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PEKIN 12 (Agerpres). — In dimi
neața zilei de 12 martie, delegația 
P.M.R., alcătuită din tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, conducătorul de
legației, Emil Bodnăraș, Nicolae 
Ceaușescu și Chivu Stoica, care 
a făcut o vizită de prietenie în 
R. P. Chineză, a părăsit Pekinul, 
plecînd spre R.P.D. Coreeană.

La aeroportul central, delegația a 
fost condusă de delegația P.C. Chi
nez: tovarășii Liu Șao-ți, vicepreșe
dinte al C.C. al P.C. Chinez, condu
cătorul delegației, Den Siao-pin, se
cretar general al C.C. al P.C. Chi
nez, Pîn Cij en, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, Kan 
Șen, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, pre
cum și de Ian Șan-kun, membru 
supleant al Secretariatului C.C. al 
P. C. Chinez, membri ai C.C. al P.C. 
Chinez, lucrători cu munci de răs-

delegației P. M. R. ia R. P. Chineză
pundere din aparatul central de 
partid și de stat.

Au fost de față Dumitru Gheor
ghiu, ambasadorul R. P. Romîne la 
Pekin, și membrii ambasadei.

Pe aeroport se aflau cîteva mii de 
oameni ai muncii, care au salutat 
cu căldură delegația romînă, flutu- 
rînd steaguri și buchete de flori și 
scandînd lozincile : „Trăiască mar-

xism-leninismul I“, „Trăiască solida
ritatea mișcării comuniste interna
ționale I“, „Trăiască prietenia dintre 
China șl Romînia I" și „Muncitori 
din întreaga lume, uniți-vă !“. Un 
grup de pionieri a oferit oaspeților 
flori. Apoi, avionul special al dele
gației a decolat, îndreptîndu-se spre 
Phenian.

TELEGRAMA TRIMISĂ TOVARĂȘULUI MAO ȚZE-DUN
La părăsirea spațiului aerian al 

R. P. Chineze, de pe bordul avionu
lui, tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a adresat tovarășului Mao Țze-dun, 
președintele C.C. al P. C. Chinez, 
următoarea telegramă :

„Părăsind teritoriul R. P. Chineze, 
doresc să vă exprim, încă 
mulțumirile noastre pentru

o dată, 
calda

ospitalitate cu care a fost înconju
rată delegația C.C. al P.M.R. în 
timpul vizitei făcute în China popu
lară.

Vă rog, totodată, să transmiteți 
poporului chinez, din partea Parti
dului Muncitoresc Romîn și a între
gului popor romîn, cele mai sincere 
urări de noi succese în construirea 
socialismului“.

r Creșterea efectivelor de animale 
și a producției de carne, lapte, lînă 
este condiționată într-o măsură 
hotărîtoare de asigurarea bazei fu
rajere. Experiența a numeroase gos
podării de stat și gospodării colec
tive fruntașe arată că principalul 
mijloc pentru a asigura îmbunătă
țirea hrănirii animalelor este spori
rea producției la hectar la toate 
plantele furajere cultivate, a pășu
nilor și fînețelor naturale. Un rol 
important are deci extinderea, po
trivit condițiilor pedoclimatice din 
fiecare zonă, a plantelor furajere de 
mare randament : lucerna, porum
bul siloz, sparceta, sorgul hibrid șl 
altele.

în lucrările ședinței plenare a sec
ției de creștere a animalelor din ca
drul Consiliului Superior al Agri
culturii, care a avut loc recent, s-a 
subliniat însemnătatea pe care o au 
amplasarea judicioasă a fiecărei cul
turi furajere, pregătirea și fertiliza
rea terenului, aplicarea în complex 
a măsurilor agrotehnice la toate 
plantele de nutreț și pe pajiștile na
turale, acestea constituind mijloace ține cele mai mari producții la ha 
sigure de sporire a producției la 
hectar și de echilibrare a balanței 
furajere.

O- mare parte din culturile fura
jere, cum sînt mazărea, lucerna, tri
foiul, borceagul și altele, se însămîn- 
țează în prima epocă, o dată cu zvîn- 
tarea terenului. întrucît a mai ră
mas puțin timp pînă la începerea 
semănatului acestor culturi, este 
important ca în fiecare gospodărie 
de stat și gospodărie colectivă să se 
încheie pregătirile pentru semăna
tul plantelor furajere, astfel ca lu
crările să se efectueze la timpul op
tim și în 
perioare.

încă de 
gospodării 
me semințele necesare din speciile și 
soiurile de plante care dau cele mai 
mari recolte la ha. Ca urmare a mă
surilor, luate de Consiliul agricol re
gional Dobrogea pentru organizarea 
loturilor semincere, s-au asigurat în 
gospodăriile colective ,140 tone să
mînță de sparcetă, 1 350 tone bor
ceag, 935 tone iarbă de Sudan, 300 
tone iarbă grasă și alte semințe va
loroase. în gospodăriile de stat și 
gospodăriile colective din această re
giune au fost pregătite cu minuțiozi
tate și utilajele pentru semănat, 
s-au stabilit din vreme terenurile 
destinate bazei furajere. în regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară s-au 
produs anul trecut peste 500 tone de 
semințe de lucernă și trifoi, 160 
tone semințe de sparcetă. Cantități 
mari de semințe de plante furajere 
s-au asigurat și în regiunile Bucu
rești, Banat, Suceava etc. în regiu
nile Hunedoara, Oltenia și altele 
însă, din cauză că nu s-au luat din 
timp măsuri pentru producerea și 
procurarea semințelor, nu se extind 
pe măsura posibilităților cele mai 
valoroase plante de nutreț.

Acum, în preajma începerii însă- 
mînțărilor de primăvară, în fiecare 
regiune, raion și gospodărie colecti
vă să se analizeze situația fondului 
de semințe de plante furajere și să 
se ia măsuri pentru procurarea 
car citaților necesare. Foarte impor
tant este ca Trustul Agrosem să se 
ocupe de organizarea neîntîrziată a 
schimbului de semințe între diferite 
regiuni, raioane și gospodării.

O mare rezervă de sporire a pro
ducției de furaje o constituie culti
varea acelor plante furajere care dau 
maximum de producție în diferitele 
condiții pedoclimatice. Experiența a 

* numeroase gospodării demonstrează 
că în aproape toate zonele țării, 
alături de porumb, lucerna pen
tru fîn și masă verde constituie 
unul dintre cele mai valoroase 
furaje. Pe lîngă extinderea soiurilor 
selecționate, este necesar să se apli
ce .toate regulile stabilite de specia
list-. pentru cultivarea acestei plan
te. înființarea unei lucerniere trebuie 
să fie privită ca o investiție pe mai 
mulți ani, deoarece de felul cum se

fac pregătirea terenului și însămîn- 
țarea depinde producția de masă ver
de, fîn și semințe pe o perioadă 
de 5—6 ani. Alegerea celor mai po
trivite terenuri, însămînțarea în 
cultiiră pură, la timpul optim, sta
bilirea precisă a cantității de sămîn
ță la ha în funcție de puterea de 
germinație, efectuarea din vreme a 
pregătirilor pentru recoltarea, usca
rea și depozitarea lucernei fără pier
deri, sînt măsuri importante care 
trebuie să stea în atenția conducerii 
fiecărei gospodării. Producții mari 
se pot realiza prin irigarea lucernei. 
Colectiviștii din Movilița, regiunea 
București, de exemplu, au obținut 
prin irigarea lucernei cîte 76 000 kg 
masă verde la ha, iar cei din comu
na Sf. Gheorghe — din aceeași re
giune — cîte 68 000 kg la ha.

Practica a demonstrat că în zonele 
secetoase și pe dealurile uscate din 
Transilvania, Dobrogea și Moldova 
se obțin bune rezultate prin cultiva
rea sparcetei — plantă leguminoa
să bogată în proteine. Pe terenurile 
sărăturoase și nisipoase se pot ob-

condiții agrotehnice su-

anul trecut, numeroase 
și-au asigurat în întregi-

prin cultivarea sorgului, dovlecilor 
și pepenilor furajeri.

Obținerea unei producții mari de 
carne, lapte, lînă în timpul verii de
pinde în mare măsură de punerea în 
valoare a tuturor suprafețelor desti
nate producției de nutrețuri verzi. 
Așa cum arată experiența colectiviș
tilor din Coteana, regiunea Argeș, 
Făclia, regiunea Dobrogea, și a alto
ra, în zonele de cîmpie se pot realiza 
producții mari prin cultivarea 
plantelor • furajere după sistemul 
conveierului verde. în urma însă- 
mînțării cu lucerna, porumb masă 
verde, iarbă de Sudan, borceag și 
alte culturi furajere, a unei mari 
părți din suprafețele de izlaz, care 
nu produceau aproape nimic, la Co
teana s-a asigurat masă verde în 
cantități îndestulătoare atît pentru 
animalele proprietate obștească, cît 
și pentru cele aflate în proprieta
tea personală a colectiviștilor.

Una din cele mai mari rezerve 
pentru asigurarea bazei furajere o 
constituie îmbunătățirea pășunilor și 
fînețelor naturale, care ocupă în 
țara noastră o suprafață de peste 
4 000 000 de hectare. Acum este 
timpul cînd se pot face o serie de 
lucrări pe pășuni și finețe, cum sînt: 
curățarea de resturile de vegetație 
de anul trecut, împrăștierea mușu
roaielor, aplicarea de îngrășăminte 
organice și minerale, executarea unor 
lucrări de desecare sau de irigare, 
defrișarea de arborete a zeci de mii 
de hectare de pășuni, situate îndeo
sebi în zona de deal și munte. în 
toate regiunile s-au întocmit pla
nuri de îmbunătățire a pășunilor. 
Important este ca organele de par
tid, consiliile agricole, conducerile 
G.A.S. șl G.A.C. să se ocupe cu 
perseverență de antrenarea largă a 
colectiviștilor și a tuturor crescăto
rilor de animale la realizarea în în
tregime a lucrărilor prevăzute.

De mare însemnătate pentru spori
rea producției de Iarbă în zona de 
deal șl munte este extinderea lucră
rilor de combatere a eroziunii solu
lui, sporirea fertilității acestor tere
nuri șl însămînțarea sau supraînsă- 
mînțarea lor cu diferite Ierburi. In 
urma aplicării acestor măsuri, la 
G.A.C. Lețcanl, regiunea Iași, s-au 
obținut în medie, pe 4 ani, cîte 
12 000 kg de masă verde la hectar, 
față de 2 000—2 500 kg cît era îna
inte.

Extinderea celor mai valoroase 
plante furajere, organizarea temei
nică a campaniei de însămînțare, a- 
plicarea întregului complex de mă
suri agrotehnice la fiecare cultură, 
precum și a măsurilor de îmbună
tățire a pășunilor și fînețelor natu
rale vor contribui la asigurarea 
unei puternice baze furajere — con
diție esențială pentru sporirea șep- 
telului, pentru creșterea producției 
de lapte și came.

Uzina do utilaj chimic din Capitală. So execută o cusătură circulară 
un recipient cu ajutorul aparatului de sudură automată-

La Combinatul siderurgic din Hu
nedoara au fost elaborate recent pri
mele șarje ale unei noi mărci de 
oțel special, destinat fabricării racor
durilor pentru tijele de pompaj fo
losite în extracția țițeiului. Noua 
marcă prezintă caracteristici tehnice 
superioare oțelurilor similare elabo
rate pînă acum — posibilitate mare 
de călire, o rezistență sporită și 
altele. în ultimii patru ani, în indus
tria noastră siderurgică au fost defi
nitivate procedee tehnologice la nu
meroase mărci noi de oțeluri pentru 
piese necesare instalațiilor de foraj, 
mijloacelor de transport etc. în a- 
celași timp, au fost îmbunătățite

la

standardele oțelurilor aliate de cali
tate. S-a trecut la fabricarea în cup
toare Martin a unor oțeluri speciale, 
care pînă nu de mult se considera 
că pot fi obținute numai în cup
toare electrice. în prezent se ela
borează cu 60 la sută mai multe o- 
țeluri cu caracteristici superioare 
față de anul 1959, creșteri mai ac
centuate înregistrîndu-se la oțelurile 
aliate pentru rulmenți și pentru in
dustria petrolieră. Conform preve
derilor planului, în acest an ponde
rea oțelurilor aliate va spori cu a- 
proximativ 6 la sută față de anul 
trecut. (Agerpres)

PHENIAN 12 (Agerpres). — In di
mineața zilei de 12 martie, delega
ția Partidului Muncitoresc Romîn, 
condusă de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, care vizitează R.P.D. Co
reeană la invitația C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, a sosit la 
Phenian.

Aeroportul din Phenian era pa
voazat cu portretele tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Kim 
Ir Sen.

La coborîrea din avion, delegația 
romînă, salutată cu puternice a- 
plauze, a fost întîmpinată de tova
rășii Kim Ir Sen, președintele C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
Pak Kim Ciol, Kim Cian Man, Li 
Hio Sun, membri ai Biroului Poli
tic și vicepreședinți ai C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, Li Giu 
En, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, membri ai C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, șefi 
de secții la C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea.

Pe aeroport se aflau mii de oa
meni ai muncii, care purtau buchete 
de flori, pancarte cu inscripțiile : 
„Salut fierbinte delegației Comite
tului Central al Partidului Muncito
resc Romîn“. „Să întărim unitatea 
lagărului socialist și solidaritatea

mișcării comuniste 
„Trăiască steagul 
mar xism-leninismului", 
prietenia și solidaritatea dintre po
poarele coreean și romîn“, „Munci
tori ai lumji, uniți-vă“.

Au- fost prezenți, de asem&nea, 
Manole Bodnăraș, ambasadorul R.P. 
Romîne la Phenian, și membrii am
basadei, precum și Hao De-cin, am
basadorul R. P. Chineze la Phenian.

Un grup de copii a oferit oaspeți
lor flori.

în drum spre reședință, delegația 
a fost salutată călduros de numeroși 
oameni ai muncii.

internaționale", 
atotbiruitor al 

„Trăiască

INREPEREA CONVORBIRILOR
în după-amiaza zilei, tovarășul 

Kim Ir Sen, președintele C.C. al 
Partidului Muncii 
avut o convorbire 
membrii delegației 
citoresc Romîn.

Au luat parte tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Emil Bod
năraș, Nicolae Ceaușescu și Chivu 
Stoica, membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R.

Din partea coreeană au participat 
tovarășii : Pak Kim Ciol, Kim Cian

din Coreea, a 
prietenească cu 
Partidului Mun

Man, Li Hio Sun, membri ai Birou
lui Politic, vicepreședinți ai C.C. al 
Partidului Muncii

DINEUL
IN CINSTEA

din Coreea.

OFERIT
delegației

în seara aceleiași zile, C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea a ofe
rit un dineu în cinstea delegației.

Au participat membrii delegației 
P.M.R., condusă de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer.

Din partea coreeană au participat 
Kim Ir Sen, președintele C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, și alți 
conducători ai Partidului Muncii 
din Coreea, personalități ale vieții 
politice și social-culturale din Phe
nian.

