20). 
Misterele Parisului — cinemascop: Crîri- 
gașl (15; 17; 19; 21). Locotenent Cristina: 
Tomis (9,30; il,45; 14; .'16; 18.15; 20,30), Me
lodia (10; 12; 15; 17; 19; 21),-Modern (10; 
12,15; 14,30; 16,30; 18,45; 21). Podul : Vitan 
(15; 17; 19;- 21) Viață sportivă : Miorița ‘ 
(10; 12.30: 15; 17.45; 20,30). Noi doi, băr
bații : Munca (16; 18,15; 20,30), Volga. (10; 
13; 16; 18,15; 20,30). Revista de la migzul 
nopții —'cinemascop : Popular (16; li>>5;
20,30). Elena din Troia — cinemascbp :■ 
Arta (16; 18,15; 20,30). Hoțul din San Ma
rengo : Moșilor (15; 17; 19: 21), Ferentari 
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Cötroceni (15; 17; 
19; 21). Omul cu ricșa cinemascop :
Aurora (10; 12,30; 15-, 17,45;. 20,30). A dis
părut o navă : Viitorul (15; 17; 19; 21). 
Cu toții acasă : Colentiria (16; 18; 20). 
Era noapte la Roma (ambele serii) : Flo- 
reasca (16.30: 19,30). Haiducul de pc Ce- 
reniuș: Luceafărul (.15; 17; 19; 21). Mi-am 
cumpărat un tatii — cinemascbp : Pro
gresul (15; 17? 19; 21). Tudor (ambele 
serii : Lira (15,30; .19). Călătorie in apri
lie : Drumul Sării (16; 18; 20). Inculpatul 
„1040“ : 'Pacea (16; 13; 20)

. CUM . E VREMEA
Ieri în. țară: Vremea a fost schimbă-, 

țoare,- cu cerul temporar noros. Au că
zut ninsori locale în 'Transilvania și 
Moldova. 'Vîntul â. suflat-slab pînă la 
potrivit din nord-vest. Temperatura 
aerului Ja ora 14 înregistra valori cu
prinse între minus 4 grade la'Suceava- 
Salcia șl plus 6 grade la Urziceni. In 
București : Vremea a fost schimbătoare, 
cu cerul temporar noros. mai ales dimi
neața. Vîntul a suflat . în general s)ab. 
Temperatura maximă a fost de 6 grăite.

Timpul probabil pentru următoarele 
trei zile : 5, 6 și 7 martie. In țară : vre
me relativ rece, cu cerul schimbător, 
mai mult noros. în sud-vestul țării. Pre
cipitații locale. Vînt potrivit cu inten
sificări din nord. Temperatura ușor va
riabilă. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 2 și minus 12 grade, iar maximele 
între minus 4 și plus 6 grade. Ceață 
locală. în București : Vreme relativ 
rece, cu cerul schimbător. Vor cădea 
precipitații temporare. Vînt potrivit cu 
unele intensificări din nord: Tempera
tura ușor variabilă.

ȘCOALA Șl EDUCAȚIA TINERETULUI

în jurul mesei rotunde s-au adu
nat oameni cu meserii, vîrste și 
preocupări diferite de la Uzinele 
„Grivița Roșie“, de astădată în cali
tate de... tați. Discuția se înfiripă 
fără prea multe introduceri ; educa
ția tineretului îi interesează deopo
trivă și fiecare are punctul său de 
vedere pe care-1 expune cu pasiune.

Metode și „metode"
— Eu am doi copii, unul în clasa 

a X-a, celălalt în clasa a V-a — des
chide discuția inginerul Nicolae 
Stoica. Cite un cunoscut îmi spune : 
„de-acum sînt mari, i-ai dat la școa
lă, ai scăpat de grija lor“. Ca și cum 
nu eu, ca părinte, ci școala ar avea 
principala răspundere pentru creș
terea și educarea propriilor mei 
copii. Socotesc că a fi părinte în
seamnă a avea o mare responsabili
tate față de societate : aceea de a da 
copiilor o educație corespunzătoare 
cerințelor epocii în care trăim, de 
a-i pregăti bine pentru viață. Atît 
eu. cit și soția mea sintern în pro
ducție; aproape tot timpul liber ni-1 
dedicăm copiilor. Căutăm să fim cît 
mai apropiați de ei, să le înțelegem 
preocupările și aspirațiile, să-i aju
tăm să învețe. Am socotit că prin 
comportarea noastră în casă, la 
muncă, în societate le putem oferi 
un exemplu demn de urmat.

Ascultîndu-1 cum vorbește, calm, 
convingător, nu e greu să ți-1 în
chipui stînd de vorbă cu copiii, să 
înțelegi dragostea și interesul cu 
care aceștia îl ascultă. Tovarășul 
Stoica a fost muncitor, și-a comple
tat studiile și a devenit inginer abia 
în anii din urmă. Ce alt exemplu 
poate fi mai convingător pentru co
piii săi asupra foloaselor ce decurg 
de pe urma unui studiu perse
verent, sistematic, cu atît. mai mult 
ou cît nimic nu le lipsește și au con

AII CUVtNTBL PĂIIKTII
diții pe care tatăl lor, în trecut, nu 
le-a avut? Apreciați și respectați de 
tovarășii de muncă, de vecini, tatăl 
și mama oferă copiilor un exemplu 
și în ce privește comportarea și re
lațiile în societate.

— Nu le propun ca scop să obțină 
note mari, ci să învețe spre a se 
pregăti cît mai bine pentru viață și 
să se comporte în așa fel incit să 
nu mă facă de rușine — adaugă 
tovarășul Stoica.

— Ba eu, dimpotrivă — intervine 
în discuție sudorul Nicolae Miha- 
lache — le pretind celor două șco
lărițe ale mele să ia numai 9 și 10. 
Sînt convins că notele pe care le 
dau învățătorii și profesorii oglin
desc nivelul real al cunoștințelor e- 
levilor și, deoarece le-am creat fe
tițelor mele toate condițiile ca să 
poată învăța, mi se pare că sînt în
dreptățit să am asemenea pretenții.

— Și ce se întîmplă dacă iau vreo 
notă mai mică ? — îl întreabă tova
rășul său de muncă, vopsitorul Ion 
Ciută.

— Păi — tușește încurcat cel în
trebat — de la caz la caz. Iau legă
tură cu școala ca să aflu cauza a- 
cestui rezultat nemulțUmitor. Dis
cut apoi cu fata să aflu cum s-a 
întîmplat. Ea este înclinată să dea 
vina pe profesor, că ar fi prea exi
gent, că n-ar fi explicat bine și cite 
și mai cite. Pînă la urmă, din vorbă 
în vorbă, recunoaște că n-a fost prea 
atentă, că, în timp ce profesorul ex
plica, ea se ocupa cu cine știe ce alt
ceva. Urmează, firește, dojana cuve
nită, care uneori e destul de aspră.

Acest „destul de aspră“ se identi
fică, uneori, după cum mărturisea 
însuși Nicolae Mihalache, cu folosi
rea metodelor dascălului lui Ion 
Creangă. în legătură cu aceasta, el 
își amintește amuzat cum într-o 
dimineață, pregătindu-se să plece la 
lucru, a constatat dispariția celor 
cîteva curele din casă. Cu nici un 
preț n-a aflat unde au fost ascunse 
de copii, așa că a fost nevoit, pentru 

a nu întîrzia, să se folosească de o 
sfoară oarecare. Din felul cum po
vestește se vede că această întîm
plare l-a înveselit. Dar, din păcate, 
după cît se pare, dincolo dc „inven
tivitatea“ celor mici, părintele n-a 
înțeles cît de neomenoase și nepeda- 
gogice sînt metodele de pedeapsă la 
care a recurs, pe bună dreptate dez
aprobate de opinia noastră publi
că; asemenea procedee lezează dem
nitatea și personalitatea copilului, 
determinînd uneori efecte contrarii 
celor scontate. Aceasta o dovedește 
chiar propria sa experiență. O dată, 
luînd un 8, uneia dintre fetițe i-a 
fost teamă să-i arate tatălui carne
tul de note și a încercat să-i imite 
semnătura. Mai sînt necesare alte 
argumente?

— Eu am procedat altfel cu cei 
trei copii ai mei — povestește teh
nicianul Gheorghe Chivu. Băiatului 
mai mare îi place mult tirul. La un 
moment dat, din cauza sportului a 
început să neglijeze învățătura și să 
ia note slabe. Atunci i-am interzis 
să mai meargă la tir. Cînd a început 
să învețe bine, i-am dat din nou 
voie să facă sport. Cu cel mic lu
crurile s-au petrecut invers. Dorea 
foarte mult să se înscrie la scrimă. 
I-am spus : „dacă vei fi silitor la 
învățătură și vei obține rezultate 
bune, am să-ți îndeplinesc această 
dorință“. Ca și în primul caz, m-am 
ținut cu fermitate de cuvînt, în fe
lul acesta căutînd să le dezvolt ti
nerilor respectul pentru cuvînțul 
dat.

Colaborare rodnică 
cu profesorii

Cîțiva dintre participanții la dis
cuție fac parte din comitetele de 
părinți pe școli sau pe clase. I-am 

rugat să relateze unele aspecte din 
activitatea lor și în această calitate.

— în privința legăturii familiei 
cu școala — spune tîmplarul Dumi
tru Albiei — eu mă ghidez după ur
mătorul principiu : în creșterea și 
educarea elevilor părinții trebuie să 
fie solidari cu profesorii. Dacă aș 
face altfel, copilul ar vedea în mine 
un apărător al greșelilor lui și pro
fesorul și-ar pierde autoritatea. Din 
păcate, mai sînt părinți și mai ales 
mame — rog pe soțiile tovarășilor 
mei să nu se supere pe mine pentru 
această observație —• care vin la 
școală nu atît pentru a se sfătui cu 
diriginții și profesorii cum să-i a- 
jute pe copii să facă progrese la în
vățătură, să fie mai ordonați și dis
ciplinați, cit mai ales pentru a se 
tocmi asupra unor note sau sanc
țiuni.

— Tot e bine că măcar vin la 
școală — adaugă tovarășul Gheor
ghe Chivu. Mai rău este că 
unii părinți, ai căror copii nu se 
prea întrec la învățătură, nu dau cu 
lunile pe la școală. Sînt destul de 
dese cazurile cînd noi, cei din comi
tetele de părinți, ii însoțim pe diri- 
ginți în vizitele pe la familiile care 
nu se ocupă de îndrumarea la stu
diu a copiilor lor, nu se interesează 
măcar de ce nu învață aceștia. Co
mitetele de părinți ar putea să spri
jine cu roade mai bune colectivele 
didactice din școli, numai că uneori 
nu prea știu cum să lucreze. După 
părerea mea, actualul regulament 
de funcționare a comitetelor de pă
rinți este învechit. De-a lungul ani
lor, școlile au căpătat experiență 
în organizarea acestor comitete. 
Cred că ar fi necesar ca în regula
ment măsurile privitoare la organi
zare să fie redate mai pe scurt ; în 
schimb să se adauge o serie de pre
vederi, cu caracter de îndrumare, 
referitoare la metodele și procedeele 
recomandate a fi folosite.