Au participat, de asemenea, am
basadorul R. P. Romîne la Phenian, 
persoanele care însoțesc delegația, 
colaboratori ai Ambasadei R. P. Ro
mîne, echipajul avionului romînesc 
cu care călătorește delegația, spe
cialiști romîni, ingineri și tehnicieni 
care lucrează în R.P.D. Coreeană.

în timpul dineului s-au rostit 
toasturi.

A fost prezentat un spectacol cu
prinzînd cîntece coreene și romînești.

instaiatie
pentru condiționarea semințelor

complexă

La Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice de la Fun- 
dulea s-a construit și dat în exploa
tare o instalație complexă, care a- 
sigură marea gamă de operațiuni în 
procesul de condiționare a semințe
lor folosite la producerea hibrizilor 
de porumb și sorg. Construită după 
o tehnologie modernă, cuprinzînd 
utilaje la nivelul tehnicii mondiale, 
instalația asigură condiționarea în
tregii cantități de sămînță necesară 
loturilor de producere . a semin
țelor de porumb dublu hibrid șl 
sorg hibrid. Ea este înzestrată, de 
asemenea, cu un depozit frigorific 
de mare capacitate în care se păs-

trează, pe o perioadă lungă, stocul 
de sămînță de rezervă. Fluxul tehr 
nologic al acestei instalații cuprinde 
numeroase operațiuni de prelucrare 
a seminței : depănușarea și sortarea 
știulețiior, uscarea artificială cu aer 
cald, batozarea, curățirea de impu
rități, calibrarea boabelor după lun
gime, lățime și grosime, tratarea cu 
insectofungicide, ambalarea în saci 
și etichetarea lor. întregul proces 
tehnologic este complet mecanizat 
șl în cea mai mare parte automati
zat, permițînd supravegherea și 
conducerea fazelor de prelucrare de 
la un tablou central. (Agerpres)

ÎN CAPITALĂ

Delegația Partidului Muncitoresc Romîn la Pekin

Clădiri de stații C

rSe construiește o nouă centrală 
electrică de termoficare

și montaje energetice 
au început lucrările la 

electrică de termoficare

La ieșirea din București, în dru
mul său spre Argeș, Dîmbovița a 
devenit vecina unuia din cele mai 
tinere șantiere ale Bucureștiului. Pe 
malul sting, în apropiere de podul 
Vitan, constructorii Trustului de con
strucții 
(T.C.M.E.) 
centrala
București-sud. Amplasamentul obiec
tivului energetic este strîns legat de 
viitorul acestei zone a orașului. încă 
de pe acum se conturează linia car
tierelor în construcție : Balta Albă, 
Sergent Nițu Vasile, Șoseaua Olteni
ței. Termocentrala va furniza în pri
ma etapă, pe lîngă energia electri
că. și aburul necesar unităților in-

Așa va arăta Centrala electrică do termoficare București-sud.
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dustrlale din apropiere — Uzina de 
medicamente București, Fabricile de 
încălțăminte „Flacăra roșie", „Dîm
bovița”, întreprinderea chimică 
„SIN" etc., și căldură pentru mai 
multe zeci de mii de apartamente.

Șantierul, pe care se desfășoară 
o muncă intensă, nu ne oferă deo
camdată imaginea de ansamblu a 
termocentralei. Cum va arăta ea 
după intrarea în funcțiune ? Macheta 
întocmită de arhitecții Institutului de 
studii și proiectări energetice 
(I.S.P.E.) este edificatoare. Exterio
rul clădirii principale, linia ei arhi
tectonică se armonizează cu cea a 
noilor blocuri care se vor înălța în 
această zonă a orașului. Clădirea 
propriu-zlsă se execută din elemente 
prefabricate mari din beton armat, 
turnate la fața locului, unele ajun- 
gînd la o greutate de 25 de tone. 
Pe șantier s-a amenajat un poligon 
special dotat cu o macara de 30 de 
tone. O asemenea soluție permite 
realizarea unor importante economii 
de material lemnos și scurtarea ter
menelor de execuție.

Clădirea va adăposti sala mași
nilor, sala cazonelor, corpul birou
rilor de exploatare, laboratoarele, 
camera de comandă șl stația de 
distribuție. Turbinele de termoficare 
—• cu condensație și priză reglabilă 
— vor fi dintre cele mai mari care 
au fost montate pînă acum în țara 
noastră.

Și la instalarea cazonelor cu a- 
buri s-a adoptat o soluție nouă. Ele 
vor funcționa cu parametri superiori 
(presiune de 140 de atmosfere și tem
peratură de 570°). Montajul agrega
telor va fi executat tot după o teh
nologie modernă, prin preasamblări 
la sol, inclusiv înzidirile și turnările 
de betoane refractare ; instalațiile 
noii termocentrale au un înalt grad 
de automatizare și telecomandă.

O operație importantă în procesul 
tehnologic este și tratarea apei. In
stalațiile de demineralizate a apei 
vor fi complet automatizate.

Noua termocentrală se înscrie în 
peisajul înconjurător și prin silueta 
masivă a turnurilor de răcire, care 
vor avea o înălțime de peste 
50 de metri. Pentru răcirea apei — 
în prima etapă se vor construi 
două turnuri cu o capacitate de 
cîte 10 000 m3/oră. Și în construcția 
acestor turnuri tehnica nouă își spu
ne cuvîntul. Ridicarea lor se va face 
cu ajutorul cofrajelor pășitoare, re- 
nunțîndu-se la schelele interioare. 
Construcția turnurilor de răcire a 
fost în așa fel aleasă îneît să aibă 
un tiraj natural, pentru ca în timpul 
sezonului friguros, apariția ceței la 
sol, în zona orașului, să fie cît mai 
redusă. Coșurile de fum au fost di
mensionate la o înălțime de 120 de 
metri, pentru a împiedica vicierea 
aerului cu bioxidul de sulf rezultat 
din arderea combustibilului. Noul 
obiectiv industrial va mai cuprinde 
cazane de apă fierbinte, ce se vor 
folosi în momentele livrărilor de vîrf; 
un grup de întreținere — ateliere 
de reparații, magazii, turnul pen
tru repararea transformatorilor, gos
podăria de combustibil cu rezervoa
re masive din beton, stația de re
glare a gazelor ș.a.

Așa cum s-a mai arătat, termo
centrala din zona de sud a Ca
pitalei, al cărei proiect a fost 
realizat în întregime în țară, de către 
Institutul de studii și proiectări ener
getice (I.S.P.E.) din cadrul Ministe
rului Minelor și Energiei Electrice, 
va fi construită în etape. Dezvolta
rea ei va avea loc succesiv, prece- 
dînd construcțiile industriale și de 
locuințe, cărora urmează să le asi
gure energie electrică și termică.

Gheorghe PETRESCU

De curînd s-au dat în folosință 
noile clădiri ale stațiilor C.F.R. Tur- 
nu Severin-Est șl Piteștl-Nord. Ele 
vin, să se adauge celor 15 stații de 
cale ferată date în folosință în anii 
șesenalului. Ambele stații sînt situa
te în noile zone industriale ale ora
șelor. Moderna construcție a gării 
Pitești-Nord, care oferă condiții op
time de desfășurare a muncii fero-

viarilor și de deservire a călătorilor, 
este destinată în primul rînd satis
facerii necesităților marelui combi
nat de industrializare a lemnului 
din această localitate. în prezent, se 
construiesc clădiri noi pentru nume
roase alte stațij de cale ferată, prin
tre care Foltești, Bumbești, Colțani, 
Ciumeghiu, Sadova, Doaga.

(Agerpres)

Scrisori către „Scînteia“

Cine repară utilajele forestiere?
întreprinderea noastră a fost 

dotată în ultimii ani cu noi fie
răstraie mecanice, tractoare, fu
niculare și cu alte utilaje; în 
prezent executăm mecanizat 68 la 
sută din lucrări la faza cloborît și 
secționat și 70 la sută la scos- 
apropiat. Cu toate acestea, nu 
putem folosi o serie de utilaje la 
întreaga lor capacitate din cau
ză că nu avem unde să le repa
răm. Anul trecut, întreprinderea 
forestieră Nehoiu trebuia să re
pare 7 motoare termice de 15 
C.P., care acționează funiculare. 
La insistența conducerii între
prinderii, Direcția regională Plo
iești a economiei forestiere ne-a 
indicat să trimitem aceste motoa
re pentru reparații la o uzină me
canică din Năvodari și la 
I.R.U.M.-București. Am expediat 
la. început 3 motoare acestor uni
tăți. Spre surprinderea noastră, 
după un timp ele ne-au fost tri
mise înapoi cu răspunsul că aici

nu se execută repararea unor a- 
semenea utilaje.

De atunci am făcut numeroase 
intervenții. Au trecut săptămâni, 
luni întregi, dar rezolvarea pro
blemei întîrzie. In acest, timp, 7 
funiculare din cele 19 pe care le 
avem în dotare stau, în loc să fie 
folosite la scosul buștenilor.

In prezent, și alte mecanisme 
sînt folosite, din aceleași cauze, 
sub capacitatea lor. Am încercat 
să le reparăm în atelierul pro
priu, dar ne lipsesc piesele de 
rezervă.

Colectivul nostru caută, să în
grijească din ce în ce mai bine 
utilajele cu care sînt înzestrate 
sectoarele de lucru. Ce facem 
însă atunci când mecanismele își 
realizează ciclul de funcționare ? 
Unde le vom repara ?

Marin DUMITRU 
secretarul Comitetului 

de partid de la I. F. Nehoiu, 
regiunea Ploiești

★ *
Nota redacției. Și alte între

prinderi forestiere din regiune se 
lovesc de probleme asemănătoa
re ; există- o seamă de greutăți 
în întreținerea și repararea uti
lajelor. In unitățile D.R.E.F. Plo
iești numeroase motoare termice 
și alte mecanisme așteaptă să fie

reparate 
Pentru a 
merită studiată operativ de către 
Ministerul Economiei Forestiere 
propunerea de a se specializa o 
întreprindere în reparații de uti
laje forestiere.

ți repuse în funcțiune, 
remedia acest neajuns,



Pag. 2 S C î N T E I A Nr. 6195

PE ȘANTIERELE DE CONSTRUCȚII M BACĂU

FANTEZIE, GRAD SUPERIOR
DE CONTORT

îmbunătățirea în continuare a cali
tății lucrărilor de construcții, aspec
tul și confortul noilor blocuri con
stituie preocupări de seamă ale pro- 
iectanților și constructorilor din Ba
cău. în acest scop ei pun în valoare 
priceperea și inițiativa lor creatoare, 
realizînd, in ansamblul din Parcul 
Libertății și pe șantierul din Piața 
Gării, locuințe frumoase și cu un 
grad superior de confort. Inițiativa 
creatoare a proiectanților și con
structorilor e vizibilă atît în exterio
rul cît și în interiorul blocurilor.

CU GÎNDUL LA LOCATARI
Să intrăm într-unul din blocuri — 

blocul A5. Aici s-au executat pe
reți despărțitori glisanți, care per
mit murirea unei camere după do
rința locatarului, 
cuprinde mobilă 
fonier, servantă, 

Peretele glisant 
furniruită : și- 
bibliotecă, nișă

pentru radio sau televizor, pat raba
tabil și altele. Acest perete, care 
desparte două camere, este folosit 
pe ambele părți, cuprinzînd pe su
prafața lui aproape întreaga mobilă 
necesară unui apartament. O singu
ră persoană poate schimba lesne po
ziția peretelui, care circulă pe trei 
șine mici, montate la nivelul par
chetului. La toate acestea se adaugă 
calitatea superioară a finisajelor, 
culoarea atrăgătoare și odihnitoare 
a pereților. Nu întîmplător aproape 
toate blocurile date în folosință a-
nul trecut de către constructorii din 
Bacău au primit la recepție califi
cative foarte bune.

în alt bloc, holurile și bucă
tăriile au pe jos covoare din mate
rial plastic. „Micile“ detalii au ridi
cat, prin felul cum au fost rezolva
te, confortul apartamentelor, au în
tregit forma lor. în băi nu se ob
servă conducte ; ele au fost „ascun
se“. Tot în băi s-a mai realizat un 
lucru mic în aparență, dar deosebit 
de important : caloriferul, prevăzut 
să fie instalat pe unul din pereții 
liberi, a fost așezat între cadă și la- 
voar. S-a mărit astfel spațiul încă
perii. Caloriferul poate fi folosit și 
ca uscător, fiind acoperit cu o grilă 
îmbrăcată cu tub din material 
plastic.

— Noi considerăm — ne spune 
tov. Aurel Mușat, directorul grupu
lui de șantiere — că locuințele din 
Piața Gării, date în folosință în ul
tima vreme, sînt și mai reușite.

în această parte a orașului au fost 
date în folosință 4 blocuri. Varieta
tea formelor arhitectonice și colori
tul pastel îți încîntă privirea. Cea 
mai importantă soluție aplicată de 
constructor aici este placarea fața
delor și în special a frontoanelor cu 
dale mici prefabricate din beton, 
care au înlocuit placajul din cerami
că, mai scump și mai greu de pro
curat. înfățișarea blocurilor este în
tregită și de cele trei geamuri ale 
frontoanelor fiecărui etaj, de ben
zile din plăcuțe ceramice emailate, 
de culori diferite, fixate în partea 
superioară a intervalelor dintre gea

muri. „Lucruri mărunte“ — se va 
spune. Da, sînt lucruri mărunte, dar 
ele au o mare importanță în înfru
musețarea clădirilor.

Și alte amănunte : contoarele sînt 
îngropate în zid și închise ; la fie
care bucătărie există o grilă prin 
care se realizează o ventilație natu
rală permanentă.

ȘTAFETA E PRELUATĂ
m MS

Experiența dobîndită este răspîn- 
dită și pe alte șantiere din oraș, 
precum și la alte genuri de lucrări.

Ne găsim pe strada 9 Mai. Intrăm 
în blocul 2 dat în folosință de cu- 
rînd. Se execută ultimele finisări la 
magazinele de la parter și la cele 
5 cabinete de stomatologie, care-și 
vor avea sediul aici. Constructorul a 
reușit să introducă o serie de soluții 
ingenioase îți atrage atenția linia 
glafurilor de la vitrine, executate 
din sticlă vopsită. Seamănă mult cu 
marmura neagră. Plintele din mo
zaic au fost și ele înlocuite tot cu a- 
celeași deșeuri de sticlă, care dau un 
aspect distinct încăperilor. Acum 
constructorii experimentează folosi
rea plăcilor de sticlă la placarea 
contra treptelor.

O altă soluție aplicată aici este 
înlocuirea mozaicului obișnuit de la 
vitrinele magazinelor cu plăci semi- 
dure din PVC. Pe lîngă faptul că 
dau un aspect mai plăcut, ele pot 
fi întreținute mai ușor. De subliniat, 
că, începînd cu 1963, constructorii 
grupului de șantiere din Bacău exe
cută numai mozaicuri colorate, cu 
ștraifuri din sticlă, ceea ce conferă 
construcțiilor un plus de eleganță.

Secretul realizării unor construc
ții frumoase, a unor apartamente 
confortabile stă la îndemîna fiecărui 
colectiv de proiectanți și construc
tori. Se cere însă mai multă străda
nie, pricepere, inițiativă.

Cum s-a procedat la Bacău ? Aici 
au fost amenajate apartamen,te-eta- 
lon după care să se execute toate 
celelalte ; predarea lucrărilor s-a fă
cut pe faze, de la o echipă la alta. 
S-au organizat raiduri-anchetă și 
discuții asupra celor constatate cu 
echipele respective, s-a desfășurat 
o acțiune susținută pentru ridicarea 
continuă a calificării muncitorilor. 
Experiența bună a echipelor condu
se de I. Dospinescu, Anghel Fierbin- 
țeanu și alții, care execută lucrări 
de înaltă calitate, a fost larg popu
larizată. extinsă la fiecare bloc. Ma
joritatea echipelor de mozaicari, fa- 
ianțori, fațadiști, parchetari sînt alcă
tuite în prezent din muncitori local
nici, formați și crescuți pe șantier.

în acest an constructorii din Ba
cău vor continua să introducă noi 
soluții constructive și de finisaj, să 
extindă metodele folosite pînă a- 
cum. Dintre măsurile pe care și 
le-au propus amintim : înlocuirea 
pereților despărțitori din cărămidă 
la apartamente cu pereți din plăci 
fibrolemnoase, extinderea folosirii 
pardoselilor din PVC și a utilizării 
dalelor prefabricate în locul placa
jului ceramic la fațade, înlocuirea 
faianței cu plăci din material plas
tic și altele. Toate acestea ilustrea
ză hotărîrea lor de a construi pen
tru oamenii muncii locuințe trainice, 
frumoase, executate cu gust.

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii“

In fiecare marți, la ora 19,30, pe 
programul I, radioul transmite o 
emisiune de 20 minute în cadrul 
ciclului ,,Ediție radiofonică-Emi- 
nescu“. Ciclul a fost inaugurat în 
întîmpinarea comemorării a 75 de 
ani de la moartea poetului. în a- 
ceste emisiuni sînt transmise și co
mentate succesiv versuri din crea
ția lui Mihail Eminescu, în inter
pretarea unor actori de frunte. Fie
care emisiune este precedată de o 
scurtă „prefață“ de prezentare a 
poeziilor, a împrejurărilor în care 
au fost scrise, semnificația lor. 
Una din viitoarele emisiuni va fi 
consacrată traducerilor din lirica 
eminesciană în diferite limbi. Ci
clul se încheie la 15 iunie. Cu acest 
prilej se va organiza în studioul 
Radio televiziunii și un recital lite- 
rar-muzical „Èminescu".

întoarcerea din. pețît TEATRE ® CINEMA ® TELEVIZIUNE
întors de pe muntele Găina, tî- 

nărul Ion așteaptă să-i fie trimisă Ia 
domiciliu fata pe care o alesese.

O alesese bine și mai ținea minte 
și acum obrazul ei lăptos, codițele 
blonde, ochii albaștri.

★
„Prin prezenta — glăsuia adresa 

rudelor miresei — vă facem cunos
cut că motive de forță majoră ne si
lesc ca în locul fetei blonde numi
tă Marioara să vă trimitem o bru
netă cu numai douăzeci de ani mai 
vîrstnică. Zvonurile după care ar 
poseda mustață sînt complet false, 
ea neavînd decît un neg, e drept, 
înconjurat de niște fire, dar departe 
de a constitui o mustață. Livrarea se 
va face cu o lună mai tîrziu, imediat 
ce numita iese din spital".

Ion oftă, dar n-avea ce face, în
cheiase o învoială și altminteri ar 
fi trebuit să aștepte pînă la anul.

O să spuneți că povestea de mai 
sus este mult prea bizară, și mai- 
ales mult prea trasă de păr, dar nici 
eu n-am vrut să cred Ia început 
povestea pe care mi-o spuseseră 
reprezențanții unei baze comerciale 
din țară.

îi întrebam de ce au comandat 
cutare marfă — care nu mi se pă
rea prea frumoasă — și de ce au 
comandat alta, care mi se părea 
mai urîtă. Cu un oftat care îi cutre
mura hîrtiile de pe birou, unul din
tre oamenii bazei mi-a spus : .

— Ehei, nu o singură dată con
tractăm ung și ni se oferă alta.

Am cerut dovezi. Dintr-o singură 
lună, am văzut nu mai puțin de un
sprezece asemenea scrisorele, în 
care se spune că nu mai trebuie aș
teptată tînăra dansatoare blondă, 
căci în locul ei va sosj, drept mirea
să, un transport de cîrje și proteze.

Fabrica de tricotaje Brașov infor
mează întreprinderea comercială 
respectivă, în 20 ianuarie, că nu .va 
mai putea livra, tot în 20 ianuarie, 
nici fulare, nici căciulițe, nici pan
taloni c., nici pulovere c., nici „vești" 
(veste).

Mai misterioasă decît brașovenii, 
țesătoria de in INTEX din Păulești 
anunță că „nu vom putea livra în
treaga cantitate din unele articole", 
probabil pentru că nu le-a venit... 
inul.

Dacă nu pot livra fustițele și pan
talonașii promiși, furnizorii respec
tivi au grijă să livreze cît mai multe 
cauze obiective. E o modă care se 
poartă prin unele întreprinderi ale 
industriei ușoare.

La Institutul do cercetări alimentare, în laboratorul secției de industrii fermentative și preparate enzlma- 
tice, se studiază obținerea unor preparat© care să servească drept adaos pentru îmbunătățirea calităților de

panificație ale diferitelor sorturi de făină. Foto : A. Cartoian

Amatorii de îmbrăcăminte Taifun, 
Harghita, Broșteni — în caz că 
asemenea amatori există — să 
ia notă prin prezenta că fabrica 
de confecții din Tg. Jiu nu le va li
vra aceste produse deoarece Uzinele 
textile Oltul din Sf, Gheorghe nu le 
pot livra culorile albastru 1, și nici 
albastru 2, și nici 3 sau 4 (tot albas
tru) din cauză că n-au procurat co- 
loranții necesari.

Dar ce te faci dacă îți vin colo- 
ranțji ? ce cauze obiective mai ai ? 
Ca să se pună la adăpost de orice 
eventualitate, fabrica de tricotaje 
„Someșul" din Cluj arafă, între arti
colele pe care nu le va livra, și cen
turile elastice : chiar dacă ar primi 
firele, n-ar livra centurile din lipsa 
stofei finisate. Iar dacă cineva le-ar 
descărca stofa la ușa întreprinderii, 
tot n-ar da centuri, pentru că mai 
trebuie rezolvată o problemă finan
ciară. Trei cauze pentru un singur 
articol : e o acoperire atît de bună, 
îneît naivii se întreabă cum de și-a 
îngăduit o întreprindere să vină și 
să propună la contractări articole 
pentru care nu avea nici o garanție 
că sînt livrabile.

Dar am vorbit’atîta de cauze o- 
biective, îneît e timpul să ne ocu
păm puțin și de celelalte.

„Decalăm termenul de livrare la 
încălțămintea fețe șevro lac și fețe 
piele presată... din cauza lipsei pre
țului" scriu cei de la fabrica de în- 
călțăminte-Timișoara. Solidară, „So
lidaritatea" din Oradea nu poate nici 
ea livra alt gen de încălțare, din 
cauza aceleiași cauze : ' n-au preț. 
Nici Gelu nu poate fi livrat în timp 
— comunică Uzinele textile 1 Noiem
brie din București — din cauză că 
prețul nu a fost încă aprobat.

Și dacă cineva simte nevoia, pu
tem să-i mai furnizăm ceva exemple. 
Iată, așa dar, există și materie pri
mă, și mașini, și tot, afară de un 
factor... neprețuit.

• *
Unii dintre corespondenții noștri 

s-au gîndit că poate ar fi de folos 
să se perfecționeze reglementările 
în vigoare, îneît furnizorul care nu 
va livra comerțului cantitățile pro
mise și exact același produs — să 
știe că va avea de suportat daune, 
în prezent, odată făcută contracta
rea, dacă furnizorul nu poate da un 
produs, clientul, comerțul, ia alt pro
dus. Așa se întîmplă că în locul 
miresei cu ochi albaștri mai apar în 
unele rafturi băbuțe bine intențio
nate, dar cam știrbe.

N. SCUTARU

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Tricornul, Priculiciul 
și Șeherazada — (orele 19,30). Teatrul de 
stat de operetă : Paganini — (orele 19,30). 
Teatrul National „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : Regele Lear — (orele 19) ; 
(Sala Studio) : O femeie cu bani — (o- 
rele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
din bd. Magheru) : Peer Gynt — (orele
19.30) ; (Sala Studio) : Unchiul Vania — 
(orele 20) Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sala din bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Sfînta Ioana — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio, din str. Alex. Sahia nr. 
76 A) : Noaptea e un sfetnic bun — (o- 
rele 19,30). Teatrul de Comedie : Șeful 
sectorului suflete — (orele 19.30). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Ciulești : Măria Sa... 
bărbatul — (orele 19,30). Teatrul pentru 
copii și tineret : Ruy Bias — (orele 20). 
Teatrul Regional București : Punctul 
culminant — (orele 20), Teatrul evreiesc 
de stat : Pofta vine... rîzînd — (orele 
20). Teatrul satiric muzical ,,C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : Revista de altădată— (o- 
rele 20). Ansamblul de cîntece și dansuri 
al C.C.S. : Zboară cîntec drag — (orele 
20). Teatrul „Țăndărică" (Sala Acade
miei) : A fugit un tren _ (orele 16) ; (la 
Școala de 8 ani nr. 39 Colentina) Ele- 
fănțelul curios — (orele 15). Circul de 
stat : Non Stoprl964 — (spectacol prezen
tat de artiști ai Circului din Praga — 
orele 19,30).

CINEMATOGRAFE : Șeherazada — 
film pentru ecran panoramic : Patria 
(8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). Dezrădă- 
cinații : Republica (9,45; 12; 14,15; 16,45; 
19; 21,15), Capitol (10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20,45),  Flamura (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). 
Iolantha : Carpați (10; 12; 14; 16). Excel
sior (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Miorița 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Foto Haber : 
București (9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30;
20,45),  Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Arta (10.15; 12,30), Flpreasca (10,30; 
16; J8,15; 20,30), Modern (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). Vi-1 prezint pe Baluev 
— cinemascop : Festival (10; 12; 14.30; 
16,30; 18,30; 20,30). Seara prietenilor fil
mului : Carpați (orele 19). Scano Boa : 
Giulești (10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30), Me
lodia (10; 12; 14,30; 16,45; 19: 21) Doamna 
Tu Hau : Victoria (10,15; 12,15; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,45), Flacăra (16; 18; 20). 
Locotenent Cristina : Central (10: 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Feroviar (10; 12- 14; 
16; 18,15; 20,30). Omul cu ricșa — cinema
scop ; Lumina (de la orele 9 la orele 14 
rulează în continuare : 16,15; 18,30; 20,45). 
Cascada diavolului ; Union (16; 18.15;
20,30),  Drumul Sării (15,30; 17,45; 20). 
Program de filme pentru copii : Doina 
(orele 10). Hoțul din San Marengo : Doi
na (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Vitan 
(15; 17; 19; 20,45) Adesgo (15; 17; 19; 21). 
Cavalerul Pardaillan — cinemascop : 
Cosmos (14; 16; 18; 20). Uimitorul e ală
turi, Chopin în patrie, Sport nr. 1/1964 : 
Timpuri Noi (de la orele 10 la orele 17 
rulează în continuare ; 19; 21). Renul 
alb : înfrățirea între popoare (10; 16; 18; 
20), Grivița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 

Progresul (15,30; 18; 20,15). Viață sporti
vă : Cultural (14,30; 17,30; 20,30), volga 
(10; 12,15; 15; 17,45; 20,30). Noi doi, bărba
ții : Dacia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Arta (16; 18,15; 20,30). Rusalka — cinema
scop : Buzești (16; 18,15; 20,30). Era noap
te la Roma (ambele serii) : Bucegi (10; 
13; 16,15; 19,30) Cotroceni (16; 19,15). 
Haiducul de pe Ccremuș : Unirea (16) 
18,15; 20,30). Magazin film ; Munca (15; 
17; 19; ăl). Valsul nemuritor : Popular 
(16; 18,15; 20 30). Podul; Moșilor (15.30; 
18; 20,30). Misterele Parisului — cinema
scop : Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Pași spre lună ■ Viitorul (16; 18.15; 20.30), 
Luceafărul (15; 17; 19; 21). Pisica de 
mare : Colentina (16; 18; 20). Agatha, 
lasă-te de crime ! • Lira (15; 17; 19;
20,45),  Inculpatul „1 040“ : Crîngași (16; 
18,15; 20,30), Ferentari (15; 16,45; 18,30; 
20,15). A 12-a noapte : Pacea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE ; Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune : Răspun
suri și noi probleme, de ing. Llviu Ma- 
coveanu. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,10 — Emisiune pentru copii si tine
retul școlar : Pe luciul gheții — Trans
misie de la patinoarul artificial „23 
August" din Capitală. 19,40 — Filmul do
cumentar „Antarctida“. 20,00 — Emisiu
nea „Săptămîna". 21,00 — Muzică dis
tractivă. 21,39 — Transmisie de la Praga 
a întîlnirii de handbal din cadrul cam
pionatului mondial masculin, dintre e- 
chipele R P. Romîne—R. S. Cehoslova
ce. în încheiere : Buletin de știri și bu
letin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost schimbă

toare, cu cerul mai mult noros. Ninsori 
izolate s-au semnalat în Ardeal, Cîmpia 
Dunării și regiunea de munte. Vîntul a 
suflat în general slab din sectorul ves
tic. Local s-a produs ceață. Tempera
tura aerului la ora 14 înregistra valori 
cuprinse între minus 4 grade în nordul 
Moldovei și plus 8 grade Ia Băiiețti. 
In București : Vremea a fost schimbă
toare, cu cerul mai mult noros. Vîntpl 
a suflat slab. Temperatura maximă plus 
2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 15 
și 16 martie. în țară ; Vreme rece, mai 
ales în jumătate^ de nord-est a țării. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros în 
sudul țărji, unde vor cădea precipitații 
sub formă de ninsoare. Vînt potrivit, 
temporar tare la începutul intervalului 
în sud-estul țării din sectorul estic. 
Temperatura în scădere. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 4 grade și minus 
14 grade, local mai coborîte, iar maxi
mele între minus 5 grade și plus 5 gra
de. In București : Vremea relativ rece, 
cu cerul variabil, temporar acoperit, fa
vorabil precipitațiilor. Vînt potrivit, cu 
intensificări trecătoare. Temperatura în 
scădere.

ȘCOALA ȘI TWaETU UI
axana u imHTVM 
si missnus tssisæsÀ
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Discuția ce se desfășoară în coloa
nele ziarului „Scînteia“ în legătură 
cu educarea tineretului școlar m-a 
făcut să mă gîndesc mai profund la 
munca secției noastre, la rolul ei 
în îndrumarea procesului instructiv- 
educativ din școli.