Am însemnat întocmai părerea in
terlocutorului nostru, supunînd-o pe 

această cale atenției Ministerului 
Învățămîntului, specialiștilor în do
meniul pedagogiei.

Părinții, apreciindu-și cu dragos
te, dar în același timp cu deplină 
obiectivitate copiii, sînt dornici să 
găsească cele mai potrivite metode 
pentru a-i îndruma. Așa cum au re
marcat însă, de multe ori lectora
tele cu părinții organizate în școli 
au un caracter prea general, teore
tic. Mult mai folositor ar fi dacă 
s-ar porni de la exemple, dacă s-ar- 
analiza anumite cazuri și s-ar reco-' 
manda părinților procedeele de edu
care a copiilor potrivit diferitelor si

împreună cu pregătirea științifică, 
dezvoltarea orizontului de cultură 
generală, educarea patriotică și ce
tățenească a tineretului, educația fi
zică contribuie la întregirea proce
sului complex de formare a omului 
nou din societatea socialistă.

Ani de zile am practicat diferite 
sporturi, am făcut parte din echipa 
națională de baschet și selecționata 
de polo. în deplină cunoștință de 
cauză le spun deci elevilor, părinți
lor lor că educația fizică, sportul a- 
jută la formarea unor trăsături dè 
caracter — voință, dîrzenie, curaj — ’ 
dezvoltă spiritul de disciplină și de 
colectiv. Cu atît mai puternică este 
această influență cu cît educația fi
zică este practicată de la o vîrstă 
fragedă. Greșesc mult acei părinți 
care, din grijă exagerată pentru co
piii lor, vin la școală să ceară scu
tirea acestora de la orele de educa
ție fizică.

Ca și colegii de la celelalte disci
pline, noi, profesorii de educație fi
zică, sintern datori să ținem seama 
de multiplele probleme care se ivesc 
în desfășurarea lecțiilor, să folosim 
toate mijloacele pe care le avem la 
dispoziție pentru îndeplinirea pro
gramei și — ceea ce este mai impor
tant — să ne pregătim minuțios pen
tru fiecare oră de clasă. Trecerea 
gradată de la exerciții mai simple la 
altele complexe, antrenarea întregii 
clase la lucru, inițierea elevilor în 
regulile diferitelor sporturi, stimu
larea și încurajarea aptitudinilor 

tuații concrete. La-clubul uzinei s-a 
organizat, la începutul, anului școlar, 
o întîlnire cu cîțiva profesori, unde, 
părinții au aflat lucruri deosebit de 
interesante pentru activitatea lor de 
educatori, au primit sfaturi folosi
toare. Alte întîlniri nu s-au mai or
ganizat, cu toate că mii de munci
tori din uzină au copii, iar creșterea 
și educarea tinerei generații este 
pentru ei o problemă importantă.

Trecuseră multe ore de cînd su
nase sirena care vestea sfîrșitul 
schimbului de dimineață. Tovarășul 
Dumitru Gheorghe, responsabilul 

BÎBZEWSE, CUBÀJ
pentru unele dintre ele sînt principii 
după care fiecare dintre noi este 
obligat să se ghideze.,Nu au efectele 
educative așteptate lecțiile ținute an 
de an după același șablon, improvi
zate, îndrumarea unilaterală a acti
vității elevilor spre o anumită disci
plină sportivă ; șl nici folosirea ore
lor de educație fizică din program 
pentru pregătirea unor sèrbârl sau 
concursuri școlare. Din păcate, și 
orele de colectiv sportiv sînt cîte- 
odată folosite pentru pregătirea 
unor formații de dansuri, ceea ce 
este, desigur, neindicat.

După părerea mea, profesorii de 
educație fizică trebuie să fie bine 
pregătiți nu numai din punct de 
vedere profesional, ci și. pedagogie. 
De aceea, propun forurilor de spe
cialitate să studieze posibilitatea ca 
studenții càfë se pregătesc să devi
nă profesori de educație fizică sau 
învățători să studieze mai detaliat 
predarea acestei discipline, să facă 
o temeinică practică pedagogică, în 
timpul căreia să se. pună un accent 
deosebit pe aplicarea programelor la 
diferite categorii de elevi.

Se mai întîmplă uneori ca profe
sori de la alte discipline (și chiar 
elevi) să considere educația fizică 
un obiect de mică importanță. în- 
cercînd să folosească orele destinate 
acestei discipline pentru alte, activi
tăți. Pe de altă parte, unii profesori 
de educație fizică, • fără să țină sea
ma de avizul profesorilor, al dirigin- 

postului de corespondenți voluntari 
ai „Scînteii“, cu sprijinul căruia am 
invitat pe cei prezenți la masa ro
tundă, se gîndea la început că, poate, 
după o zi de muncă, oamenii vor fi 
obosiți. si convorbirea va fi' scurtă. 
Cu toate acestea, interlocutorii 
noștri nu șe îndurau parcă să înche
ie discuția. ' Fiecare mai găsea ceva 
de spus, de adăugat, lucru firesc 
ținînd seama că orice părinte do
rește ca fiul sau fiica sa să devină 
un om întreg, cult și bine educat, 
folositor societății.

FLORICA DINULESCU 

ților, promovează în activitatea 
sportivă elevi cu rezuițate slabe la 
învățătură, care.nu.sînt un exemplu 
de disciplină și conștiinciozitate pen
tru colegii lor. Or, învățătura și edu
cația fizică trebuie să meargă mină 
în mină, să se completeze reciproc 
și nu să se înlocuiască una pe altă.

An de an,. în școlile noastre s-au 
luat măsuri pentru îmbunătățirea 
conținutului orelor de educație fizi
că, pentru sporirea rolului lor edu
cativ. Pe baza experienței dobîndite 
pînă acum, programele ar mai pu
tea fi îmbogățite și modernizate, le- 
gîndu-le mai strins de caracteristi
cile și cerințele școlii. Mă g'îndesc la 
introducerea — acolo unde există 
condiții — a înotului, experimenta
rea pregătirii și specializării elevi
lor în diferite ramuri sportive, în- 
cepînd din clase mai mici, la mai 
buna desfășurare a orelor de educa
ție fizică la clasele I—VIII, care de 
multe ori nu-și ating scopul fiindcă 
au un caracter prea static. Ar fi de 
un real folos profesorilor și elabora
rea unor lucrări metodice. Tot ast
fel, poate fi preconizată o mai 
strînsă conlucrare a profesorilor de 
educație fizică cu medicii școlilor, 
pentru ca prin exerciții bine alese 
să prevină și să corecteze eventuar 
lele .malformații ale unor școlari.

Prof. GHEORGHE FÜLÖP 
director adjunct al Școlii medii 
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INFORMAȚII0 cronică in imagini a teatrului roininesc
PRIMIRI LA CONSILIUL DE STAT

Elevi însoțiți de profesori pășesc 
tn clădirea din pasajul „Comedia", 
care găzduiește Muzeul Teatrului 
Național „I. L. Caragiale". Sosesc 
clase întregi sau grupuri mai mici 
de „prieteni ai teatrului" din școli. 
11 vizitează cu interes și numeroși 
oameni ai muncii, oaspeți din țară 
și de peste hotare. Zăbovesc adesea, 
pentru documentare, pictori, sceno
grafi, regizori de teatru.

Manuscrise, tipărituri teatrale, a- 
'fișe, fotografii, costume. Iată un e- 
xemplar al celei mai vechi tipări
turi de teatru : „Achilefs la Skiro" 
(Achite în insula Skiro), tălmăcită 
din grecește în 1797, editată la Sibiu.

Treptat, ghidul „reînvie" momente 
Importante pentru progresiei culturii 
pe teritoriul patriei noastre. Docu
mentele atestă că în 1S1G, Gh.'Asachi 
organizează la Iași primul spectacol 
în limba romînă cu pastorala „Mir- 
til și Hloe", iar în. 1818, la Bucu
rești, Gh. Lazăr prezintă, cu elevii 
săi, tot în limba romînă, „Avarul" 
lui Molière. Cîteva exponate relevă 
contribuția însemnată pe care au a- 
dus-o în această direcție Costache 
Negruzzi, Mihail Kogălniceanu, Va
sile Alecsandri la Iași, Dinicu Go
lesc«. — unul dintre inițiatorii So
cietății Filarmonice bucureștene — 
alături de Iön Eliade Rădulescu, 
Iancu Văcărescu și Ion 'Cîmpineanu.

Pe lingă vestigii ale trecutului 
mai îndepărtat — figurine reprezen- 
tînd actori și măști de teatru, des
coperite cu prilejul săpăturilor ar
heologice de la Mangalia^ macheta 
amfiteatrului roman de la Sarmise- 
getuza, din prima jumătate a seco
lului II al erei noastre — întîlnim- 
și citeva păpuși de pe vremea tea
trului popular de bîlci,

Cele peste Ç 000 de. exponate din 
încăperile muzeului prezintă aspecte 
din viața marilor noștri artiști, în 
strînsă legătură . cu evenimentele 
vieții teatrale din țara noastră. Poți 
vedea afișe de spectacole, tipărite 
cu litere franțuzești și cirilice (unele 
imprimate pe mătase colorată), foto
grafii, obiecte ■ care aii aparținut 
unor actori vestiți. Un mare interes 
prezintă planul Teatrului Național, 
executat dé Al. Odobescu. Există și 
un colț al medalisticii : o medalie 
bătută pentru Conservatorul de mu
zică și declamație din București, 
fondat în 1864 ; alta reprezintă Tea
trul 'Național din București, la în
ființare. Alături, medalia teatrului 
„Pasția" din Focșani, întemeiat în 
1909. Se găsesc fotografiile primilor 
artiști ai Teatrului Național din 
Craiova, ai companiilor „Al. Davilla" 
și „Excelsior", ai ansamblului Tea
trului Național din Cluj și ai celui

; din Iași. Muzeul aduce mărturii pre- 
, țioase privind munca neobosită a 
i unor artiști de seamă — Al. Davilla, 
• Paul Gusty, Tony Bulandra — pen

tru dezvoltarea realismului în arta 
noastră dramatică.

Sînt păstrate cu grijă costume de
- la premiere purtate de C. I. Nottara,.

Aristide Demetriade, Mihai Popescu, 
G. Timică, C. Ramadan, rochiile cu 
care au jucat Agatha. Bîrsescü, Aris- 
tizza Romanescu, Mafia . Ciucurencu , 
în Doamna Clara și Coana Joițica, 
haina nefericitului prinț al Dane
marcei, interpretat- de Grlgore Ma- 
nolescu, peruca cu care a apărut pe' 
scenă Matei Millo în „Lipitorile sa
telor“ de V. Alecsandri ; instrumen- 

.te muzicale: cobza, ale cărei coarde 
au vibrat mai frumos ca oricînd în 
mîinile lui Barbu Lăutaru și la care 
a cîntat și Matei Millo, pianùl de pe 
scena Teatrului Național din Bucu
rești, la care au interpretat mari 
personalități muzicale în frunte cu 
George Ștephănescu. întemeietorul 
primului. ansamblu . romînesc de 
operă.

Un loc central ocupă în muzeu bi
roul la care Caragiale și-a scris ne-. 
muritoarele opere. „Reînvie" apoi e- 
poca felinarului cu luminare de seu 
(prima fază a efectelor de lumină în 
„Teatrul cel Mare"), a lămpii cu ra- 
piță (a doua fază a luminii în tea
tru), a candelabrului pentru gaz. 
Trezesc amintiri și rămășițele gon-

gului Teatrului Național, descoperite 
sub dărîmături, în urma bombarda
mentului din august 1944.

Numărul exponatelor muzeului 
crește an de an. In ultima vreme, în 
colecția muzeului au intrat manu- 

*.............. “ Alecsandri
de I. L. Caragiale, 

și „Ciuta"

! „O'vidiu" de V. 
și „Năpasta" 
„Mușcata din fereastră" 
de Victor Ion Popa, „Memorii" — 
trei caiete de manuscrise ale lui 
Ștefan Vellescu, un tablou în ulei 
reprezentând pe Matei Millo în „Pa
raponisitul" de V. Alecsandri, pre
cum și costumul cu care Lucia 
Sturdza Bulandra a jucat în „Nebu
na din Chaillot".

O serie de benzi de magnetofon 
intrate de ciirînd în muzeu cuprind 
înregistrări ale vocilor unora dintre 
marii noștri artiști. Pot fi ascultați 
C. I. Nottara, N. Bălțățeanu, Sonia 
Cluceru, Maria Filotti, G. Timică, 
interpretând roluri cu care au cuce
rit spectatorii de-a lungul carierei 
lor artistice.

Fondatorii și colaboratorii muzeu
lui au căutat neobosit, de-a lungul 
anilor, în întreaga țară, în cabinele 
marilor actori, la rude, prieteni ai 
acestora, pentru a putea aduna va
loroasele documente. Muzeul Teatru
lui Național, o adevărată cronică în 
imagini, aduce astfel o contribuție 
de seamă la cunoașterea evoluției 
primei noastre scene.

AURELIA GOLIANU

Marți, vicepreședintele Consiliului 
de Stat al R. P. Romine, Avram Bu- 
naciu, a primit în audiență de pre
zentare pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Indiei la Bucu
rești, K. R. F. Khilnani.

In aceeași zi, secretarul Consiliu
lui de Stat, Grlgore Geamănu, a pri
mit în audiență de prezentare pe 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Arabe Unite 
la București, Mohamed Fahmy 
Hamad.

4r
La Casa scriitorilor „Mihail Sa- 

doveanu" din Capitală a avut loc 
ședința de constituire a Centrului 
național P.E.N. (Asociația interna
țională a poeților, eseiștilor și ro
mancierilor). Cu acest prilej a fost 
ales comitetul de conducere : pre
ședinte — acad. Victor Eftimiu; vi
cepreședinți — Eugen' Jebeleanu, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, și Horia Lovinescu ; 
secretar — Pop Simion. (Agerpres)

SIMPOZION

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru construcții de mașini

rilor privind tipizarea și specializa
rea producției de autocamioane, au
tobuze, agregate și' echipamente ale 
acestora.

în afară de aceasta, Comisia a e- 
xaminat rezultatele lucrărilor de 

' cercetări științifice și de proiectări 
__ ; _ _____ care se efectuează în țările membre 

în calitate de observatori la șe- C.A.E.R; în domeniul tractoarelor și 
dința Comisiei au participat repre- al mașinilor agricole, precum și re- 
zentanții R.P.D. Coreene și R. D. 
Vietnam.

Comisia a. adoptat în .continuare 
recomandări în legătură cu asimila
rea producției unor mașini și uti
laje și extinderea producției altora 
deja asimilate, în special în dome
niul construcțiilor, de mașini-unelte 
și mecanisme navale. O. atenție deo
sebită a fost acordată dezvoltării 
producției tipurilor noi de rulmenți.

Comisia a examinat mersul lucră- .

Expoziție de grafică 
romînească la Hanoi

Recent a avut loc la Brno ședința 
ordinară a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru construcții de' ma
șini. La ședință au luat parte dele
gațiile țărilor membre ale C.A.E.R. 
— R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Polonă, R. P. 
Romînă, R. P. Ungară, 'U.R.S.S.

zultațele punerii de acord a ..ante
proiectelor navelor maritime de 
transport ce se prevăd a se construi 
în perspectiva apropiată.

Ședința s-a desfășurat în spiritul 
prieteniei și al înțelegerii reciproce.

HANOI 3 (Agerpres). — La 2 
martie s-a deschis la Hanoi, sub 
auspiciile Comitetului pentru relații 
culturale eu străinătatea, o expozi
ție de grafică romînească. Expoziția 
cuprinde opere ale artiștilor romîni 
oglindind viața nouă a poporului 
romîn, constructor al socialismului.

în după-amiaza zilei de 3 martie 
expoziția a fost vizitată de Ho Și 
Min, președintele R. D. Vietnam, în
soțit de Nguyen Duc Qui, locțiitor 
al ministrului culturii, și Hoang Van 
Loi, locțiitor al ministrului afaceri- 
lor externe. .

Bgchrafh C. C. d Partiddisi Comunist din Gresia

Intr-una din sălile muzeului Foto : M. Cioc

(Urmare din pag. I-a)

Marți după-amiază a avut loc în 
Capitală un simpozion intitulat „A- 
gricultura R. P. Romîne pe drumul 
luminos al socialismului“, organi
zat cu prilejul împlinirii a 15 ani de 
la plenara C.C. al P.M.R. din 3—5 
martie 1949. Simpozionul a fost des
chis de prof. uniy. David Davidescu, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, membru al Comitetu
lui executiv al Consiliului Superior 
al Agriculturii, care a trecut în re
vistă principalele realizări obținute 
în agricultură în ultimii 15 ani. 
Acad. prof. dr. Gheräsim Constan- 
tinescu, prorector al Institutului a- 
gronömic „Nicolae Bălcescu“, a re
levat unele aspecte din domeniul ști
ințific și al învățămîntului agroteh
nic. Andrei Nicolae, Erou al Mun- • 
cii Socialiste, președintele gospodă
riei agricole colective din • comuna 
Gheorghe Lazăr, raionul Slobozia, 
regiunea București, una din primele 
gospodării din țară, a vorbit despre' 
realizările colectiviștilor din această 
comună. A urmat filmul artistic 
„Setea“. (Agerpres)

Restabilirea 
căilor de comunicație 

între Algeria și Maroc
ALGER 3 (Agerpres). — Toate 

căile de comunicație rutiere, ferovia
re și aeriene dintre Algeria și Ma
roc, care au fost întrerupte ca ur
mare a luptelor de la frontiera celor 
două țări; au fost în întregime res
tabilite. Duminică a reînceput circu
lația feroviară normală pe ruta 
Oran-Oujda.

ATENA 3 (Agerpres). — Ziarul 
„Avghi“ a publicat declarația C.C.

■ al Partidului Comunist din Grecia 
în legătură cu programul de refa
cere, consolidare și lărgire a demo
crației, progresului economic și so
cial din Grecia.

în declarație se cere, printre al
tele, abrogarea legilor antidemocra
tice, punerea în libertate a deținu- 
ților politici, repatrierea refugiaților 
politici, legalizarea P.C. din Grecia.

P.C. din Grecia, se arată în decla
rație, militează pentru o politică ex
ternă 'independentă, de pace, pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie

și colaborare pașnică cu toate po- ■ 
poarele, în primul rînd cu vecinii 
Greciei, pentru transformarea Bal
canilor și zonei mediteraneene într-o 
zonă lipsită de rachete și arme nu
cleare.

în domeniul politicii economice, 
C.C. al P.C. din Grecia propune în- . 
făptuirea industrializării, apărarea 
bogățiilor naționale, reducerea chel
tuielilor militare, a impozitelor . 
percepute de la populație și altele.

Declarația subliniază că este în 
interesul Greciei să se renunțe la 
obligațiile față de N.A.-T.Ö. și de ■ 
Piața comună.externe ai Indoneziei,

DECRETE EMiSE DE
PREȘEOiftTELE ZANZÎBARÜLUI

Filipicelor și Federației Malayeze
6,050 kg Ia naștere
La maternitatea din Buliuși, regiunea 

Bacău, s-a înregistrat recent o naștere 
deosebită. Colectivista Ghinuța Buru
iană în vîrstă de 24 de ani, din satul 
Bețești, a născut un copil în greutate 
de 6,050 kg, avînd o lungime de 57 cm. 
Mama și copilul sînt sănătoși.

cea prevăzută- de statut și demqn- 
strînd ce însemnătate- ar avea aceas
ta ■ pentru dezvoltarea gospodăriei.

Măsurile luate de 
partid, metodele bune folosite au 
asigurat îmbogățirea conținutului de 
idei al dezbaterilor în numeroase se- 
minârii și cercuri de studiu, legarea 
strînsă a teoriei de problemele con
crete ale producției, creșterea con
tribuției cursanților la rezolvarea 
sarcinilor economice ale unităților in 
care muncesc.

Dezbateri rodnice s-au purtat în 
seminarii pe tema „Planul de pro
ducție în G.A.C.“. în cercul de 
la gospodăria colectivă Independen
ța, despre care am mai amintit, 
s-a lămurit temeinic necesitatea în
tocmirii unui plan care să reflecte 
în mod just posibilitățile reale 
ale gospodăriei. Discuțiile însă nu- 
s-au oprit aici. Numeroși cursanți, 
cunoscînd planul de producție pe 
anul curent, au arătat cum poate fi 
el îmbunătățit. Dumitru 
trache, brigadier de cîmp, 
tat că există posibilitatea

organele' de

Dumi- 
a ară- 
extin- 

derii suprafeței arabile cu 11 hec
tare, prin defrișarea unor vii hibri
de slab productive și desființarea 
unor drumuri. Ilie Sebastian, briga
dier legumicol, a demonstrat că se 
poate mări suprafața cultivată cu 
legume; ceea ce ar aduce foloase 
mari gospodăriei. în cercul de la 
G.A.C. Mircea Vodă, dezbaterea a- 

, cestei teme a fost axată pe însemnă- 
. ' tatea dezvoltării sectorului zootehnic. 