Sintern în pragul încheierii celui 
de-al doilea trimestru și nu se poa
te face încă un bilanț general. Rea
lizările obținute în primul trimestru 
din acest an școlar — încheiat și în 
raionul nostru cu rezultate mai bune 
decît în etapa corespunzătoare a a- 
nului trecut — experiența școlilor 
din comunele Beiu, Storobăneasa, 
Orbească de Jos și altele, unde au 
promovat majoritatea covîrșitoare a 
elevilor și obțin în continuare note 
bune ne permit însă unele conclu
zii. Cred că la obținerea acestor re
zultate a contribuit și activitatea 
colectivului nostru pentru ridicarea 
permanentă a măiestriei pedagogice 
a cadrelor didactice.

în preocupările secției noastre, un 
loc important îl ocupă pregătirea și 
îndrumarea inspectorilor metodiști 
și a directorilor de școli pentru con
tinua perfecționare a procesului de 
învățămînt, a muncii educative. Co
lectivul nostru a discutat, în cadrul 
unor ședințe profesionale, teme ca : 
„Sarcinile inspectorului metodist de 
îndrumare a activității educative 
din școli“, „Popularizarea experien
ței pedagogice înaintate de către 
inspectorul metodist raional“ și al
tele. în adunările cercului pedago
gic al directorilor s-au dezbătut de 
asemenea probleme de larg interes : 
metodica îndrumării învățătorilor și 
profesorilor în activitatea educati
vă, preocuparea directorilor pentru 
ridicarea nivelului politic și profe
sional al cadrelor didactice. în șe
dințele cercului, profesorii Romeo 
Abălaru, Emil Constantinescu, Du
mitru Pîrnac — directori la diferite 
școli din raion — și-au împărtășit 

experiența în îndrumarea cadrelor 
didactice pentru realizarea educa
ției multilaterale a elevilor. Partici- 
panții au purtat vii discuții pe mar
ginea referatelor, relevînd constată
rile făcute în timpul asistențelor la 
orele de clasă. Au fost subliniate și 
rezultatele bune obținute în pregă
tirea și educarea elevilor lor de pro
fesori ca Mihai Gelelețu și Ecaterina 
Brumărică de la Școala medie din 
Alexandria, Victor Popescu — co
muna Mavrodin, Stan Bîrsan — co
muna Măgura, și alții.

în activitatea metodică, la care 
participă toate cadrele didactice din 
raion, am ținut seama de proble
mele curente ale procesului de pre
gătire și educare a elevilor. In pri
ma ședință a cercurilor pedagogice 
din acest an școlar s-a prezentat re
feratul „Cum asigurăm caracte
rul educativ al lecțiilor". După 
aceea, s-a mai discutat despre „Im
portanța calculului mintal în for
marea și dezvoltarea judecății ma
tematice la elevi“ (cercul de mate
matică), „Cum organizez și desfășor 
lecțiile de laborator“ (cercul de a- 
gricultură) etc. Un rol pozitiv în 
popularizarea experienței bune l-au 
avut și consfătuirile cu învă
țătorii de la clasele a IlI-a privind 
predarea geografiei și cu profesorii 
de agricultură și de matematică. 
Cele două consfătuiri cu respon
sabilii cercurilor pedagogice din ra
ion, participarea inspectorilor me
todiști la diferitele activități meto
dice, pregătirea din timp a refera
telor și a materialelor care urmau 
să fie dezbătute, discutarea noută
ților științifice și pedagogice, orga
nizarea unor lucrări practice la 
cercurile de științe naturale, chimie, 
fizică, matematică au contribuit la 
sporirea eficienței activității meto
dice. Firește, vom continua și de a- 
cum înainte această muncă. Ne-am 
gîndit ca la începutul lunii mai, în 

cercurile pedagogice să se discute 
tema „Recapitularea finală a ma
teriei, mijloc important de sistema
tizare și consolidare a cunoștințe
lor“ ; cu acest prilej se vor ține și 
lecții recapitulative deschise.

în sprijinul profesorilor diriginți 
am organizat un ciclu de șase lecții, 
a căror tematică a cuprins probleme 
ca: munca dirigintelui pentru pre
gătirea orelor de dirigenție, colabo
rarea cu organizațiile U.T.M. și de 
pionieri, activitatea educativă în a- 
fara clasei etc. Cu ajutorul directo
rilor de școli, al secției noastre, 
munca multor diriginți s-a îmbună
tățit, s-au îmbogățit tematica și 
formele de desfășurare a muncii lor 
educative. Profesori diriginți ca Emil 
Antonescu — Școala de 8 ani nr. 2 
din Alexandria, Nicolae Martac — 
din comuna Mavrodin, Gheorghe 
Florea — de la Centrul școlar agri
col din Alexandria, și mulți alții au 
reușit să închege, în clasele cu care 
lucrează, colective puternice, cu o 
opinie sănătoasă. Pe lîngă succese

B SECRET
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Personal, consider că „secretul“ 
unei eficiente munci de educație 
constă în dragostea, în atașamentul 
față de elev, în strădania de a-i în
țelege particularitățile vîrstei, aspi
rațiile, preocupările. Eu sînt deopo
trivă apropiată de fiecare elev din 
clasă, de fiecare mă ocup cu aceeași 
atenție. Acest fapt este sesizat de 
elevi și, din cîte am observat, de
vin mai încrezători, mai comunica
tivi, mai receptivi la sfaturi. Pentru 
a-i împrieteni între ei și a-i face să 
se simtă bine în școală, am organi
zat diferite acțiuni. întîmpinăm îm
preună marile sărbători ale poporu
lui nostru, evenimentele deosebite. 
Le-am sugerat să sărbătorim și ani
versarea zilei de naștere a colegilor 
de clasă. O urare adresată sărbăto

le obținute, în munca unor diriginți 
mai sînt încă lipsuri ; unii dintre ei 
se mărginesc numai la organizarea 
orelor de dirigenție, negii jind aspec
tele educării elevilor în celelalte ore 
de clasă, cît și după ce aceștia plea
că de la școală. Pentru a contribui 
la perfecționarea activității educa
tive din școli, pînă la sfîrșitul tri
mestrului vom organiza o consfă
tuire pe tema „Rolul diriginților și 
învățătorilor în educarea politico- 
ideologică a elevilor“.

Și de acum înainte, colectivul 
secției noastre se va îngriji de îm
bogățirea conținutului activității me
todice, de ridicarea măiestriei cadre
lor didactice pentru a determina și 
pe această cale obținerea unor re
zultate tot mai bune în pregătirea și 
educarea tineretului școlar.

Prof. Gheorghe OLTEANU 
șeful Secției învățămînt 

a Sfatului popular 
al raionului Alexandria

ritului, micile atenții, necostisitoare, 
din partea colectivului au produs 
impresii de neuitat.

Mă duc deseori în clasă ; stau 
de vorbă cu elevii nu numai atunci 
cînd se ivește o problemă. Ne bucu
răm împreună cînd clasa sau un 
membru al colectivului a obținut 
succese sau a participat la un eve
niment deosebit pentru el. Astfel se 
evită transformarea întîlnirilor din
tre diriginte și elevi numai într-un 
prilej de moralizare, de sancționare 
a unor abateri sesizate de ceilalți 
profesori.

Este limpede că rezultatele mun
cii educative nu trebuie așteptate 
numai de la ora de dirigenție. Așa 
cum bine se arăta în articolul 
„Școala și educația tineretului“, fie
care disciplină de studiu — fie ea 

fizica sau geografia, literatura sau 
matematica, desenul sau gramatica 
— dispune de un însemnat poten
țial educativ prin intermediul legă
turii cu viața, al relevării de fapte 
noi, interesante, al formării de con
vingeri și deprinderi. Cu toate a- 
cestea, ora de dirigenție se cuvi
ne pregătită cu multă atenție, ple- 
cînd de la condițiile specifice ale 
clasei respective, adaptînd-o parti
cularităților psiho-fizice și de vîrstă

DIN SCRISORILE SOSITE LA
Alegerea drumului 
în viață

Pregătind tînăra generație pentru 
viață, profesorii și diriginții se în
grijesc în mod deosebit de îndru
marea elevilor spre diferite profesii 
importante pentru economia națio
nală și potrivite cu calitățile și ap
titudinile fiecăruia. De obicei, o ac
tivitate mai intensă în această 
direcție se duce cu clasele care ter
mină școala de opt ani sau medie, 
ceea ce, firește, este foarte bine. 
După părerea mea, ar fi necesar să 
se dezbată cu elevii problema ale
gerii drumului în viață și în cele
lalte clase, de exemplu în clasa a 
IX-a, premergătoare anului cînd 
elevii optează pentru secția reală 
sau umanistică. Este știut că această 
opțiune își va spune cuvîntul la 
concursul de admitere în învăță- 
mîntul superior ; elevilor care 
au urmat secția reală le va fi mai 
greu să se prezinte la facultăți uma
nistice (și invers), cu toate că le 
socotesc a fi mai potrivite pen
tru ei. Este deci de datoria noastră, 
a profesorilor diriginți, să studiem 
mai atent preferințele elevilor și, 
cu sprijinul organizațiilor de tine
ret, să-i familiarizăm cu problemele 
specifice ale diferitelor profesiuni și 
neapărat în îndrumarea lor să co
laborăm rodnic cu părinții. (Prof. 
Vasile N. Uță, Școala medie nr. 1 
„Al. Vlahuță“ din Rîmnicu Sărat).

Semnificația 
unor lucruri „mărunte"

învățătorii de la clasele mici, 
mai mult decît celelalte cadre 
didactice din școală, sînt che- 

ale elevilor, cerințelor de mo
ment și de perspectivă ale muncii 
de educație. într-o etapă dată, de 
obicei la început, este nevoie să 
determinăm întărirea colectivului, 
altădată se pune problema formării 
unei atitudini mai responsabile față 
de învățătură, față de orientarea în 
alegerea drumului în viață sau față 
de alte obiective la fel de impor
tante. Fixarea tematicii acestor ore 
izvorăște din legătura de zi cu zi a 

mâți ca în educarea copiilor să țină 
seama de toate lucrurile care la 
prima vedere ar părea mărunte. în 
aceste clase se pun bazele unor de
prinderi de muncă și de conduită 
ce vor rămîne întipărite elevi
lor pentru toată viața. Orele de lu
cru manual pot să constituie pentru 
copii o adevărată bucurie și în ace
lași timp un bogat izvor de învăță
minte, cu condiția ca ele să fie in
genios și atrăgător organizate, să 
dezvolte fantezia copiilor. Nu de
mult, în cadrul cercului pedagogic, 
am participat la o lecție la clasa I 
cu tema. „Confecționarea ghiocelului", 
în care, pe lîngă indicații concrete 
cum se lucrează, cum se aleg culo
rile părților componente și chiar cum 
se ține acul în mână, învățătoarea 
Maria Zaharia a discutat cu copiii 
despre semnificația primăverii. Ar 
fi de dorit ca și părinții să acorde 
acestor prime preocupări ale copii
lor lor toată, grija, să aprecieze mi
cile reușite și să-i încurajeze cu a- 
fecțiune cînd văd că întîmpină unele 
greutăți (Constantin Ciisu, învățător 
la Școala nr. 4 din Bîrlad).

PenSru copiii coleciâvîstilor
De cînd părinții elevilor din sa

tul nostru fac parte din marea fa
milie a colectiviștilor, sprijinul pe 
care-l dau școlii și cadrelor didac
tice în educarea copiilor este 
mai eficace. Cei mai mulți părinți 
participă, cu regularitate, la ședin
țele organizate de școală pentru ei 
și ori de cîte ori ne întâlnesc se in
teresează cum învață copiii. cum se 
comportă în școală. Adeseori 
membri ai consiliului de conducere 
al gospodăriei colective — părinți 

dirigintelui cu clasa, cu colectivul 
de profesori, din cunoașterea apro
fundată a condițiilor de viață și a 
comportării elevilor acasă. Amin
tesc toate acestea pentru a arăta de 
ce nu cred că procedează bine acei 
profesori diriginți care inițiază dife
rite acțiuni cu caracter educativ 
fără să le explice elevilor scopul ur
mărit.

Prof. Eugenia MATEI 
Școala medie nr. 4 din Iași 

rBMții
și ei — vin în școală șl vorbesc 
copiilor despre munca și preocupă
rile lor, ale colectiviștilor, ne ajută 
să dezvoltăm interesul tinerilor 
pentru munca în gospodăria colecti
vă, în agricultură. La rîndul lor, 
profesorii de agricultură și științele 
naturii organizează unele lecții 
direct pe tarlalele gospodăriei. La 
căminul cultural, la sediul gospodă
riei, elevii ascultă emisiuni la radio, 
vizionează programe de televiziune. 
(Prof. L. Dunajecz, Școala de opt 
ani din comuna Satchinez, raionul 
Sinnicolau Mare).

Orele de desen
Deprinderea de a desena este re

zultatul nu numai al unui „talent 
înnăscut“ sau al '„unor aptitudini 
excepționale”. Ajutat cu pricepe
re și grijă de către profesori, fie
care elev poate fi învățat să observe 
lucrurile din jur și să le deseneze, 
să exprime în acest, mod idei și sen
timente După părerea mea, atît de
senul tehnic cît și cel liber contribu
ie la pregătirea tinerilor pentru via
ță și munca productivă, la dezvol
tarea gustului lor artistic, g intere
sului pentru frumusețile artei. De 
aceea mi se pare neindicat că în cla
sele VIII-XI ale școlii de cultură 
generală programa acestei discipline 
prevede numai desen liniar. Propun 
deci Ministerului învățământului să 
studieze posibilitatea îmbunătățirii 
predării desenului în școala de cul
tură generală, atît sub aspectul pre
gătirii practice a elevilor, cît și al 
educării lor estetice prin introduce
rea unor ore de desen liber. (Prof. 
Mora Bernat, Școala medie nr. 10 
din Cluj).
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La a XV-a aniversare a apariției
ziarului „Neuer Wegy/

0 chemare a C. C.

Semnarea planului de colaborare culturală 
și științifică între H. P. Romînă și U.R.S.S

Ziarul „Neuer Weg“, organ în lim
ba germană al sfaturilor populare 
din Republica Populară Romînă, îm
plinește astăzi 15 ani de la apariție. 
Militînd activ în toți acești ani pen
tru înfăptuirea politicii Partidului 
Muncitoresc Romîn și a guvernului 
țării noastre de construire a socia
lismului și apărare a păcii, pen
tru dezvoltarea conștiinței socialiste, 
educarea oamenilor muncii de la 
orașe și sate în spiritul patriotismu
lui și internaționalismului socialist, 
pentru întărirea frăției de nezdrun
cinat dintre poporul romîn și mino
ritățile naționale, ziarul a dobîndit 
dragostea și prețuirea cititorilor săi.

Paginile cotidianului oglindesc 
succesele însemnate obținute de cei 
ce muncesc în industrie, agricultură, 
în toate domeniile construcției socia
liste, dezvoltarea statornic ascenden
tă a economiei noastre naționale, 
precum și avîntul științei și culturii

noastră ; alături de toatădin patria
presa din R.P. Romînă, ziarul aduce 
o contribuție valoroasă la activita
tea entuziastă pe care întregul po
por o desfășoară pentru îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor trasate de cel 
de-al III-lea Congres al partidului.