Cursanții Sebe Petre, Păun Anghel 
și alții au vorbit despre crearea con
dițiilor materiale pentru terminarea 
construcțiilor începute pe baza fo
losirii de materiale, din resurse lo
cale, introducerea apei și energiei 
electrice la fermele de.vaci, califi
carea cadrelor în sectorul zootehnic 
și asigurarea permanentizării lor 
etc. Ei -au arătat în același timp că, 
printr-o mai bună îngrijire și fu
rajare a vacilor, se vor putea ob
ține circa 20 000 litri lapte peste cei 
140 000 litri planificați.

Eficiența dezbaterîloi' în seminarii 
și cercuri s-a manifestat și în luă
rile de euvînt și propunerile făcute 
de mulți. cursanți cu prilejul adu
nărilor de dări de seamă asupra ac
tivității din anul trecut și aprobării 
planului de producție pe anul în 
curs, în gospodăriile colective. La 
G.A.C. Jegălia, colectivistul Tănase 
Broscaru, reluînd o ideie care 
i-a fost sugerată <1^ dezbaterile 
în cerc pe tema „Fondul de bază al 
gospodăriei“, 3 arătat foloasele pe 
care le-ar avea gospodăria prin 
scurgerea apei de pe un teren 
inundabil cu o suprafață de 570 
ha, într-un lac de acumulare. Pro
punerea a fost analizată de către 
consiliul de conducere și inginerii 
gospodăriei, care au întocmit o do
cumentare, iar ulterior a fost apro
bată de adunarea generală și inclu
să în planul pe 1964.

Din cele relatate mai sus re
iese că organele și organizațiile de 
partid și-au îmbogățit în acest an 
experiența în organizarea și condu
cerea studiului economiei agrare. Nu 
se pot trece însă cu vederea nea
junsurile care mai există. Sînt orga
nizații de partid în regiunea noastră 
care n-au înțeles clar profilul 
acestor forme de învățămînț. Se ma
nifestă astfel tendința de a orienta

dezbaterile pe făgașul unui practi
cism îngust.. Așa,- de - exemplu,, la 
S.M.T. Grădiștea, raionul Urziceni, 
în programul de studiu era pre
văzută tema „Analiza activității a 
două brigăzi de tractoare". Dezbate
rea unei asemenea probleme poate 
fi, desigur, utilă și binevenită, dar- 
nu în cadrul, unui seminar de eco
nomie agrară, ci în cadrul unei șe
dințe ■ de producție. în alte locuri 
se constată-o tendință diametral o- 
pusă: se fac discuții la modul gene
ral, fără a se realiza o legătură 
strînsă, organică, între tezele gene- 
rale-teoretice și problemele concrete 
economice ale unității respective.

Căile dezvoltării averii obștești, a 
fondului de bază, mijloacele sporirii 
cointeresării materiale a colectiviș
tilor în creșterea producției agrico
le vegetale și animale, ale rentabi
lizării tuturor sectoarelor în G.A.S. 
și alte asemenea probleme impor
tante nu sînt încă suficient explica
te în unele, seminarii și .cercuri.

Analizînd cauzele unor astfel de 
lipsuri, am constatat că între aces
tea este și faptul că unii propagan
diști nu au încă suficientă experi
ență. Comitetul regional de ■ partid 
a luat unele măsuri pentru a-i spri
jini. S-au format colective de acti
viști ai comitetelor regional și raio
nale care participă la seminarii, îi 
îndrumă pe propagandiști în condu
cerea discuțiilor.

Pe baza concluziilor acestor co
lective, vom organiza, la nive
lul comitetului regional de partid, 
consfătuiri cu propagandiștii semi- 
nariilor de economie agrară și ai 
cercurilor de studiere a economiei și 
organizării producției în G.A.C., în 
scopul unui larg schimb de expe
riență, al pregătirii çît mai temeini
ce a seminariilor recapitulative care 
vor avea loc cu prilejul închiderii 
anului de învățămînț la sate.

Pregătirea separată a propagan
diștilor din G.A.S., S.M.T. și G.A.C. 
a dat unele rezultate; ele sînt însă 
insuficiente. De aceea, ne preocu
păm ca această pregătire să capete 
un caracter mai diferențiat, ținîn- 
du-se seama și de nivelul ideologic 
și experiența în muncă a propagan
diștilor.

S-au luat și se vor lua în continu
are măsuri de înlăturare a unor lip
suri ca acelea semnalate de ziarul 
„Scînteia“ privind respectarea pro
gramului de studiu în unele cercuri. 
Au fost instruite birourile .raionale 
pentru a atrage Ia ' munca de îndru
mare și control a. învățămîntului de 
partid pe toți membrii comitetelor 
raionale. în același timp, membrii 
comitetului regional de partid, ac
tivul său se ocupă mai intens de 
realizarea sarcinilor ce revin pro
pagandei de partid.

Viața ne arată că seminariile de 
economie agrară, cercurile de stu
diere a economiei și organizării pro
ducției agricole conțin în ele un 
inepuizabil potențial în ceea ce pri
vește eficiența lor practică. Efortu
rile depuse de organele și or
ganizațiile de partid în vederea 
perfecționării continue a activității 
acestor cercuri vor avea drept re
zultat o pregătire economică mai 
temeinică a cadrelor și, implicit, 
creșterea competenței lor în rezol
varea sarcinilor sporite ce stau în 
fața unităților socialiste din agri
cultură pe anul 1964.

Recent, la fabrica „Banatul“ din Ti
mișoara s-a desfășurat întrecerea pe 
țai-ă a muncitorilor pielari pentru titlul 
de cel mai bun croitor de piele și ștan
țor de talpă. Titlul de cel mai 
bun croitor a fost cîștigat de Ghedeon 
Fițui de la fabrica „Modern" din

Timișoara, iar Florian Vulpe de la fa
brica „Pionierul“ din București a cîș- 
tigat titlul de cel mai bun ștanțor. în 
cadrul acestui concurs, începînd cu 
faza pe întreprinderi și terminînd cu 
faza pe țară, în fabricile de încălțămin
te s-au economisit importante cantități 
de piele.

ZANZIBAR 3 (Agerpres). — în 
■ cadrul măsurilor menite ' să asigure 
ordinea. în Zanzibar, președintele 
republicii, Abeid Karume, a emis o 
serie de decrete, dintre .care ' unul 
referitor la prevenirea activității 
împotriva păcii și securității statu
lui. •

Un alt decret precizează că- pre
ședintele va- fi- șeful .statului ■ și co
mandantul suprem al forțelor 
armate. Totodată, el va numi cabi
netul de miniștri și îl va prezida.

în decretul care prevede crearea 
unui guvern constituțional și gu
vernarea pe baza legilor se arată 
că, în cadrul funcției sale legisla
tive, Consiliul revoluționar va con
semna decretele constituționale 
care vor alcătui baza viitoarei con
stituții a republicii.

S-a emis, de asemenea, un decret 
privind politica externă a țării, în 

-care se arată că Zanzibarul- sprijină 
principiul relațiilor prietenești între- 
state și va face totul pentru întări
rea relațiilor cu popoarele din Afri
ca răsăriteană.

BANGKOK 3 (Agerpres).— Mi
niștrii ■ de externe ai' Indoneziei, Fi- 
lipinelor și Federației Malayeze s-au 
întrunit din nou la 3 martie în ca
pitala Tailandei într-o conferință 
menită să soluționeze conflictul 
dintre cele trei țări. Aceasta este a 
doua conferință de acest gen în de
curs de o lună. După prima ședință, 
la care' a participat și ministrul de 
externe al Tailăndei, Thanat Kho- 
man, care ș'i-a asumat rolul de me-

diator, ministrul de externe al Fiii— 
pinelor, Salvador Lopez, a declarat 
că participanții au reluat discuția 
din punctul în care au întrerupt-o la 
precedenta întîlnire. El a precizat că 
convorbirile au fost „prietenești și 
cordiale“, dar că „problemele con
tinuă să fie dificile“.

înainte de începerea convorbirilor, 
pozițiile Indoneziei și Federației Ma
layeze erau încă foarte îndepărtate. .

Lucrânle Conieriùtei O. M. S.
GENEVA 3 (Agerpres). — La Pa

latul Națiunilor de la Geneva și-a 
deschis lucrările cea ' de-a 17-a 
dunăre a Organizației mondiale a 
sănătății ' (O.M.S1) la care participă 
peste 400 de medici și specialiști din 
domeniul ocrotirii sănătății publice, 
reprezentând 119 țări ale lumii. Din 
partea R.P. Romîne participă o de
legație, condusă de dr. Voiriea Ma
rinescu, ministrul sănătății și preve
derilor sociale.

Pe agenda conferinței, care ur
mează, să-și încheie lycrările la 21

a-

Campionate, competiții
TENIS DE MASĂ..— Sezonul inter

național de tenis de masă se va încheia 
la sfîrșitul lunii aprilie, cînd vor fi cu
noscute echipele cîștigătoare ale „Cu
pei campionilor europeni“. In finala 
probei feminine, care va avea loc la 
București la 4 sau 5 aprilie, Voința 
București primește replica echipei Voros 
Meteor Budapesta.

BOX. — Astăzi, de Ia ora 19, în sala 
sporturilor de la Floreasca are loc o 
reuniune de box din cadrul campiona-

«
Fotbal

tului republican pentru juniori. Vor 
participa tinerii pugiîiști calificați din 
regiunile Oltenia, Argeș, București, pre
cum și campionii Capitalei.

SCHI. — Campionatele republicane 
de schi (seniori) încep joi pe pîrtiile de 
la Poiana Brașov. Pentru titlurile de 
campioni ai țării vor lupta în acest an 
C. Tăbăraș, Kurt Golm, Ch. Bălan, Ilo
na Mikloș și alți schiori fruntași din 
principalele orașe ale țării.

o Duminică sînt programate alte 
două meciuri restanță din campiona
tul republican. Pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală vor avea loc în 
cuplaj partidele Steaua-Progresul 
(ora 13,45) și Rapid-Dinamo Bucu
rești (ora 15,30).

« Echipa sovietică Moldova Chi- 
șinău va întreprinde un turneu în 
țara noastră și va juca duminică 8 
martie la Oradea cu Crișul; miercuri 

martie
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La Reșița, oraș al siderurgicilor, activitatea 
sportivă se bucură de o largă popularitate, Do
vadă numeroasele competiții amicale și oficiale 
care se organizează aci în tot cursul anülui, pe 
terenurile de sport, în săli și la bazinul de înot. 
In aceste zile, tinerii reșifeni participă la antrena
mente sau concursuri în cadrul Spartachiadei re
publicane. Aparatul fotoreporterului a surprins cî- 
teva aspecte ale acestor manifestări. Elevii școlii 
profesionale siderurgice îndrăgesc gimnastica, pe 
care o practică sub supravegherea unor profesori 
de specialitate (fotografia 1). Numeroși elevi ai 
aceleiași școli — viitori muncitori în cadru! Com-

Reșița cu C.S.M. 
Reșița și dumi
nică 15 martie 
la Timișoara cu 
formația 
C.F.R.

locală

Intre 5 și 8 martie, pe patinoa
rul artificial „23 August“ din Capi
tală se . vor desfășura finalele cam- 
pionateloi republicane de patinaj artis
tic (seniori și juniori). La întreceri vor 
participa aproape 50 de patinatori din 
București, Cluj și Brașov. Pe lista parti
cipărilor figurează numele campionilor 
țării Radu Ionian (Știința), Elena Moiș 
(Dinamo), precum 
sportivi : Cristina 
Comarici (Știința), 
(Dinamo) și alții.

martie, figurează o serie.de proble
me printre care examinarea progra
mului organizației și adoptarea bu
getului pe anul 1965. lupta împotri
va bolilor infecțioase, acordarea de 
ajutor tinerelor state în curs de dez
voltare in problema organizării sis
temelor naționale proprii de ocroti
re a sănătății și altele.

După deschiderea'lucrărilor a fost 
prezentat raportul comisiei de va
lidare. Delegatul R. P. Ungare, mem
bru al acestei comisii, a contestat 
validitatea - împuternicirilor repre- .- 
zențantului ciankaișist. Luînd s 
cuvîntul pe marginea raportului 
comisiei, reprezentantul R. S. Ceho
slovace s-a pronunțat pentru resta
bilirea drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze în Organizația Mondială a 
Sănătății. Propunerea sa a fost spri- . 
finită de delegații mai multor țări.

în cursul discuțiilor, delegațiile Re- . 
publicii Mali,. Senegalului, Nigeriei, 
Somaliei. R.A.U.. Voltei Superioare, 
U.R.S.S. și Iugoslaviei au arătat că 
politica de discriminare rasială dusă 
de guvernul Republicii Sud-Africa- 
ne contravine principiilor umane ale 
Organizației Mondiale a Sănătății 
și constituie o provocare la adresa 
opiniei publice mondiale.

Raportul comisiei de validare a 
fost aprobat cu majoritate de voturi.

Dr. M. K. Afridi (Pakistan) a fost 
ales președinte al celei de-a 17-a 
adunări a O.M.S.

La 27 aprilie, la Los Ange
les, boxerul japonez Harada va 
întîlni po mexicanul Pimenta! 
nontru desemnarea șalangerului 
oficial la titlul mondial al cat. 
cocoș, detinut de brazilianul E- 
der Jofre. Harada a fost cam
pion mondial la cat. muscă, 
pierzînd centura în fata tailan- 
dezului Pono Kingpetch.

★
In primul joc din noua edi

ție a „Cupei Davis“, echipa 
de tenis a Indiei a învins cu 
5—0 formația Ceylonului. în 
turul următor echipa Indiei va 
întîlni reprezentativa 
nul ui.

Pakista-

și a altor talentați 
Patraulea și Marcel 
Crenguța Cumbari

IMAGINI SĂPATE ÏN STINGĂ

binafului siderurgic — sînt pasionați ai voleiu
lui. lată-i (în fotografia 2), la un meci de antrena
ment. Halterele, sport al forței și îndemî- 
nării, sînt de aseménea mult îndrăgite de tinerii 
reșițeni. Prinderea corectă a barei- (fotografia 3) 
este hotărîtoare pentru atingerea unor perfor
manțe superioare. Atletismul poate fi practicai în 
aer liber chiar și, acum, Cînd însă timpul nu per
mite, sala de sport a C.S.M. 
mitoare pentru viitorii atleți 
nante sînt meciurile dé tenis 
tinerii jucători n-au ajuns la 
liber nu numai paletele sînt 
scaunele rezervate spectatorilor (fotografia 5),

devine o gazdă pri- 
(fotografia 4). Pasio- 
de masă,' chiar dacă 
măiestrie. In timpul 
ocupate, ci și toate

★
Partidele disputate 

de-a 10-a rundă a 
zonal de șah de la 
s-au- încheiat cu 
rezultate : Stein-Korcinoi 1—0; 
Holmov-Bronstein remiză : 
Spasski-Gheller 1—0. Lider al 
clasamentului continuii să fie 
marele maestru Bronstein, eu 
5 puncte din 8 posibile, minat 
de Spasski cu 5 puncte din 9.

★
Campionatele unionale femi

nine do patinaj viteză au . în
ceput la Sverdlovsk (U.R.S.S.) 
cu o marc surpriză. în proba 
de 500 m, pe primul Ioc s-a 
clasat Tamara Rîlova, care a 
învins-o pe multipla campioană 
olimpică Lidia Skoblikova. Rî
lova a realizat timpul de 
45!’2/10, iar Skoblikova 45”9/10.

★
în turul doi al turneului in

ternațional de tenis pe teren 
acoperit, francezul Barclay l-a 
învins cu 6—2, 6—3 pe jucăto
rul maghiar'Szikzaÿ, Metreveli 
a cîștigat cu 6—i, 10—8 la 
Eșcianko, Ivariov cu 6—3, 7—5 
la Egorov și Leius cu 7—-5, 
6—2 la Minaicev. în primul 
tur al probei de simplu femei 
Tiu Kibi (U.R.S.S.) a întrecut-o 
cu 6—4, 6—2 pe Iudit Dibar 
(R.P.R.).

ceaîn
turneului 
Moscova 

următoarele

înainte de a pleca spre 
Plaga,, pentru .a participa la 
campionatul mondial de hand
bal, echipele Japoniei și Fran
ței s-au întâlnit Ia Evreux în-, 
tr-un nou meci do verificare. 
Handbaliștii francezi au ter
minat învingători cu scorul de 
27—14 (14—6).

în cadrul unei reuniuni in
ternaționale de natatie desfă
șurate la Magdeburg, Egon 
Henninger (R.D. Germană) a 
stabilit un nou record euro
pean în proba de 100 m bras 
cu timpul de 1’09“.

★

-în meci retur pentru semi-
. finalele „Cupei campionilor 

europeni" la volei (masculin), 
D.ukla Kolin a învins la Fra
ga cu 3--1 (15—10; 6—15; 
15—2; . 15—3) pe Mladost Za
greb. îii finală, Dukla Kolin

■ (care pîștigase și primul joc) 
va juca cu Lokomotiv Leipzig, 
care a învins în meci retur 
cu. 3—1 (15—4; 15—4; 11—15; 
15-—5) pe Pernik Minior (R.P. 
Bulgaria). Voleibaliștii ger
mani pierduseră la Sofia tot 
cu 3—1, dar s-au calificat da- 

.. torită unui punctavera; mai 
bun. .

★

Campionatul unional de să
rituri cu schiurile.de la tram
bulină- s-a desfășurat în orașul 
Gorki (U.R.S.S.) în prezenta -a 
peste 100 00Q.de spectatori. Pe 
locul I.ș.-a clasat Iuri Zubarev, 
student .din Leningrad, în ■ 
vîrstă de 23. de ani. El a tota
lizat 236 puncte, sărind 96 m 
și 95,5 m. Pe' locul II s-a cla
sat un tânăr în vîrstă de 17 
ani, Mihail Veretenikov. Celo 
mai. lungi sărituri- ale sale au 
fost de 95,5 m și 94,5 m.

In munții Kobîstan, la 70 kilo
metri șud-vest de Baku, a fost 
descoperit un vast muzeu de cul
tură primitivă, situat în aer li
ber. Arheologii au găsit mii de 
imagini săpate în stâncă cu aju
torul unor unelte ascuțite. Dese
nele, variate ca manieră, conținut 
și tehnică de execuție, au fost 
create în decurs de milenii și 
ilustrează viața și ocupațiile ve
chilor locuitori ai țării.

In urmă cu 15 ani, o mare sen
zație a produs și inscripția latină 
a unei legiuni romane, datând din 
primul secol al erei'noastre, des
coperită în această regiune. Aces
ta este primul și, deocamdată, u- 
nicul monument material care a- 
testă expansiunea romană pe 
malurile Mării Caspice, locuită 
de populația vechiului Azerbai
djan.

TEATRU ÎN SALA UNUI MUZEU

Una din sălile muzeului Luvru 
din Paris urmează să devină 
local de spectacol Noua sală de 
teatru va avea o capacitate de 
400 de locuri. Se anunță că ea va 
fi inaugurată la 7 mai 1964.

LUI
PROCESUL RĂPITORILOR 

FRANK SINATRA-JUNIOR

Los Angeles continuă pro- 
celor trei persoane acuzate 
fi răpit la 9 decembrie pe

La 
cesul 
de a 
Frank Sinatra-junior. în cursul 
audierii de luni, unul din acuzați, 
Joseph Amsler, a. declarat că 
răpirea tînărului Sinatra a fost 
finanțată de cîntărețul de muzică 
ușoară Dean Torence. Amănun
tele și desfășurarea acestei ră
piri au fost pregătite în amănun
țime cu consimțământul lui 
Frank Sinatra-junior în scopuri 
publicitare, a declarat acuzatul.

J

serie.de
schiurile.de
00Q.de
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ÎN JURUL PROBLEMEI CIPRIOTE

luteres crescînd fată de conferința O.M.U.
pentru comerț și dezvoltare

Poziția Belgiei
față de forțele nucleare 
multilaterale

DJAKARTA 3 (Agerpres). — Gu
vernul indonezian a creat o comisie 
specială, din care fac parte repre
zentanți ai Ministerelor Comerțului, 
Agriculturii și Industriei, pentru 
pregătirea conferinței O.N.U. pen
tru comerț și dezvoltare.

într-o declarație a comisiei 
subliniază importanța deosebită

se 
a 

conferinței de la Geneva în vederea 
extinderii comerțului internațional 
și înlăturării diferitelor bariere co
merciale.

Ziarul „Duta Mașjarakat“ (Dja
karta) relevă însemnătatea pe care 
o are conferința pentru Indonezia și 
pentru alte state tinere interesate în 
extinderea 
ciale.