Ziarul popularizează larg contri
buția țării noastre la întărirea siste
mului mondial socialist, la afirma
rea superiorității socialismului asu
pra capitalismului, politica externă 
a Republicii Populare Romîne de 
coexistență pașnică și colaborare cu 
toate statele, indiferent de orîndui- 
rea lor social-politică.

La a XV-a aniversare a apariției 
ziarului, redacția „Scînteii“ felicită 
călduros colectivul redacțional și 
tehnic, corespondenții voluntari ai 
ziarului „Neuer Weg“, urîndu-le noi 
succese în munca lor rodnică pusă 
în slujba înfăptuirii politicii parti
dului și statului nostru.

pe anul 1904

Primiri la Consiliul de Miniștri

între 5 și 12 martie au avut loc la 
București tratativele privind co
laborarea cultural-științifică între 
Republica Populară Romînă și Uni
unea Republicilor Socialiste Sovie
tice.

în urma tratativelor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, de colaborare tovărășească și 
înțelegere reciprocă, a fost semnat 
planul de colaborare culturală și 
științifică între R.P.R. și U.R.S.S. pe 
anul 1964.

Planul prevede dezvoltarea în 
continuare a colaborării' în dome
niile științei, învățămîntului, cultu
rii și artei.

între cele două părți se vor face 
schimburi de oameni de știință, 
de cadre didactice pentru ținere 

și conferințe în in- 
superior. 

vor organiza 
de artă plas- 
festivaluri ale 

de formații ar- 
vor traduce noi

Joi, 12 martie, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romine, Gheorghe Gaston 
Marin, a primit în audiență de pre
zentare pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii

Arabe Unite la București, Mohamed 
Fahmy Hamad, și pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Bulgaria, Gheor- 
ghi Bogdanov.

de cursuri 
stitutele de învățămînt 
în anul 
reciproc 
tică și 
filmului, 
tistice și 
opere din literatura celor două țări. 
Planul prevede, de asemenea, adîn- 
cirea colaborării între uniunile de 
creație, în domeniul radiotelevi-

1964 se 
expoziții 

de carte, 
schimburi 
soliști, se

ziunii, presei, sănătății, sportului 
etc.

Din partea romînă planul a fost 
semnat de Pompiliu Macovei, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, iar din partea sovietică de 
I. N.' Medvedev,. vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Consiliului 
de miniștri al U.R.S.S. pentru legă
turi culturale cu țările străine.

La semnare au participat tovară
șii Jean Livescu, adjunct al minis
trului învățămîntului, Dumitru Po
pescu, vicepreședinte al C.S.C.A., 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., funcționari superiori dțn 
M.A.E. și membrii celor două dele
gații.

Au fost 
basadorul 
tențiar al 
precum și

de față I. K. Jegalin, am- 
extraordinar și plenipo- 

U.R.S.S. în R.P. Romînă, 
membri ai ambasadei.

★

în cinstea delegației culturale so
vietice, Pompiliu Macovei, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, a 
oferit o masă.

Joi seara, delegația culturală so
vietică a părăsit Capitala.

(Agerpres)

Constituirea Comisiei muzeelor
„Royal Shakespeare Company 

a părăsit Capitala

a

științifice
Joi dimineața, la Comitetul de 

Stat pentru Cultură și Artă a avut 
loc ședința de constituire a Comisiei 
muzeelor științifice.

Comisia muzeelor științifice, din 
care fac parte academicieni, profe
sori universitari, directori de muzee, 
cercetători științifici și alți oameni 
de specialitate, va coordona și în
druma activitatea instituțiilor mu
zeale subordonate Comitetului’ de 
Stat pentru Cultură și Artă și sfatu
rilor populare. Comisia cuprinde 
secțiile : istorie, științele naturii, et
nografie, muzee și case memoriale.

Colectivul de conducere al Comi
siei muzeelor științifice este alcătuit 
din : președinte, dr. Mihai Băcescu, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romine, directorul Muzeului 
„Grigofe Antipa“; șefi de secții : 
acad. D. Panaitescu-Perpessicius, di-

rectorul Muzeului literaturii romîne; 
prof. univ. dr. Nicolae Botnariuc, 
decanul Facultății de științe natu
rale a Universității 
prof. univ. dr. Mihai Pop, director 
adjunct al Institutului de etnografie 
și folclor al Academiei R. P. R. ; 
Ștefan Ștefănescu, secretar științific 
al Institutului de istorie al Acade
miei R.P.R.

Participanții au dezbătut, în ca
drul ședinței, planul de măsuri al 
muzeelor privind întîmpinarea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării pa
triei, planul de cercetare al muzeelor 
științifice pe 1964, precum și profilul 
și primele sumare ale „Revistei 
muzeelor“.

Lucrările ședinței au fost conduse 
de tov. Constanța Crăciun, președin
tele Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă.

dr.

„București“;

Colectivul Teatrului „Royal 
Shakespeare Company.“, care a pre
zentat patru spectacole în țara noa
stră cu piesele „Comedia erorilor“ și 
„Regele Lear“, în cadrul turneului 
întreprins în Europa cu prilejul ani
versării a 400 de ani de la nașterea 
marelui dramaturg englez William 
Shakespeare, a părăsit joi dimineața 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost conduși de reprezen
tanți ai Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, ai Ministerului Afa
cerilor Externe, de oameni de artă.

Au fost de față James Dalton 
Murray, ambasadorul Marii Britanii 
în R. P. Romînă, și membri ai am
basadei.

înainte de plecare, cîțiva actori 
englezi au avut o convorbire cu re
dactorul Agenției romîne de presă 
„Agerpres“, Leon Talpă.

„Reprezentațiile în fața publicului 
romînesc — a declarat Ian Richard
son — au fost pentru mine o expe
riență pe care n-am s-o uit nicioda
tă. Am fost urmăriți în permanență 
de un public complet absorbit și con-

CUM VOR LUCRA
ÎN PROFESIUNEA ALEASĂ?

© LABORATORUL REPRODUCE 
TERENUL

© PSIHOLOGIE ÎN ȘCOALA
PROFESIONALĂ

© SELECȚIE Șl ÎNDRUMARE
JUDICIOASĂ ÎN PRODUCȚIE

Cu siguranță că fiecare dintre ci
titorii acestor rînduri a avut prile
jul să vadă, mai îndeaproape sau 
doar în trecere printr-o gară, mar
chiza de unde mecanicul locomoti
vei strunește caii-putere ai colosului 
de metal ce pune în mișcare trenul. 

' O astfel de marchiză a fost ame
najată într-o cameră obișnuită, ceva 
mai mare, a Laboratorului central 
de examinări și cercetări psihologi
ce din Direcția medicală a Ministe
rului Transporturilor și Telecomu
nicațiilor. Ca și pe o locomotivă în 
mișcare, mecanicul vede din mar
chiză perindîndu-i-se prin față — 

■ proiectate însă pe un ecran — linii 
șerpuitoare de cale ferată, macazuri, 
semnale de oprire sau de avertizare, 
diferite obstacole ce se pot ivi pe 
linie, ziua sau noaptea. Ca și cum 
s-ar afla într-un tren în mers, el 
acționează comenzile care l-ar frî- 
na, i-ar 
schimba sensul etc. O instalație 
specială, 
indică

accelera viteza sau i-ar

aflată în spatele său, 
cercetătorului — ne a- 

flăm doar într-un laborator — prin 
semnale luminoase și prin înregis
trări automate pe o bandă de hîr- 
tie, dacă mecanicul a acționat co
rect în diferitele împrejurări ase
mănătoare cu cele de pe teren, cre
ate aici prin intermediul filmului 
proiectat pe ecran.

într-o altă încăpere, reprezentînd 
în mic instalațiile de centralizare 
electrodinamică dintr-o stație, un 
impiegat de mișcare manipulează 
butoanele tabloului de comandă, fă- 
cînd să intre sau să iasă un 
tren din stație un alt tren să aștep
te semnalul de intrare, în timp ce 
semafoarele clipesc, aprinse și stinse 
alternativ de mâini nevăzute, 
tîmplă și erori în executarea 
comenzi- Aici ele nu sînt însă 
te de neplăceri sau, ce-i mai 
de accidente. Se declanșează sonerii 
și mecanisme automate de înregis
trare, care semnalează dacă impie
gatul de mișcare a lucrat bine sau 
necorespunzător, la timpul oportun 
sau cu întîrziere.

Am văzut la lucru impiegați de 
mișcare și mecanici de locomo
tivă la aparate copiplicate, care de
termină precizia de lucru, capa
citatea de concentrare a atenției 
în împrejurări variate, starea de 
impulsivitate în fața unor pro
bleme neașteptate. La instalația 
denumită „șase linii“ — pe 
care trebuie să dirijeze vagoane cir- 
culînd în sensuri și cu viteze diferi
te — un acar este supus unei probe 
de verificare a capacității de depla
sare și distribuire a atenției. La un

Se în- 
unor 

urma- 
grav,

Conferința națională 
a Partidului Comunist Italian

ROMA 12 (Agerpres). — Joi s-a 
deschis la Teatrul Mediterraneo din 
Neapole conferința națională a Par
tidului Comunist Italian, la lucră
rile căreia participă 1100 de delegați, 
precum și invitați și ziariști.

Raportul „Pentru întărirea Parti
dului Comunist Italian, pentru uni
tatea mai strînsă a muncitorilor și 
forțelor democratice, pentru înain
tarea mai sigură spre socialism“ a 
fost prezentat la conferință de Ema
nuele Macaluso, membru al Secreta
riatului Partidului Comunist Italian.

în fața partidului nostru, a spus 
el, a stat întotdeauna sarcina întă
ririi organizației sale, fără de care 
el nu și-ar fi putut îndeplini rolul 
revoluționar și asigura o legătură 
strînsă cu întreaga mișcare munci
torească internațională, în lupta co-

al P. C. Bulgar

Tov. Elena Iorgulescu, psiholog al Laboratorului de examinări și cerceTov. Elena Iorgulescu, psiholog al Laboratorului de examinări și cerce' 
țâri psihologice din Direcția medicală a M.T.Tc., la lucrutări psihologice din Direcția medicală a M.T.Tc., la luciu

alt aparat, realizat de psihologii la
boratorului, sînt redate împreju
rările ce pot apărea în conducerea 
unui autovehicul ; aici, un tînăr elev 
dintr-o școală de conducători auto, 
pus la încercare, manifestă reale ca
lități — spontaneitate, reflexe bine 
dezvoltate — dovedind că va 
un bun șofer și că meseria aleasă 
corespunde însușirilor sale.

Pentru vizitatorul neinițiat, 
„manevre“ ar putea părea jocuri de 
copii, amuzante și instructive. Ele 
urmăresc însă scopuri bine definite : 
determină posibilități de selecție și 
îndrumare judicioasă în producție a 
lucrătorilor din transporturi și, în ul
timă instanță, prin intermediul lor 
se creează condiții pentru îmbunătă
țirea continuă a siguranței în trans
porturi și sporirea productivității 
muncii. Pentru a le realiza, colec
tivul de psihologie a muncii din 
transporturi — psihologii Elena Ior
gulescu, Maria Kisșiewicz, Constan
tin Blaj și alții — caută cele mai 
potrivite căi de selecție și orientare 
a personalului de care depinde si
guranța circulației,

Aprofundarea lucrărilor unor cu- 
noscuți fiziologi și psihologi romîni 
și străini, colaborarea strînsă cu d.i-

deveni

aceste

centrat“. Referindu-se la opera „Oe- 
dip“, pe care a văzut-o la Teatrul de 
Operă și Balet al R. P. Romîne, Ian 
Richardson a apreciat-o ca „un spec
tacol extraordinar, iar muzica — su
perbă“.

„Am simțit o directă legătură cu 
spectatorii, a adăugat Irene Worth. 
Atenția cu care am fost urmăriți, 
reacțiile publicului dv. demonstrează 
priceperea, competența, bunul său 
gust. Această manifestare de dra
goste’ și solicitudine ne-a stimulat 
în aparițiile noastre pe scenă“.

„Comedia erorilor“ jucată de ar
tiștii romîni, a spus Barry McGregor, 
este un spectacol pasionant și 
atrăgător. Scenografia e con
cepută într-un stil modern și 
foarte frumos, iar modul în care ac
torii utilizează resursele decorului 
este ingenios. Paul Sava, care joacă 
rolul lui Dromio, e minunat, iar în
treaga distribuție — excelentă“.

„Am trăit timp de patru zile o ex
periență inedită, a declarat Paul 
Scofield. Atenția ce ni s-a acordat 
și felul în care au fost înțelese în 
țara dv. eforturile noastre au fost 
cu totul unice în turneul pe care 
l-am întreprins pînă acum. Am 
văzut la Teatrul „Lucia Sturdza- 
Bulandra“ un spectacol cu piesa 
„Cum vă place“. Piesa a fost abor
dată într-un mod pe care nu l-am 
mai întîlnit pînă acum și pe care-1 
consider fascinant. Este o împletire 
de fantezie și comedie romantică, 
într-o prezentare stilizată, care su
bliniază cu originalitate umanismul 
piesei. Acum văd piesa într-o lu
mină nouă“. Exprimîndu-și spe
ranța că un ansamblu de actori 
romîni va vizita Londra, Paul Sco
field a spus : „Cred că trebuie să se 
facă acest lucru și, de asemenea, am 
nădejdea că, printre alte ansambluri 
britanice, și noi vom avea din nou 
posibilitatea de a reveni la Bucu
rești. Consider că schimburile cultu
rale, de colective teatrale sau de 
orice altă natură, aduc o contribu
ție însemnată la mai buna apropiere 
între țări“.

Negocieri între 0.P.LC 
și companiile iere
GENEVA 12 (Agerpres).— La Ge

neva au început negocierile între 
reprezentanții Organizației țărilor 
exportatoare de petrol (O.P.E.C.) și 
companiile străine care exploatează 
petrolul din aceste țări. în cadrul 
tratativelor, care vor dura aproxi
mativ o săptămînă, vor fi reluate 
discuțiile cu privire la mărirea 
părții din beneficiile petroliere străi
ne destinate țărilor exportatoare de 
petrol.

Tratative preliminare au avut loc 
în ultimele săptămîni la Londra. în 
cadrul lor, relatează agenția M.E.N., 
companiile petroliere străine au în
cercat să impună anumite condiții 
în vederea negocierilor de la Gene
va. Printre acestea se afla propune
rea de a nu se stabili nici un acord 
pînă ce alte probleme existente între 
companii și Irak nu vor fi rezolvate.

mună împotriva imperialismului, 
pentru transformarea socialistă a 
lumii.

Pentru noi, politica coexistenței 
pașnice între state cu orînduiri so
ciale diferite constituie o premisă și 
o condiție pentru desfășurarea pe 
scară largă a luptei antiimperialiste 
și pentru înfrîngerea imperialismu
lui în întreaga lume. De aici de
curge sarcina de a sprijini forțele 
iubitoare de pace, democratice, care 
își desfășoară activitatea în Italia, 
sarcina de a da lovituri marelui ca
pital monopolist, sarcina întăririi 
legăturilor cu acele forțe din alte 
țări, care se ridică împotriva milita
rismului și asupririi capitaliste.

Raportorul a cerut tuturor federa
țiilor de partid să ridice la un nivel 
și mai înalt munca organizatorică, 
făcînd-o să corespundă uriașelor 
sarcini politice, care se pun în pre
zent în fața principalului partid al 
clasei muncitoare din Italia. Numai 
în aceste condiții, a spus el, parti
dul nostru, puternic datorită legă
turilor sale cu masele, va putea să 
obțină rezolvarea problemelor radi
cale de înnoire a societății italiene 
și de înaintare spre socialism.

SOFIA 12 (Agerpres). — Comite-* 
tul Central al Partidului Comunist 
Bulgar a adresat, la 12 martie, o 
chemare poporului în legătură cu 
cea de-a XX-a aniversare a insurec
ției armate din Bulgaria, care se va 
sărbători la 9 septembrie.

Spre independența 
Zambiei

LUSAKA 12 (Agerpres).— La Lu
saka și Londra s-a anunțat că la 
Conferința constituțională care va 
avea loc în luna mai la Londra, pen
tru fixarea datei acordării indepen
denței Rhodesiei de nord, vor par
ticipa reprezentanți ai celor trei 
principale partide din această țară, 
și anume Partidul unit al indepen
denței naționale (partidul de guver- 
nămînt), partidul Congresul național 
african și partidul Progresului na
țional (partide de opoziție).

După 
Rhodesia 
populație 
locuitori, 
Zambia.

acordarea independenței, 
de 
de
va

nord, care numără o 
aproape 3 milioane de 
purta denumirea de

Procesul de la Dallas

Rezultatele parțiale 
ale alegerilor din R. A. U.

CAIRO 12 (Agerpres). — La Cairo 
s-au. dat publicității rezultate par
țiale ale alegerilor pentru desemna
rea Adunării naționale a R.A.U., 
care au avut loc marți. Joi seara se 
cunoșteau rezultatele din 129 din 
cele 175 de circumscripții electorale, 
în fiecare circumscripție se aleg doi 
deputați. Numai 86 de deputați au 
obținut majoritatea de voturi nece
sară, fiind declarați aleși. 172 
locuri se află în balotaj, urmînd 
se procedeze la un al doilea tur 
scrutin, prevăzut a avea loc la 
martie.

de 
să 
de
19
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DALLAS 12 (Agerpres).— în pro
cesul lui Jack Ruby a început au
dierea martorilor acuzării. Procuro
rul a citat cinci specialiști psihologi, 
psihiatri și neurochirurgi care cu 
toții au contrazis depozițiile făcute 
în zilele precedente de psihologul 
Roy Schaefer și psihiatrii Martin 
Towler și Manfred Guttmacher, 
citați de apărare. Ultimul a fost, de 
altfel, singurul care a declarat cate
goric că Ruby își pierduse controlul 
rațiunii atunci cînd l-a ucis pe Lee 
Oswald.

Primul expert din grupul marto
rilor acuzării a fost dr. Sched Ollin- 
ger, un neurolog din Dallas. El a 
studiat rezultatele encefalografiei lui 
Ruby și n-a descoperit nici o leziu
ne organică sau urme caracteristice 
epilepsiei.

Al. doilea martor, dr. Robert 
Stubblefield, însărcinat de judecăto
rul Brown cu studierea examenelor 
unui grup de experți imparțiali, a 
spus că dacă Ruby a pronunțat in
tr-adevăr înainte și după crima co
misă cuvintele auzite de martori, a- 
ceasta înseamnă că era în deplina 
posesiune a facultăților sale mintale 
în momentul crimei.

Dr. John Holbrook, psiholog și 
psihiatru al închisorilor, care l-a 
examinat pe Ruby de mai multe

ori, a declarat că „Ruby știa perfect 
de bine să deosebească răul de bine 
și că era conștient de natura și con
secințele actelor sale“.

Dr. Peter Kellaway, directorul 
unui laborator de encefalograme de 
la spitalul din Houston, și dr. Earl 
Walker, neurochirurg la cunoscutul 
spital John Hopkins din Baltimore, 
au declarat, de asemenea, că nimic 
nu permite să se diagnosticheze la 
Ruby o leziune cerebrală sau o epi
lepsie psihomotrice.

Un colonel în retragere și fost 
campion de tir, citat de asemenea 
de acuzare, a declarat tribunalului 
că Ruby a ținut normal revolverul, 
deși a apăsat asupra trăgaciului cu 
degetul mijlociu și nu cu arătătorul. 
Aceasta este cea mai bună metodă 
de a trage atunci cînd ești grăbit 
și nu ai timp să vizezi, ceea ce se 
învață și în armată, a declarat mar
torul. Apărarea afirmase că Ruby 
nu ținea revolverul normal și că în 
consecință el nu știa ce face.

După toate aceste depoziții, procu
rorul a anunțat că a terminat audie
rea martorilor acuzării. Potrivit 
agențiilor de presă, este posibil ca 
rechizitoriul și pledoariile să fie pro
nunțate în cursul zilei de vineri și 
juriul să se pronunțe sîmbătă.

SIMPOZION
în sala mică a Palatului R. P. 

Romine a avut loc joi seara simpo
zionul „William Shakespeare — 400 
de ani de la naștere“, organizat de 
Lectoratul central al Consiliului 
pentru răspîndirea cunoștințelor 
cultural-științifice. Au vorbit acad. 
Tudor Vianu, scriitorul Mihnea 
Gheorghiu și maestrul emerit al ar
tei Ion Șahighian. (Agerpres)

À
INVENTARIERE

MONUMENTELOR ISTORICE

Guvernul francez a numit o comi
sie, compusă din 20 de membri, 
sub conducerea lui Julien Cain, 
director general al Bibliotecii Na
ționale, pentru inventarierea tuturor 
monumentelor și clădirilor istorice 
și a operelor de artă din Franța. 
Punctul de plecare al întocmirii in
ventarului este o listă pe care figu
rează vreo 25 000 de edificii con
semnate de comisia monumentelor 
istorice — ca monumente ale na
țiunii, la care se vor adăuga altele, 
răspîndite în diferite regiuni 
Franței.

nit în august 1963. Potrivit agenției 
France Presse, procurorul l-a citat 
pe profesorul Girolamo Ippolito, 
tatăl lui Felipe Ippolito, fostul se
cretar general al Comitetului națio
nal pentru energie atomică, care, 
după cum s-a anunțat, a fost arestat 
recent. Cei doi, împreună cu alți 
specialiști, făceau parte, paralel cu 
activitatea la Comitetul pentru ener
gia atomică, din Consiliul de admi
nistrație al Societății pe acțiuni 
„Arhimede“, care a realizat profituri 
considerate ilicite.

pentru trupele colonialiste portughe
ze din Angola, salazariștii le promit 
acestora solde ridicate.

AFACERI ILICITE

ale

dinProcurorul Curții de Apel 
Roma a lansat mandate împotriva 
a opt oameni de afaceri și specia
liști ai Comitetului național pentru 
energia atomică a Italiei în legătură 
cu scandalul financiar care a izbüc-

RECRUTARE DE MERCENARI 
PENTRU ANGOLA

Ziarul belgian „Le Peuple" dez
văluie o afacere referitoare la re
crutarea de mercenari belgieni pen
tru trupele salazariste din Angola. 
Potrivit ziarului, recrutarea se face 
de mai multe luni și un prim lot de 
100 de mercenari a părăsit Belgia. 
In vederea atragerii aventurierilor

MARI INUNDAȚII ÎN SU.A.

Inundații de o amploare extraor
dinară fac ravagii în valea fluviului 
Ohio. Aproape 20 000 de persoane 
au fost nevoite să-și părăsească lo
cuințele. în statele Ohio, Kentucky, 
Pennsylvania și Indiana, localități 
situate pe malul fluviului Ohio 
au devenit „orașe fantomă“, popu
lația fiind strămutată în alte 
locuri. Inundațiile au fost provoca
te de violente furtuni de zăpadă 
și vînturi de puterea unui uragan. 
Pînă în prezent, 22 de persoane 
și-au pierdut viața. O nouă amenin
țare se profilează în statul Missouri 
din cauza umflării apelor Fluviului 
Negru (Black River). Autoritățile au 
prevenit circa I 500 de locuitori că 
vor trebui să-și părăsească locuin
țele.
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ferite institute de specialitate au 
permis cercetătprilor din transpor
turi să realizeze metode de cercetare 
și organizare a activității care au 
stîrnit un larg interes. In programul 
de învățămînt al școlilor profesio
nale s-au introdus cursuri de psiho
logie. Viitorii mecanici, impiegați, 
muncitori din ateliere vor cunoaște 
astfel atît aspectele științifice ale 
solicitărilor profesiunii alese, cît și 
calitățile necesare îndeplinirii lor. 
Aceste cursuri le dau posibilitatea 
să înțeleagă mai bine 
dezvoltării trăsăturilor
indispensabile în munca la serviciile 
de exploatare a căilor ferate — dis
ciplină, simț de răspundere, spirit 
de prevedere, autocontrol.

Alte cercetări, urmate de sugestii 
făcute de colectivul serviciului, se 
referă la cauzele care pot duce la 
defecțiuni, la mijloacele de comba
tere a zgomotului, la condițiile de lu
cru pe locomotivele Diesel-electrice, 
în stațiile prevăzute cu instalații de 
centralizare electrodinamică și în 
locuri unde activitatea, este legată 
tot mai mult de tehnica contempo
ran'1

necesitatea 
de caracter

Ștefan BRAÏU

PRAGA (prin telefon de la trimisul 
nostru). — Cronicile sportive din „Rude 
Pravo", „Ceskoslovenski sport" și din alte 
ziare apărute joi în capitala Cehoslovaciei 
subliniază frumoasa comportare a handba- 
lișfilor romîni, care în prima etapă a se
mifinalelor campionatelor lumii au obți
nut victoria cea mai categorică (25—15) 
cu Danemarca) și, prin jocul pres
tat, au făcut dovada înaltei clase a hand
balului practicat în țara noastră. De a- 
ceeași părere sînt și cei mai mulți specia
liști și reporteri ai ziarelor, radioului și 
televiziunii din diferite țări prezenți la 
„mondiale". Acum, la Praga se află peste 
180 de reporteri străini și 135 localnici. 
Meciul de azi Romînia-Cehoslovacia, de
cisiv pentru cîștigarea primului loc în 
clasamentul grupei semifinalei a ll-a, este 
considerat drept o veritabilă finală a în
suși campionatului mondial, știută fiind și 
valoarea echipei cehoslovace. Comporta
rea acesteia miercuri, în compania se
lecționatei U.R.S.S., a întrunit aprecieri 
dintre cele mai favorabile.

Ieri, după o ședință organizatorică a 
comisiei de arbitri a Federației interna
ționale de handbal, am avut prilejul să 
discut cu Max Rinkerbürger (R.F. Ger
mană), locțiitor al președintelui F.I.H. In
terlocutorul nostru a spus, printre altele : 
„în primul rînd țin să-i felicit pe romîni 
pentru frumoasa lor comportare de pînă 
acum. Adevărata finală a actualului cam-

pionaf al lumii va fi fără îndoială înfîl- 
nirea de vineri Romînia-Cehoslovacia. 
Deși reprezentativa Cehoslovaciei deține, 
pe lingă o formă foarte bună, și „avan
tajul terenului", cîștigătorul e greu de 
prevăzut. Să nu uităm totodată că romî- 
nii se pot califica în finală și cu un meci 
egal, întrucîf au un golaveraj mai bun. 
Personal, consider că factorii hotărîfori în 
rezolvarea calificării vor fi : stăpînirea de 
sine a jucătorilor și felul în care antre
norii își vor conduce echipele de pe 
margine. Oricum, acest meci se anunță 
extrem de interesant, iar învinsul va pu
tea fi considerat egalul învingătorului".

Cea de-a doua finalistă va fi desem
nată dintre echipele Suediei și Ungariei. 
Șansele acestora depind de rezultatele 
meciurilor pe care ele le susțin: Suedia 
joacă cu R. F. Germană, iar Ungaria cu 
Iugoslavia. Handbaliștii suedezi au pen
tru moment 4 puncte (față de 3 ale echi
pei maghiare), ceea ce constituie, fără 
îndoială, un plus de șansă

Care echipe vor fi finaliste? Cine va 
cîștiga campionatul mondial ? lată cîteva 
necunoscute, pentru aflarea cărora este 
necesar încă un scurt răgaz. La prima în
trebare, răspunsul îl veți putea afla chiar 
astă-seară: Radioteleviziunea romînă 
va transmite meciul Romînia — 
Cehoslovacia (începînd de la ora 
21,30, ora Bucureștiului), precum și

aspecte de la alfe partide semifinale. 
Programul meciurilor de la „Sportovni 
Hala" este următorul: lugoslavia-Ungaria, 
U.R.S.S.-Danemarca, Suedia-R. F. Germa
nă, Romînia-Cehoslovacia.

De curînd, în 
nelor „Industria 
Turzii a avut loc finala de zonă a 
campionatului republican de box 
pentru juniori. Peste 3 000 de spec
tatori au urmărit în cele trei gale 
pugilistice evoluția unor tineri bo
xeri din regiunile Cluj, Crișana, 
Hunedoara și Maramureș. Din 12 
titluri, 10 au revenit reprezentanți
lor regiunii Cluj.

La categoria mijlocie, cîștigător a 
fost Gh. Chivăr (în fotografia de 
jos), care l-a învins prin abandon pe 
E. Simion.

sala de sport a Uzi- 
Sîrmei“ din Cîmpia

Constantin ANI
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în preajma conferinței O.N.U 
pentru comerț și dezvoltare

9

STATE PENTRU DEZARMARE
Spre normalizarea situației 

din Kurdistanul irakian

GENEVA 12 (Agerpres). — Ședința 
din 12 martie a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare a fost con
sacrată discuțiilor legate de măsurile 
colaterale menite să contribuie ia 
destinderea încordării internaționale. 
Delegatul Indiei, V. Trivedi, a propus 
încheierea unui acord internațional, 
pentru a se preveni răspîndirea ar
mei nucleare. După cuvîntarea de-

legatului polonez, Lobodycz, care s-a 
referit pe larg la necesitatea reduce
rii bugetelor militare, a luat cuvîn- 
tul reprezentantul Cehoslovaciei, 
M. Zemla, care a subliniat contradic
ția dintre planurile privind crearea 
forțelor nucleare multilaterale și a- 
firmațiile puterilor occidentale că 
sînt interesate în preîntîmpinarea 
răspîndirii armei nucleare.

Cuvîntarea reprezentantului R, P. Romine
Luînd apoi cuvîntul, Vasile Dumi

trescu, șeful delegației R. P. Romî
ne, a subliniat necesitatea reducerii 
bugetelor militare ale statelor. Com- 
bătînd pe cei ce susțin că pentru o 
asemenea măsură ar fi necesară, în 
prealabil, stabilirea unui înalt grad 
de încredere între state, reprezen
tantul romîn a atras 
pericolului de a se 
acesta într-un cerc 
nu-și reduc bugetele 
rece nu au încredere unul în celă
lalt și ele nu pot avea încredere 
unul în celălalt, deoarece cursa înar
mărilor continuă, iar bugetele mili
tare nu sînt reduse.