LONDRA 
de egalitate 
între țări ca Irlanda și țările capi
taliste dezvoltate și crearea unor 
blocuri de tipul Comunității Econo
mice Europene, menționează revista 
irlandeză „Irish Worker’s Voice“, 
prezintă o primejdie pentru dezvol
tarea economică a țării.

în articol se subliniază însemnă
tatea pe care o are pentru Irlanda 
Conferința O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare de la Geneva.

ADDIS ABEBA 3 (Agerpres). — 
Președintele celei de-a 6-a sesiuni a 
Comisiei economice O.N.U. pentru 
Africa (C.E.A.), M. Lololu (Liberia), 
a declarat că un loc de seamă la 
lucrările sesiunii a fost acordat pro
blemelor comerțului. în această 
recție au fost adoptate o serie

legăturilor lor comer-

3 (Agerpres). —- Lipsa 
în domeniul comerțului

rezoluții care exprimă sprijinul de 
care se bucură, din partea țărilor a- 
fricane, conferința O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare și subliniază 
necesitatea creării unui comitet de 
coordonare al țărilor africane, care 
să elaboreze poziția comună a aces
tor țări în ajunul conferinței!

KUALA LUMPUR 3 (Agerpres). 
— între 27 februarie și 2 martie a 
avut loc la Kuala Lumpur confe
rința pentru problemele dezvoltării 
și colaborării țărilor din Asia de 
sud-est. Ea a apreciat însemnătatea 
Conferinței O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare de la Geneva, subliniind 
într-o rezoluție că aceasta trebuie 
să constituie pentru țările în curs 
de dezvoltare o posibilitate de a găsi 
noi căi care să asigure condiții mai 
favorabile pentru comerț.

0 DELEGAȚIE COMERCIALĂ
BRAZILIANĂ VA VIZITA ȚĂRILE 

SOCIALISTE BIN EUROPA

di- 
de

RIO DE JANEIRO 3 (Agerpres). 
— Pe linia extinderii schimbului 
comercial cu țările socialiste, rela
tează agenția Prensa Latina, o de
legație comercială braziliană, în 
frunte cu Bitancourt, adjunct al se
cretarului general al Ministerului 
Afacerilor Externe, va întreprinde 
o vizită în țările socialiste din Eu
ropa. în cursul vizitei, reprezentan
tul brazilian va discuta posibilitatea 
încheierii unor acorduri comerciale.

„0 contribuție la dezvoltarea comerțului 
romino-libian"

TRIPOLI 3 (Agerpres). — La cel 
de-al treilea Tîrg internațional de 
la Tripoli, care s-a inaugurat re
cent, R. P. Romînă participă cu o 
expoziție care a fost vizitată de 
Mahmud Muntasser, primul minis
tru și ministrul afacerilor interne al 
Libiei, precum și de membri ai gu
vernului și alte persoane oficiale, 
„în numele majestății sale Idriss și 
al meu personal — a spus el la sfîr
șitul vizitei — felicit Romînia pen
tru frumosul său pavilion, pentru 
varietatea produselor prezentate. Or
ganizarea și prezentarea pavilionu
lui țării dv. sînt excelente, reflec- 
tînd realizările pe care le-ați obținut 
în ultimii 20 de ani în dezvoltarea 
economică-socială. Vă urez deplin 
succes“.

La rîndul său, ministrul econo
miei naționale al Libiei, Salem Gadi, 
a spus : „Sîntem interesați în dez-

voltarea comerțului internațional 
cred că participarea Romîniei 
Tîrèul de la Tripoli reprezintă

Și 
la 
o 

contribuție prețioasă la dèzvoltarea 
comerțului romîno-libian“.

Produsele romînești expuse 
Tripoli au trezit un viu interes 
rîndurile cercurilor de afaceri 
biene.

Totodată, presa libiană publică 
numeroase articole consacrate Ro
mîniei. Intr-un articol despre dina
mismul producției industriale a Ro
mîniei, cotidianul „II Giornale di 
Tripoli", folosind numeroase date 
statistice, relatează pe larg succesele 
obținute de țara noastră în dezvol
tarea economiei, îndeosebi a indus
triei, subliniind că aceste realizări 
au determinat creșterea rapidă și 
multilaterală a comerțului exterior 
romîn. Sînt prezentate, de aseme
nea, filme documentare romînești în 
principalele cinematografe.

la 
în 
li-

La pavilionul L P. Romîne de la Leipzig
LEIPZIG 3 (Agerpres). 

pavilionul R. P. Romîne a fost vi
zitat de dr. Lothar Bolz, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri și 
ministrul afacerilor externe al R. D. 
Germane. El a fost întîmpinat de 
ing. C. Năcuță, adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de ma
șini, conducătorul delegației romîne, 
dr. Ștefan Cleja, ambasadorul R. P. 
Romîne în R. D. Germană, și de Ion 
Tonceanu, directorul Pavilionului.

Marți ' L. Bolz a 
vilionului 
puse și a 
El a semnat în Cartea de onoare a 
pavilionului.

Marți seara Ștefan Cleja a oferit 
un cocteil la care au participat peste 
250 de invitați, printre care secreta
rul de stat Otto Winzer, prim-ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al R. D. Germane, și alte per
soane oficiale.

apreciat organizarea pa- ’ 
romînesc, produsele ex- 
felicitat pe organizatori.

ä
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BRUXELLES 3 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
de Externe al Belgiei a declarat că 
guvernul belgian a refuzat să con
tribuie la echipajul navei experi
mentale americane, constituind pro
totipul unei viitoare forțe nucleare 
multilaterale propuse de S.U.A.

Purtătorul de cuvînt al Ministeru
lui de Externe belgian a precizat că 
Belgia va continua totuși să partici
pe la convorbirile ce se desfășoară 
în prezent la Washington și la car
tierul general al N.A.T.O. din Paris 
în legătură cu punerea la punct a 
proiectului american de creare a 
nei forțe nucleare multilaterale, 
a refuzat, însă, să precizeze dacă 
ceastă hotărîre de a nu contribui 
experimentul plănuit înseamnă
Belgia se pronunță împotriva între
gului plan de creare a forței nuclea
re multilaterale.

Observatorii din capitala Belgiei 
subliniază că această țară nu ar pu
tea aloca cei 40 milioane de dolari 
necesari pentru a participa la pro
iect.

u-
E1 
a- 
la 
că

GENEVA 3 Trimisul special Ager
pres, C. Benga, transmite : Ședința 
de marți a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, prezidată de Jo- 
sue de Castro, șeful delegației Brazi
liei, a fost consacrată discutării pro
blemelor privind dezarmarea gene
rală și totală.

Șeful delegației Marii Britanii, 
Paul Mason, a pledat încă odată 
pentru cunoscuta teorie occidentală 
privind menținerea „echilibrului“ de 
forțe în domeniul nuclear și s-a 
pronunțat pentru discutarea proble
melor de amănunt privind dezarma
rea chiar și în condițiile în care, 
după cum se știe, nu există încă un 
acord, de principiu. El a continuat să 
ceară „lămuriri suplimentare1' în le
gătură cu propunerile sovietice.

Pe aceeași poziție s-a situat și re
prezentantul Italiei, Cavalletti.

A luat apoi cuvîntul reprezentan
tul R. S. Cehoslovace, Miroslav 
Zemla, care a criticat poziția necon
structivă pe care se situează în pre
zent partenerii occidentali la trata
tive și care, a arătat el, trag conclu-

(WEDINȚA DE PPESĂ A LUI H. WILSON
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Luni seara, liderul partidului labu
rist britanic, Harold Wilson, a fost 
primit de președintele S.U.A., Lyn
don Johnson. El a avut întrevederi 
cu secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, și cu ministrul apărării, Ro
bert McNamara.

La încheierea vizitei sale neofi
ciale, Wilson a ținut o conferință de 
presă în care a vorbit despre obiec
tul convorbirilor pe care le-a avut 
cu oficialitățile americane, precum 
și despre politica laburistă în dife
rite probleme internaționale. După 
cum transmite agenția Associated 
Press, el a subliniat că Partidul la
burist se pronunță ca și guvernul 
britanic pentru extinderea relațiilor 
comerciale cu țările socialiste. Wil
son a ■ adăugat că toate partidele 
politice britanice susțin politica co
merțului cu Cuba.

Referindu-se la proiectul ameri
can privind crearea unor forțe nu
cleare multilaterale, liderul laburist

a arătat că partidul său se opune 
acestui proiect. El a respins, de ase
menea, politica de înarmare nu
cleară a Angliei.

Subliniind pericolul răspîndirii ar
melor nucleare, liderul laburist a 
exprimat părerea că este esențial să 
nu se dea arme nucleare R.F.G. 
înarmarea nucleară a Germaniei oc
cidentale, a spus el, ar împiedica 
destinderea internațională și ar face 
cu neputință un acord internațional 
asupra nerăspîndirii armei nucleare. 
El a sprijinit propunerea de a 
crea în Europa centrală o zonă 
înghețare a armei nucleare.

Referindu-se la problemele 
zisei integrări vest-europene, 
arătat că Partidul laburist se 
nunță pentru reluarea negocierilor 
Angliei cu cele șase țări membre ale 
Pieței comune în vederea aderării ei 
la' C.E.E.

Liderul laburist a declarat că spri
jină, politica guvernului britanic în 
sud-estul asiatic.

zii eronate în ceea ce privește pro
punerea Uniunii Sovietice de a 
menține „umbrela nucleară“, adică o 
anumită cantitate de arme nucleare 
și rachete, pînă la sfîrșitul etapei a 
3-a a procesului de dezarmare. Re
prezentantul Cehoslovaciei a demon
strat în continuarea cuvîntării șale 
că teza occidentală privitoare la „re
ducerea procentuală a armamente
lor nucleare“ nu este de natură să 
elimine pericolul războiului nuclear.

Ultimul vorbitor, Semion Țarap- 
kin, șeful delegației sovietice, după 
ce a arătat că în prezent lucrările 
Comitetului se află în impas, în pri
mul rînd din cauza atitudinii puteri
lor occidentale, a recomandat aces
tora să reflecteze mai mult asupra 
pozițiilor pe care s-au situat și să 
facă modificările cuvenite. în conti
nuare, delegatul sovietic a subliniat 
că dezarmarea nucleară este cheia 
rezolvării întregii probleme a dezar
mării generale și totale. De aceea, 
eficiența oricăror propuneri de de
zarmare depinde de modul în care 
se rezolvă această problemă. Dacă 
am adopta metoda occidentală a 
„reducerii procentuale a armamen
telor“, a arătat apoi Semion Țarap- 
kin, la sfîrșitul etapei a 3-a de de
zarmare ar exista mai multe arme 
nucleare decît în prezent și de aceea 
propunerea Uniunii Sovietice de a 
se menține „umbrela nucleară“ pînă 
la sfîrșitul procesului de dezarmare 

o

NEW YORK 3 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate s-a întrunit din 
nou marți după-amiază pentru * a 
discuta proiectul de rezoluție în 
problema Ciprului elaborat de cinci 
membri nepermanenți ai Consiliu
lui.

în cursul zilei, postul de radio 
Nicosia a anunțat că proiectul de 
rezoluție al celor cinci „satisface 
într-o largă măsură“ punctul de ve
dere al guvernului cipriot, care in
sistă ca orice măsură să asigure in
tegritatea Ciprului și ca forța inter
națională să fie subordonată O.N.U.

Din Ankara se anunță că guver
nul turc este favorabil proiectului 
de rezoluție luat în dezbatere de 
Consiliul de Securitate. „Dacă Con
siliul de Securitate aprobă proiectul 
de rezoluție al celor cinci asupra 
Ciprului, a declarat primul ministru 
Ismet Inönü, primul element al cri
zei va dispare".

A
NICOSIA 3 (Agerpres). — La Li- 

masol poliția — alcătuită din ci- 
prioți greci — a arestat doi ciprioți 
turci, printre care și directorul su
cursalei unei bănci turcești din oraș. 
Potrivit agenției France Presse, a- 
ceastă arestare „a dus la sporirea 
din nou a încordării între cele două 
comunități, după calmul relativ din 
ultimele cinci zile“.

■/r

ATENA 3 (Agerpres). — Primul 
ministru grec, Papandreu, i-a pri
mit pe membrii delegației guverna
mentale cipriote — ministrul de ex
terne adjunct, Arouzos, .și ministrul

de interne, Georgiadis, care, potri
vit unor corespondenți occidentali, 
au adus un mesaj din partea pre
ședintelui Makarios.

Ministrul de externe grec, 
Kostopulos, a declarat ziariștilor, 
după o întrevedere cu ambasadorul 
S.U.A. la Atena, H. Labouisse, că a 
discutat despre manevrele unităților 
flotei a șasea americane in Marea 
Egee.

Luni au avut loc în fața ambasa
delor S.U.A. și Angliei la Atena de
monstrații în sprijinul independen
ței și integrității teritoriale a Cipru
lui, la care au luat parte mii de per
soane.

A
NICOSIA 3 (Agerpres). — înțr-un 

interviu acordat ziarului „Avghi“ 
președintele Republicii Cipru, Ma
karios, relevă că în cursul ultimelor 
două luni a fost supus unor puter
nice presiuni pentru a accepta pla
nul anglo-american de trimitere în 
Cipru a unor forțe internaționale de 
poliție. Atît de la Atena, cît și de la 
Istanbul — declară președintele — 
se cerea să accept planul anglo- 
american cum a fost formulat ini
țial.

în continuare, președintele Ma
karios amintește de vizita subsecre
tarului de stat al S.U.A., George 
Ball, în Cipru, menționînd că el 
insista tot timpul. cît s-a aflat la 
Nicosia asupra planului său și se 
impacienta ca planul să fie ac
ceptat. „A trebuit să am experiența 
căpătată între timp ca să mă 
descurc fără să cedez“.

Comunicatul comun chmo~cey1oiwz

se 
de

așa- 
el a 
pro-

Studențl din Londra demonstrînd cu torțe pentru eliberarea deținuților 
politici din Republica Sud-Africană.

OGOARELE SPÂNI Incidente la procesul
din Dallas

„oferă un compromis sănătos", 
bază adecvată pentru un acord.

DESPRE
ur

EVENIMENTELE ZILEI
® Referindu-se la refuzul Belgiei de 

a contribui la echipajul navei expe
rimentale americane, agenția United 
Press International arată că : „Bel
gia este prima țară a N.A.T.O., după 
Franța, care nu participă la nava 
experimentală a unei viitoare forțe 
nucleare multilaterale, ce ar urma 
să fie constituită din nave de supra
față dotate cu rachete Polaris și a- 
vînd un echipaj mixt provenind din 
țări membre ale N.A.T.O.". Agenția 
amintește că, pînă în prezent, „nu
mai R.F.G. și S.U.A. sprijină cu fer
mitate acest proiect, în timp ce cele
lalte țări membre ale N.A.T.O. și-au 
exprimat în diferite feluri răceala 
lor față de acest proiect".

® Noi demonstrații antiguverna
mentale au avut loc marți în capi
tala Gabonului — relatează agenția 
Associated Press. Trupe gaboneze și 
franceze i-au atacat pe demonstranți, 
încercînd să-i împrăștie. Aceeași a- 
genție apreciază numărul demon
stranților la cîteva mii. Deși trupele 
guvernamentale par să fie stăpîne 
pe situație, relevă Associated Press, 
în capitala Gabonului domnește o 
atmosferă extrem de încordată. De
monstrațiile antiguvernamentale din 
Gabon au început duminică. Ele ur
mează după intervenția trupelor 
franceze care l-au reinstalat în func
ția de președinte pe Leon Mba, în
lăturat de la putere cu puțin timp 
înainte de o lovitură de stat militară.

Pe marginea cărții „Moarte la licitație" de J. M. Castillo-Navarro

neostoită a oamenilor 
la o viață 

scăldați 
pămîntul 

buruiană

mai 
în 
cu 

care

bună.
lumină, 
o in
se în-

Scriitorul J. M. Castillo-Navarro 
nu face parte dintre oamenii de lite
re spanioli care se opun regimului 
existent în țara sa. El se deosebește 
de scriitorii agreați de cenzura spa
niolă doar prin aceea că înfățișează 
anumite realități într-un mod mai 
veridic. Acest lucru se poate spune 
despre cartea sa „Moarte la licita
ție“ (apărută și în limba romînă), 
care cuprinde fapte edificatoare cu 
privire la viața satului și a țărănimii 
muncitoare din Spania de azi.

Imaginile ce se succed în carte, 
pagină după pagină, asemenea unor 
fotografii, înfățișează sugestiv at
mosfera încordată a satului sărăcit, 
frămîntarea 
care aspiră

„Oamenii, 
scormonesc 
dîrjire de
fige în pămîntul tare și se răsucește 
în aerul uscat. E un pămînt tare, 
uscat, sfîșiat de crăpături fără nu
măr. ca niște răni adînci. dureroase. 
Cu cît mai multe fire de grîu. cu 
atît mai multe răni. Și cu cît sînt 
mai multe, cu atît mai puțin li se 
poate veni în ajutor. Par niște guri 
crispate de durere sau niște strigăte 
disperate ; niște vaiete tîșnite din 
adîncuri pentru a vedea limpezimea 
cerului care nu vrea să le aline. 
Numai copacii și umbrele oamenilor 
se deslușesc cu ușurință“ — arată 
autorul.

S-ar putea spune că unul din 
„personajele“ principale ale cărții 
este... apa. Lipsurile, durerile, rosti
te în gura mare sau în monologuri 
interioare de mare profunzime, fră
mîntarea unui sat întreg ajuns la 
limita sărăciei, dar nutrind totuși 
speranța de a-și vedea salvată re
colta, se împletesc pe fundalul efor
turilor titanice pe care le fac oa
menii pentru a obține cu orice preț 
apa. Așa că oamenii se string dis
perați în jurul telalului*), care răs-

°) mijlocitor între țărani și între
prinderile ce se ocupă cu irigația.

punde cu dușmănie cerințelor lor. 
Pe el îl interesează numai să-și în
caseze procentul ce-i 
vînzarea
O sută de nevoi dezlănțuite. O 
sută de
rînd. Oferind tot ceea ce au putut 
strînge după ce și-au vîndut ulti
mele păsări, porcul, vitele și unel
tele de muncă. O sută de exaltați 
sforțîndu-se, tragic, să acopere glasul 
celorlalți, să atragă asupra lor aten
ția omului din față, pentru ca a- 
cesta să-și scoată degetele din vestă 
și să-i treacă-n registru; printre cîș- 
tigători“ — astfel descrie autorul 
scena licitației pentru apă, pusă, nu 
fără semnificație, la începutul volu
mului.

Neirigate, micile petice de pămînt 
ale țăranului spaniol nu pot asigura 
hrana familiei. Iar datele sta
tistice publicate în presa interna
țională arată că numai aproxima
tiv 10 la sută din suprafața agricolă 
este irigată, și aceasta în special, pe 
moșiile marilor latifundiari. Cîte
va cifre privind situația țărănimii 
spaniole sînt
5 000 000 de
(82 la sută din totalul proprie
tarilor de pămînt) stăpînesc doar 
ceva mai mult de 10 la sută din su
prafața cultivată ; iai- 51 283 de mari 
gospodării (0,86 la sută din totalul 
proprietarilor de pămînt) dispun de 
53,5 la sută din pămîntul cultivat.

Aceasta-i realitatea din Spania. 
Pe de o parte, latifundiile de mii 
de hectare ale marilor proprietari, 
iar pe de altă parte — micii pro
prietari cu loturi minuscule, 'țăranii 
dijmași, precum șj cei 2 000 000 de 
argați, dintre care trei sferturi nu 
au de lucru timp de nouă luni 
pe an.

La lipsa de pămînt se adaugă po
verile pe care le suportă țăranii. în 
afară de impozitele către fetat, țăra
nii plătesc numeroase taxe și exe
cută prestații stabilite de primării, 
de consiliile provinciale, de Ministe-

revine din
apei. „O sută de guri.

oameni rugîndu-se. Ce-

edificatoare : circa 
gospodării țărănești

rul Agriculturii, de comisariatele de 
aprovizionare etc — în total 37 de 
categorii de impozite, fără a mai 
socoti diversele amenzi pentru ne- 
achitarea lor la timp.

Noi legi șj decrete, cum sînt le
gea „cu privire la concentrarea par
celelor“ sau cea „cu privire la lotu
rile de pămînt minime“ acordă ma
rilor proprietari, dreptul să cumpere 
la prețuri derizorii ' loturile de pă
mînt ce au dimensiuni mai mici de
cît cele prevăzute'de Ministerul A- 
griculturii, în urma acestor decrete, 
sute de mii de țărani și-au pierdut 
pămîntul, transformîndu-se în ar- 
gați, îngroșînd numărul șomerilor 
de la orașe sau luînd drumul pribe
giei peste hotare.

Și ' dacă-i vedem înfometați, chi- 
nuiți 
celași timp, la țăranii descriși 
cartea 
rința, 
bătuți. Ca o mare furtunoasă, 
menii se agită ; întrebări chinuitoa
re îi mistuie : „dacă nu-i bine așa, 
dacă n-o mai putem scoate la capăt 
ce trebuie să facem ?... Să ne opu
nem“ — arată autorul.