După cum s-ar părea, a spus V. 
Dumitrescu, toată lumea este de a- 
cord că pînă la realizarea dezarmă
rii generale și totale și în vederea 
pregătirii acesteia este necesar să 
se întreprindă ceva concret pentru 
a combate cursa înarmărilor. Re
ducerea bugetelor militare pre
zintă avantaje deosebite : nu ri
dică probleme în ce 
menținerea echilibrului de forțe, 
nu creează avantaje 
rale, nu primejduiește pe 
nu poate decît să folosească tuturor. 
Mai mult, ideea reducerii bugetelor 
militare poate contribui în mare 
măsură la promovarea încrederii 
treptate, fără a mai vorbi de avan
tajele economice ale unor măsuri pe 
această linie, avantaje care sînt evi
dente.

Răspunzînd celor care afirmă că 
un acord internațional încheiat în
tre state în acest scop, pe baza unui 
procent stabilit de comun acord, nu 
ar oferi siguranța încetării pentru 
totdeauna a cursei înarmărilor, vor
bitorul a subliniat că, în condițiile 
actuale, o asemenea siguranță nu 
poate fi dată decît de o singură mă
sură și anume de dezarmarea gene-

atenția asupra 
intra în felul 
vicios : statele 
militare, cleoa-

privește

unilate- 
nimeni,

Reuniune a Consiliului 
permanent al N.A.T.O.
PARIS 12 (Agerpres). — Miercuri 

s-a ținut la Paris întîlnirea săptă- 
mînală a Consiliului permanent al 
N.A.T.O. Agenția France Presse men
ționează că consiliul a fost informat 
de evoluția situației din Cipru. Re
prezentanții diverselor părți intere
sate — Grecia, Turcia, Anglia — au 
făcut o serie de expuneri asupra si- 

) tuației din Cipru, urmînd ca discu
țiile să continue săptămîna viitoare.

Pe de altă parte, consiliul a înce
put ' examinarea memorandumului 
guvernului polonez, care prevede în
ghețarea înarmărilor nucleare și ter
monucleare în Europa Centrală — 
zonă care ar urma să Cuprindă în 
principal teritoriile R. P. Polone, 
R. S. Cehoslovace, R. D. Germane, 
și R. F. Germane, și s-ar putea ex
tinde prin alăturarea altor state eu
ropene.

rală și totală. Evident, ea ar implica 
și lichidarea bugetelor militare. Dar 
tot atît de evident este că reducerea 
alocațiilor în scopuri militare va 
duce cu timpul la dezarmarea gene
rală și totală. Oricum, o asemenea 
reducere ar avea efecte binefăcă
toare pentru viața internațională, 
pentru cauza dezarmării, pentru po
poare.

în continuare, V. Dumitrescu a 
atras atenția asupra pericolului ca 
propunerea de a se crea un comitet 
de experți pentru a studia problema 
reducerii bugetelor militare să nu 
înece ideea în lucrări sterile, după 
precedentul negativ, creat în acest 
domeniu de Liga Națiunilor.

în încheiere, vorbitorul a declarat 
că delegația R. P. Romîne consideră 
pozitiv faptul că în dezbaterile con
sacrate măsurilor colaterale, atenția 
s-a concentrat asupra reducerii bu
getelor militare în legătură cu care 
s-ar putea ajunge fără prea multe 
tergiversări la o înțelegere ; aceasta 
ar exercita o mare influență pozi
tivă asupra situației internaționale 
în ansamblul său. El a subliniat im
portanța propunerii făcute în cadrul 
Comitetului celor 18 de a se lansa 
un apel către guverne în vederea 
reducerii bugetelor militare.

★

Reprezentantul U.R.S.S., S. K. Ța- 
rapkin, s-a ^referit la posibilitatea 
de a se reduce bugetele militare cu 
10—15 la sută. El a arătat, de ase
menea, că propunerea sovietică pri
vind lichidarea ’aviației de bombar
dament poate fi realizată într-un 
termen scurt și că Uniunea Sovie
tică este gata să examineze proble
ma unor forme reciproc accepta
bile de control asupra realizării a- 
cestei măsuri.

Delegatul american A. Fisher a 
pledat pentru propunerea america
nă privind „înghețarea“ sau bloca
rea controlată a vehiculelor pentru 
transportul armei nucleare.

BAGDAD 12 (Agerpres). — După 
cum a declarat guvernatorul militar 
al zonei de nord a Irakului, în a- 
ceastă regiune viața este în curs de 
normalizare. A fost restabilită secu
ritatea, căile de comunicație, care 
legau diferitele regiuni ale Kurdis- 
tanului irakian, au fost redeschise.

Totodată, guvernatorul a anunțat 
eliberarea a 174 de persoane, ares
tate în legătură cu evenimentele 
care au avut loc în nordul Irakului.

După cum anunță radio Bagdad, 
generalul-maior Abdel Rahman 
Aref, fratele președintelui Aref, în
soțit de generalul Rașid Mousleh, 
ministrul de interne și guvernatorul 
militar general al Irakului, a avut 
o întrevedere la Raniya cu Musta
fa El-Barzani, conducătorul luptei 
kurzilor din Irak.

întîlnirea a avut 
făcută de către cei 
regiunile locuite de 
dul țării, unde au discutat cu auto
ritățile locale și cu reprezentanți ai 
populației viitoarele măsuri pentru 
normalizarea vieții în această zonă.

loc după vizita 
doi generali în 
kurzi, din nor-

în conflictul malayez
MANILA 12 (Agerpres).— La Ma- de 

nila s-a anunțat că Salvador Lopez, 
ministrul afacerilor externe ale Fi- 
lipinelor, va pleca la sfîrșitul săptă- 
mînii la Djakarta și Kuala Lumpur, 
pentru a încerca să-i determine pe 
șefii celor două state să revină la 
masa tratativelor în scopul soluțio
nării problemei malayeze. La înce
putul acestei vizite, el se va opri la 
Bangkok.

Observatorii sînt de părere că ho- 
tărîrea guvernului filipinez exprimă 
oarecum îngrijorarea produsă în a- 
ceastă parte a lumii de măsurile de 
mobilizare întreprinse recent 
Malayezia. Lopez intenționează să 
prezinte din nou formula de com
promis pe care a propus-o conferin
ței de la Bangkok și care, de data 
aceasta modificată, să poată fi re
luată în discuție de cele trei părți 
interesate.

în

*
KUALA LUMPUR 12 (Agerpres). 

•— într-o declarație dată publicității

CALM RELATIV IN CIPRU
— transmite agenfia Franc® Presse

NICOSIA 12 (Agerpres). — „Un 
calm relativ s-a instalat în Cipru în 
cursul ultimelor 24 de ore“, trans
mite corespondentul din Nicosia al 
agenției France Presse, într-o ana
liză a situației din insulă. La Ktima, 
unde au avut loc în ultimul timp 
puternice incidente, a fost încheiat 
un acord între ciprioții turci și greci 
privind încetarea focului și restabi
lirea ordinei. In localitatea Paphos 
unde, de asemenea, au avut loc se
rioase incidente, continuă să se des
fășoare negocieri cu privire la în
cheierea unui acord de încetare a 
focului.

La Nicosia situația este, de ase
menea, calmă. După cum transmite 
France Presse, generalul Carver, 
comandantul trupelor britanice din 
Cipru, a făcut cunoscut celor două 
comunități că trupele britanice au 
primit ordinul să tragă fără soma
ție asupra tuturor persoanelor înar
mate care se vor apropia de linia 
de demarcație dintre cele două co
munități. Potrivit agenției, joi s-a 
observat că trupele britanice și-au 
reîntărit sistemul lor de fortificații. 
Paralel cu aceasta, detașamentul 
turc de 600 de oameni care stațio
nează în insulă a luat noi poziții 
în apropiere de Nicosia, „poziții

întrevederea dintre W. Brandt
si Gaston Defferre
PARIS 12 (Agerpres). — Primarul 

Berlinului occidental, Willy Brandt, 
candidatul P.S.D.G. pentru funcția 
de cancelar al R.F.G. în alegerile de 
anul viitor, care a sosit la Paris 
pentru a participa la lucrările Adu
nării generale a sindicatelor euro
pene, a avut o lungă convorbire cu 
Gaston Def ferre, primar al Marsiliei 
și candidat socialist la postul de pre
ședinte al Republicii Franceze în a- 
legerile din 1965.

După cum reiese din știrea trans
misă de agenția France Presse, în 
cursul acestei convorbiri, cei doi au 
abordat o serie de probleme legate

de relațiile franco-vest-germane, de 
situația din Europa occidentală, cît 
și de relațiile țărilor vest-europene 
cu S.U.A.

La sfîrșitul acestei convorbiri 
Brandt a declarat că va menține 
contactul cu Defferre. „Vom conti
nua să avem schimburi de idei pen
tru stabilirea unei atitudini comune 
și pentru a veghea la ce trebuie fă
cut în cadrul Europei în cursul vi
itorului deceniu“. Atît Defferre cît 
și Brandt și-au exprimat părerea că 
în cazul alegerii lor, relațiile fran- 
co-vest-germane se vor îmbunătăți.

decîtmult mai apropiate de oraș 
cele avute la începutul crizei ci
priote“. (U.P.I.).

★
NICOSIA 12 (Agerpres). — Repre

zentanții a 26 de sindicate cipriote 
grecești, precum și ai altor organi
zații reprezentînd trei cincimi din 
populația Ciprului au adresat 
miercuri înaltului comisar britanic 
în Cipru, sir Arthur Clark, o tele
gramă de protest împotriva „protec
ției și asistenței acordate teroriștilor 
turci de către trupele britanice“.

; ★
ANKARA 12 (Agerpres).— Agen

ția France Presse anunță că çea 
mai mare parte a flotei navale tur
cești, precum și patru unități pen
tru transportul trupelor au conti
nuat joi să execute manevre în lar
gul portului Iskanderun, situat în 
apropierea coastelor cipriote.

REZULTATELE
SONDAJULUI ELECTORAL
Dm NEW HAMPSHIRE

NEW YORK 12 (Agerpres).—După 
cum relatează agenția Associated 
Press, rezultatele totale ale alegeri
lor preliminare pentru lista partidu
lui republican în statul New 
Hampshire sînt următoarele : Henry 
Cabot Lodge — 33 521 voturi ; Barry 
Goldwater — 21 775 voturi ; Nelson 
Rockefeller — 19 496 voturi ; Richard 
Nixon — 15 752 voturi ; Harold 
Stassen — 7 285 voturi ; Smith — 
2 812 voturi. Procentual Lodge a în
trunit 35,4 la sută, față de 23 la sută 
pentru Goldwater și 20,6 la sută 
pentru Rockefeller din totalul voturi
lor date republicanilor. în ce pri
vește lista partidului democrat, pre
ședintele Johnson a întrunit 29 635 
voturi, iar Robert Kennedy 25 861 
voturi pentru funcția de vicepreșe
dinte.

Agentul electoral al lui Cabot 
Lodge a anunțat că acesta va figura 
și pe lista alegerilor preliminare din 
statele Texas și Oregon.

RĂSFOIND PRESA OCCIDENTALĂ'

V V
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de 
în

Frontul socialist — partid 
opoziție din Malaya — se critică 
mod deschis planul guvernului ma
layez privind mobilizarea generală, 
afirmîndu-se că acest plan nu este 
deloc necesar. în declarație se arată 
că trebuie să se epuizeze, în primul 
rînd, toate mijloacele pașnice posi
bile în vederea rezolvării actualei 
crize. Frontul socialist este de pă
rere că guvernul Malayeziei nu a 
depus suficiente eforturi în acest 
sens.

Primul ministru, Abdul Rahman, 
a confirmat joi că guvernul Fede
rației Malayeze a acceptat propune
rea Filipinelor cu privire la stabili
rea de relații consulare între cele 
două țări.

*
KUALA LUMPUR 12 (Agerpres). 

— Un purtător de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Externe al Fede
rației Malayeze a anunțat că gu
vernul malayez intenționează să tri
mită în Statele Unite o misiune 
condusă de primul ministru al Sin- 
gaporelui, Lee Kuan Yew, pentru a 
expune poziția guvernului malayez 
în legătură cu conflictul care a a- 
părut în Asia de sud-est după cre
area federației. După cum se știe, 
o asemenea delegație a întreprins, 
recent, un turneu într-o serie 
țări africane.

PNOM PENH 12 (Agerpres). — 
Cambodgia acordă o deosebită aten
ție apropiatei conferințe O.N.U. pen
tru comerț și dezvoltare, a declarat 
corespondenților de presă Tuchi 
Kim, ministrul comerțului din Cam
bodgia, care va conduce delegația 
acestei țări la Geneva. Această con
ferință, a menționat el, are o im
portanță deosebită, întrucît legătu
rile comerciale internaționale, dacă 
ar fi stabilite pe baze sănătoase, ar 
putea deveni un mijloc eficient al 
dezvoltării economice și un factor 
puternic al stabilității și securității 
în lumea întreagă.

★
TEHERAN 12 (Agerpres). — Parti

cipant la cea de-a 20-a sesiune a 
Comisiei Economice O.N.U. pentru 
Asia și Extremul Orient au adoptat 
în unanimitate, în ședința de joi, o 
rezoluție cu privire la elaborarea 
unei poziții comune a țărilor mem
bre ale acestei organizații la confe
rința O.N.U. pentru comerț și dez
voltare, ce se va deschide la 23 
martie la Geneva.

★
WASHINGTON 12 (Agerpres). — 

Președintele comisiei senatoriale 
pentru afacerile externe a S.U.A., 
senatorul William Fulbright, s-a 
pronunțat ,în cadrul unui interviu 
televizat în favoarea dezvoltării co
merțului Statelor Unite cu țările so
cialiste. Subliniind că în acest do
meniu Statele Unite rămîn în urma 
aliaților lor, Fulbright a declarat : 
„Avem surplusuri pe care nu le pu
tem vinde, în timp ce aliații noștri, 
unii dintre cei mai apropiați prie
teni ai noștri, fac un asemenea co
merț“. Senatorul american a arătat 
că, după părerea lui, instaurînd res
tricții unilaterale în comerțul 
statele socialiste, Statele Unite 
angajează într-o acțiune lipsită 
eficacitate.

In cadrul aceleiași emisiuni tele
vizate a fost transmis și interviul 
acordat de ministrul afacerilor ex
terne al Canadei, Paul Martin, care 
a vorbit despre dezvoltarea relațiilor 
comerciale ale țării sale cu statele 
socialiste.

★
LONDRA 12 (Agerpres). — „Salu

tăm extinderea continuă a comerțu
lui cu țările socialiste, a declarat mi
nistrul de stat englez la Ministerul 
Comerțului al Angliei, lordul 
Dramalbin, luînd cuvîntul la confe
rința pentru export organizată de 
Federația industriașilor din ramura 
de aparataj radio și utilaj electronic, 
în prezent există în mod neîndoiel
nic posibilități pentru dezvoltarea 
legăturilor comerciale cu țările Eu
ropei răsăritene" — a subliniat el.