Oricît de aspră le7ar fi viața, ori- 
cîte umilințe și înjosiri ar îndura, 
țăranii descriși în carte își păstrează 
sentimentul demnității. Așa-zisele 
„explicații“ date țăranilor, prin 
gura telalului, din partea stăpîni- 
lor, sînt respinse. O spune limpede, 
răspicat, moș Alberto, unul dintre 
cele mai bine conturate personaje, o 
figură luminoasă, caldă, neînduple
cată, de țăran spaniol.

Deși nu și-a propus'să dea o 
frescă de mare amploare a satului 
spaniol, lucrarea lui Castillo-Na
varro ridică, prin problemele pe 
care le abordează, vălul de pe tra
gedia țărănimii spaniole și reflectă, 
în același timp, dîrzenia truditorilor 
ogoarelor, speranța lor neabătută în
tr-o viață omenească și demnă.

de lipsuri, întîlnim, în

lui Castillo-Navarro, 
hotărîrea de a nu se

a-
în 

do- 
da 

oa-

I. ALEXANDRESCU

DALLAS 3 (Agerpres). — Nici un 
progres nu a putut fi realizat în se
lecționarea ultimilor doi membri ai 
juriului în ședința din 2 martie 
consacrată audierilor în procesul lui 
Jack Ruby. Toți cei 16 candidați ju
rați interogați au fost eliminați.

Ședința de luni s-a caracterizat 
printr-o serie de incidente violente. 
Primul s-a petrecut cînd avocatul 
apărării, Tonahill, aducînd acuzații 
procurorului Henry Wade, a arun
cat furios creionul jos 
ședintelui tribunalului, 
loc condamnat la 25 
mendă.

Al doilea incident a 
rios și a ocupat cea mai mare parte 
a ședinței de după amiază. Acest 
incident a fost urmarea unei iniția
tive a „Ligii naționale a epilepsiei“. 
Directorul acestei organizații de 
binefacere, Maurice Melford, a ve
nit la Dallas pentru a remite ziariș
tilor prezenți un memorandum asu
pra epilepsiei. Această documenta
ție era contrară tezei apărării care 
vrea să demonstreze că Ruby este 
nevinovat de asasinarea lui Oswald, 
deoarece ar fi „victima, unei epilep
sii psihomotrice și deci iresponsabil 
de actele sale“. Avocatul Melvin 
Belli a acuzat Liga că încearcă să 
distrugă teza apărării. La suspen
darea ședinței Melvin Belli l-a ur
mărit pe judecătorul Brown pînă în 
biroul său, antrenînd după el pe co
legul său Tonahill și pe toți ziariș
tii, transportînd aparatele de televi
ziune, fotografice și magnetofoane
le. S-a produs o confuzie totală. Din 
biroul judecătorului Brown se au
zeau tiradele lui Tonahill care, fo
losind terminologia defunctului se
nator McCarthy, îl acuza pe Mel
ford de „activități antiamericane 
subversive“. Belii a cerut suspen
darea imediată a procesului și pu
nerea sub acuzație a 
membri ai Ligii prezenți

La. reluarea audierilor, 
rul Brown a respins însă 
țiunile depuse de apărare.

în fața pre-
E1 a fost pe 
de dolari a-

fost mai se-

celor trei 
în sală, 
judecăto- 
toate mo-

COLOMBO 3 (Aserpses). — în co
municatul comun dat publicității cu 
privire la convorbirile dintre Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, și Sirimavo Ban- 
daranaike, primul ministru al Ceylo
nului, se arată că cei doi prim-mi- 
niștri au relevat că multe țări din 
Asia și Africa și-au cucerit liberta
tea și independența națională, au a- 
firmat opoziția 
orice formă de 
și speranța că 
acestuia vor fi
au subliniat totodată strădaniile a- 
cestor țări de a obține cît mai rapid 
posibil independența economică de
plină.

Participanții la convorbiri, se ara
tă în comunicat, au apreciat că 
dezarmarea este o problemă impor
tantă a epocii noastre și și-au ex-

lor fermă față de 
colonialism, precum 
ultimele vestigii ale 
curînd eliminate ; ei

primat „hotărîrea de a depune efor
turi, în colaborare cu alte țări, în 
vederea dezarmării generale și totale 
și a interzicerii și distrugerii totale 
a armelor nucleare“.

Primul ministru al Ceylonului a 
reafirmat sprijinul continuu acordat 
de guvernul său restabilirii dreptu
rilor legitime ale R. P. Chineze în 
Organizația Națiunilor Unite și a 
reafirmat punctul de vedere potrivit 
căruia Taivanul este o parte inte
grantă a Chinei.

Cei doi șefi de guverne s-au_pro- 
nunțat în sprijinul creării de "’Une 
denuclearizate în diverse părți ale 
lumii.

Ei au trecut în revistă continua 
dezvoltare a relațiilor de prietenie 
dintre țările lor, recunoscînd opor
tunitatea extinderii comerțului din
tre ele în noi domenii.

Cancelarul R.F.G. și-a încheiat
vizita in Olanda

HAGA 3 (Agerpres). — Marți s-a 
încheiat vizita oficială pe care can
celarul vest-german Erhard, și mi
nistrul afacerilor externe, Schröder, 
au făcut-o timp de două zile la 
Haga. între cancelarul Erhard și 
primul ministru olandez, Victor 
Marijnen, a avut loc un schimb de 
păreri asupra unor probleme pri
vind N.A.T.O., forțele nucleare mul
tilaterale ale acestei organizații, 
probleme legate de fuziunea celor 
trei organisme vest-europene — 
C.E.E., EURATOM, C.E.C.O. — pre
cum și stadiul relațiilor Est-Vest.

în comunicatul dat publicității la 
sfîrșitul vizitei se arată că în ce 
privește relațiile dintre țările vest- 
europene punctele de vedere ale ce
lor două guverne sînt identice, co
municatul precizează, de asemenea, 
că R. F. Germană și Olanda se pro
nunță pentru stabilirea unor con
tacte între Piața comună și Anglia 
(punct de vedere respins de guver
nul francez).

Se menționează că primul minis
tru al Olandei, Marijnen, a accep
tat invitația cancelarului Erhard de 
a face o vizită la Bonn.

SCURTE ȘTIRI

• Comisia de anchetă șl de conci
liere a Organizației Statelor Ameri
cane în dlterendul americano-pana- 
mez — anunță agenția Associated 
Press — s-a întrunit la Washington 
în prezența ambasadorului panamez, 
Miguel Moreno. în urma întrunirii, 
Jüan Plate, președintele Paraguayan 
al Comisiei, s-a declarat optimist în 
privința soluționării litigiului, remar- 
cînd o apropiere a pozițiilor. Obser
vatorii se referă la declarațiile fă
cute zilele acestea de președintele 
S.U.A., Johnson, și de președintele 
Panamei, Chiari. Astfel, Johnson a 
arătat la conferința sa de presă de 
sîmbătă — pentru prima oară de la 
începutul diferendului — că tratatul 
din 1903 privind zona Canalului Pa
nama trebuie modificat. La rîndul 
său, președintele Republicii Panama, 
Chiari, într-o declarație făcută pre
sei a arătat că țara sa nu va mai 
pune nici un fel de condiții preli
minare.

accepte propunerea prințului Noro
dom Sianuk, șeful statului cambod
gian, privind convocarea unei con
ferințe între Tailanda, Cambodgia, 
Vietnamul de sud și S.U.A. pentru 
garantarea neutralității și frontiere
lor Cambodgiei.

BERLINUL OCCIDENTAL. Marți 
seara a avut loc în sala nouă 
a Filarmonicii din Berlinul occiden
tal un concert simfonic dirijat de 
maestrul George Georgescu, artist 
al poporului din R. P. Romînă. Pro
gramul a cuprins lucrări de Brahms, 
Wagner și Beethoven. Publicul a a- 
plaudat îndelung și călduros pe diri
jorul romîn.

Campanie electorală 
în R.A.U.

Tokio s-a 
întreaga

deschis 
Japonie

TOKIO.
conferința
„pentru pace în Asia“, organizată 
de Comitetul japonez pentru apă
rarea păcii. La conferință, care se 
desfășoară sub lozincile luptei pen
tru interzicerea armei nucleare și 
pentru dezarmare generală, participă 
aproximativ 8 000 de delegați.

La 
pe

Președintele Finlandei 
a sosit la Varșovia

VARȘOVIA. La invitația lui 
Aleksandr Zawadzki, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Polone, 
a sosit la Varșovia într-o vizită ofi
cială președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen, cu soția. El este însoțit 
de ministrul afacerilor externe, 
Hallama Jaakke, și de alte persoane.

PARIS. In editura franceză „Al
bin Michel“ a apărut romanul „Jo
cul cu moartea“ de Zaharia Stancu. 
Cu acest prilej, acad. Zaharia Stan
cu a sosit în capitala Franței.

SAIGON. într-o notă adresată 
Cambodgiei prin intermediul amba
sadei Japoniei la Saigon, guvernul 
sud-vietnamez se declară gata

Mezoscaiul „Auguste Piccard”, primul submarin turistic din lume. Cu 
ajutorul lui se vor lace excursii subacvatice in lacul Léman 

din Elve|la.

să

CAIRO. In Republica Arabă U- 
nită a început luni campania elec
torală în vederea alegerilor legisla
tive care vor avea loc la 10 martie. 
Pe listele electorale au fost înscriși 
1 749 de candidați urmînd ca în 
Adunarea națională să fie aleși 350 
de membri.

STOCKHOLM. Marți, cosmonau- 
ții sovietici Iuri Gagarin și Valeri 
Bîkovski au fost primiți de regele 
Suediei, Adolf Gustav al Vl-lea.

WASHINGTON. După cum a- 
nunță agențiile occidentale de pre
să, oficialități ale Ministerului Ma
rinei ab S.U.A. au dezvăluit că flota 
a Vl-a americană aflată în Marea 
Mediterană va începe zilele acestea 
manevre navale în colaborare cu flo
ta turcă. Surse din apropierea Pen
tagonului au declarat că, într-un vii
tor apropiat, vor fi organizate și 
exerciții comune ale flotei a Vl-a a- 
mericane și flotei Greciei, iar apoi 
manevre comune turco-greco-amen- 
cane.

Arestarea unor O.A.S.-iști
PARIS. După cum transmite a- 

genția France Presse, autoritățile 
franceze au anunțat arestarea a 15 
membri ai organizației teroriste ile
gale O.A.S. Printre cei arestați se 
află Jean-Paul Caunes, șeful secțiu
nii O.A.S. „metro-jeune“, sublocote
nent în rezervă, evadat din închi
soare în decembrie 1961, care avea 
misiunea de a recruta noi membri 
O.A.S. din rîndurile studenților.
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