Ministrul a arătat, de asemenea, 
că guvernul britanic studiază în pre
zent posibilitatea liberalizării comer
țului cu țările socialiste.

FUNERALIILE REGELUI PAUL
AL GRECIEI

Deși aproape o lumătate de an ne mal 
desparte de convențiile (sau congresele) 
celor două partide din S.U.A. pentru de
semnarea candidafilor democrat și repu
blican în alegerile prezidențiale din 
noiembrie, și deși campania electorală n-a 
ajuns încă la punctul de fierbe
re, termometrul politic urcă conti
nuu. Moratoriul politic acceptat de li
derii republicani după asasinarea lui J. F. 
Kennedy a luat sfîrșit. Încă la 10 februa
rie, cu prilejul aniversării lui Abraham 
Lincoln, o serie de lideri republicani aflafi 
în competifie în vederea desemnării lor 
în funcfia de candidat prezidențial au de
clanșat un atac împotriva politicii pre
ședintelui Johnson, în special pe terenul 
politicii externe. In acea zi, Richard 
Nixon la Philadelphia, senatorul Goldwa
ter în Arizona, guvernatorul Scranton la 
Detroit, guvernatorul Rockefeller în New 
Hampshire au indicat prin cuvînfările lor 
că „luna de miere" — traditional armis
tițiu politic după instalarea unui nou pre
ședinte — s-a încheiat pentru președin
tele Johnson. După cum remarcă mal 
mu/fi observatori, există speculații că o- 
fensiva republicană pe frontul politicii 
externe americane, pe care o învinuiesc 
de „moliciune", se daforeșfe lipsei de abi
litate a liderilor acestui partid în tratarea 
problemelor interne.

Rezultatele sondajelor efectuate în 
rîndurile opiniei publice americane de că
tre Institutul Gallup și de Louis Harris subli
niază predispoziția corpului electoral în 
favoarea președintelui Johnson. Conform 
acestor sondaje, după cum scria ziarul 
„Washington Post", 67 la sută din cei 
consultafi sînt în favoarea lui L. Johnson, 
în timp ce procentul în favoarea senato
rului Goldwater și guvernatorului Rocke
feller a ajuns la cel mai scăzut punct din 
ultimele luni — 33 și respectiv 29 la 
sută. Numeroși observatori explică a- 
ceastă situație prin faptul că în cele peste 
trei luni de cînd Lyndon Johnson se află 
la Casa Albă, noul președinte s-a ocupat 
în special de manevrarea programului 
său de legi prin Congresul greoi la hotă- 
rîri și că : „El a obfinut aprobarea de

către Camera Reprezentanților a Legii 
pentru drepturile cetățenești, Iar de către 
Senat a legii pentru reducerea Impozite
lor". (Agen)ia vesf-germană D.P.A.). Tot
odată, președintele Johnson afirmă In do
meniul extern teza continuității poli
ticii initiate de J. F. Kennedy sau 
după cum se exprimă săptămînalul en
glez „Observer", în relațiile internationa
le „el a pus accentul pe calm ; pro
blemele, consideră el, pot fi rezolvate". 
Desigur că partida politică de șah pe 
care o reprezintă întotdeauna alegerile 
prezidențiale, nu a lost încă jucată. De a- 
ceea liderii republicani, dintre care numai 
Goldwater și Rockefeller au intrat în mod 
oficial în competiție pentru a obfine de
semnarea candidaturii, s-au hotărît să trea
că la acțiune. După cum arată „New 
York Times" : „Senatorul Goldwater chea
mă adesea la reîntoarcere la politica „pe 
marginea prăpastiei războiului". In timp 
ce caută să se disocieze de imaginea că 
ar fi prea de dreapta, senatorul Goldwater 
afirmă în același timp ca singură refefă 
pentru politica externă americană punerea 
„în acfiune a infanteriei marine" („New 
York Post"). Trecînd peste realitățile impe
rative ale situafiei internationale, unii li
deri republicani, deși în grade diferite, 
cer o revizuire spre dreapta a politicii 
externe americane. Fără a se angaja în 
indicarea vreunei solufii, ei critică Admi
nistrația în mai toate compartimentele po
liticii externe. Temele lor favorite sînt 
tratativele în vederea destinderii, comerjul 
cu țările socialiste, complicațiile cu alia- 
Jii din N.A.T.O. — fie că e vorba de re
cunoașterea R. P. Chineze de către Franfa, 
fie că e vorba de vînzarea de autobuze 
engleze către Cuba — pozifia Statelor 
Unite fa)ă de Cuba, situația din Vietna
mul de sud, raporturile cu Republica 
Panama ș.a.m.d.

Paralel, și în strînsă legătură cu această 
confruntare, își croiește drum în rîndurile 
unor observatori și oameni politici ameri
cani tendinfa de a reanaliza politica ex
ternă a Statelor Unite, de a pune în 
concordantă această politică cu realită
țile contemporane. „Statele Unite —

scria „New York Post’ — nu sînt atotpu
ternice, căutările pentru stabilirea păcii șl 
echilibrului constituie un proces lung șl 
complicat". în același timp, ziarul se ri
dica împotriva căutării unor „hapuri mi
raculoase" pentru a soluționa dificultățile 
care stau în fafa politicii externe ameri
cane, subliniind că dacă s-ar urma refe- 
fele lui Goldwater și Nixon, Statele Unite 
s-ar trezi atrase într-o serie întreagă de 
conflicte. Cunoscutul observator al ziaru
lui „New York Times", C. Sulzberger, 
scria într-un articol : „Politica era mai 
simplu de formulat pe vremea lui Dulles, 
cînd el considera neutralismul 
ral și pentru nimica toată era 
meninfe cu războiul". Pînă și 
orientare republicană „U. S. 
World Report" atrage atenfia 
săi că în înfelegerea situafiei 
nale este necesar să se fină seama de 
faptul că „o întreagă eră apare a fi pe 
sfîrșite, o eră în care S.U.A. au căutat, 
cu ajutorul banilor și cu o forjă militară 
puternică, să cîștige conducerea lumii".

Interes stîrnesc și o serie de re
cente articole ale lui Walter Lippmann, 
consacrate politicii externe a Statelor U- 
nife în care autorul, reluînd idei pe care 
le-a mai susfinut în urmă cu cîfiva ani, 
relevă necesitatea imperioasă de a se 
pune în concordantă premizele care stau 
la baza politicii externe americane și 
realitățile contemporane. „Preful pe care 
va trebui să-l plătim dacă nu ne refacem 
premizele și dacă nu ne readaptăm lu
mii în care trăim în momentul de fafă — 
scrie Lippmann — va continua să se cal
culeze în eșecuri constante și în nereu
șite pe toate continentele". Aceste pre
mize false sînt, după Lippmann, „presu
punerea că Statele Unite ar fi încă, așa 
cum au fost în perioada postbelică din
tre 1945—1955, posesoarele unui mono
pol al puterii militare și al disponibili
tăților financiare ale întregului glob". 
Considered că „nu este ușor în practica 
politică și în cea a publicității să reiei 
examinarea unor premize care au fost 
sanctificate" și referindu-se la ineficien
ta politicii americane de boicot și la fap-

drept imo- 
gata să a- 
revista de 
News and 
cititorilor 

internajio-

tul că „Departamentul de Stat înăbușe e- 
xaminarea activă a presupunerilor pe
care se bazează această politică de
boicot", Lippmann scrie: „In parte, el 
(Departamentul de Stat — n. ns.) este, 
cred eu, supus încă influentei încărcate 
de prejudecăți ; în parte, el este intimi
dat de ceea ce s-ar putea spune în le
gătură cu aceasta în Congres ; în parte 
s-a lăsat convins de ani de zile de repe
tarea acelorași lucruri". Unii observa
tori consideră că găsesc în aceste afir
mații un ecou al criticilor făcute în toam
na anului trecut de fostul diplomat ame
rican George Kennan la adresa imobilis
mului în politica externă a Statelor Unite, 
care s-ar datora șl situafiei că „un poli
tician, fie el la Casa Albă sau în Con
gres, care exprimă idei noi sau acțio
nează cu fermitate în politica externă, 
este întotdeauna nevoit să-și apere exis
tenta politică în fafa extremiștilor care 
fac gălăgie mare, dar 
pufină răspundere”.

Ca observator atent 
pe scena politică americană, 
nu putea să ocolească unul din cele 
mai controversate subiecte : pozifia fafă 
de Vietnamul de sud, dezintegrarea pro
gresivă a regimului de la Saigon, lipsa 
de perspectivă a unei „solufii" militare 
pentru care continuă să insiste adepfii 
intensificării participării S.U.A. la războ
iul civil din această tară. Intr-un articol 
special consacrat acestei teme, Lippmann 
scria : „Noi am mizat totul pe o singură 
carte. Acesta e un risc nechibzuit și care 
nu dovedește înțelepciune de om de 
stat. Un om de stat, ca și orice strateg 
militar competent, nu se include nici
odată într-un angajament în care nu exis
tă o altă pozi/ie pe care să se poată re
trage. In Asia de sud-est noi am încuiat 
ușile și nu avem acea parte indispensa
bilă oricărei strategii sănătoase : o po- 
zifie de retragere". O astfel de pozifie, 
ca și cea a senatorului Mansfield, lide
rul majorității democrate în Senat, care 
a declarat că interesele nationale ale 
S.U.A. nu justifică o politică ce pune în 
pericol viefile unui număr atît de mare 
de americani, e contracarată de știrile 
abundente filtrate prin canalul presei în 
legătură cu planurile privind extinderea 
războiului în Vietnamul de Sud.

In această perioadă apare mai puter
nic în prim plan și interesul fată de 
două din cele mai importante probleme 
care preocupă opinia publică mondială : 
dezarmarea și comerful international. Po-

dau dovadă de

al tendinfelor de
Lippmann

ATENA 12 (Agerpres). — Cores
pondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : Joi dimineața au avut loc 
la Atena funeraliile regelui Paul al 
Greciei. La ceremonia funebră, care 
a avut loc la mitropolia din Atena, 
au luat parte regele Constantin și 
ceilalți membri 
șefi de state și 
numeroase țări.

Țara noastră 
de Mircea Bălănescu, 
R. P. Romîne la Atena.

Au mai luat parte primul ministru 
grec Papandreu și membrii guver
nului, membrii parlamentului, ai 
corpului diplomatic, conducători și 
reprezentanți ai unor instituții de 
stat și ai unor organizații, 
militare.

Rămășițele pămînteștl 
Paul au fost înhumate 
palatului Tatol.

ai familiei regale, 
delegații oficiale a
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Peste cîteva zile, la 19 martie, va 
fi deschis traficul pe tunelul-auto- 
stradă Grand Saint Bernard (fotogra
fia de sus). Acest tunel cu două 
sensuri va constitui, atît vara cît și 
iarna, cînd masivele muntoase sînt 
acoperite cu zăpadă, un drum ușor 
și sigur care leagă Italia de Elveția.

Ideea construirii acestui tunel da
tează de acum 125 de ani. După cel 
de-al doilea război 
societăți — una 
elvețiană — au 
Uzarea tunelului, 
ține prof. ing. Giorgio Dardanelli 
de la politehnica din Torino, 
care a fost de altfel șl directorul lu
crărilor. Proiectantul s-a aflat în fața 
următoarei dileme : să realizeze o

mondial, 
italiană și 

trecut la 
Proiectul

două 
una 
rea- 

apar-

lemlca In jurul acestor două teme
capătă o anumită amploare. Au refinul 
aten(ia considerațiile șl propunerile
profesorului S. Melman, de la Univer
sitatea Columbia, și ale grupului său
care, opunîndu-se stocării și acumu
lării de noi arme de distrugere în masă, 
au sugerat o nouă evaluare a cheltuieli
lor militare, pornind de la premiza inu
tilității continuării cursei înarmărilor și a 
posibilității de a se reduce cheltuielile 
militare ale Statelor Unite cu 22 miliarde 
dolari. Cind aceste idei au apărut pen
tru prima oară în aprilie anul trecut, ele 
păreau să 
După cum 
„Christian 
profesorul 
nul, unde
„și-a atras simpatizanfi și sprijinitori în 
Congres și alte părfi". In prezent, prof. 
Melman este Jinfa atacurilor lansate de 
către persoane ca generalul Thomas 
Power, șeful comandamentului aviafiei 
strategice, sau Amron Katz, expert al 
corporației Rand, organizație specializată 
în problemele de strategie și tactică mi
litară. Cu toate acestea, există unele in
dicii că ideile prof. Melman trezesc un 
interes sporit în lihnea politică america
nă. O evolufie similară are loc și în le
gătură cu problema comerfului cu țările 
socialiste. Presa relatează că în această 
direcfie se remarcă un interes fot mai 
mare în cercurile de afaceri, în pofida 
faptului că acest subiect a devenit una 
din temele preferate ale atacurilor în
treprinse recent de unii lideri republicani.

Comitetul pentru Comerjul Exterior al 
Camerei de Corner) a S.U.A. a pregătit 
pentru adunarea anuală a Camerei de 
Comerț ce se va întruni la 29 aprilie 
proiectul unui document care cere ad
ministrației să treacă de urgenfă la „re
examinarea și reevaluarea politicii sale 
comerciale cu țările socialiste". La ultima 
sa conlerinfă de presă, Luther Hodges, 
ministrul comerfului al S.U.A., a declarat 
că în prezent ministerul comerțului stu
diază posibilitatea de a permite vînzarea 
unor produse considerate de natură 
„semi-strategică". După cum scria ziarul 
„Christian Science Monitor", tendințele în 
vederea unei abordări realiste a situafiei 
internationale au fost justificate recent de 
către un om de afaceri în felul următor : 
„In zilele noastre istoria merge în galop 
și trebuie să ne adaptăm cu agilitate vre
murilor",

galerie la o mai mică înălțime (deci 
mai ușor accesibilă), dar lungă de 
15 km sau o galerie mai scurtă, dar 
la o înălțime mai mare. A iost alea
să soluția a doua. Tunelul are o 
lungime de circa 5 800 m — intrarea 
pe versantul italian este situată la 
1 875 m, iar pe versantul elvețian la 
1 918 m. Pentru a ajunge la aceste 
înălțimi s-au construit două auto
străzi : una de 10 km în Italia și una 
de 5 km și jumătate în Elveția.

Tunelul este larg de 7,50 m, fără 
a socoti cele două trotuare late
rale. Din loc în loc sînt construite 
piațete. în galerie se va ridica o 
piatră funerară în memoria celor 17 
persoane — 6 elvețieni și 11 italieni, 
care și-au pierdut viața în timpul 
lucrărilor. în interior se introduc 150 
m cubi dé aer comprimat pe se
cundă, asigurîndu-se un aer plăcut 
și proaspăt.

Cheltuielile pentru construirea tu
nelului se ridică Ia suma de 22 mi
liarde de lire italiene.

SCURTE

a fost reprezentată 
ambasadorul

unități

ale 
în

regelui 
parcul

MOSCOVA 12 (Agerpres).—TASS’ 
transmite: La 11 martie Vladimir 
Semionov, locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., a în- 
mînat lui W. J. Stessel, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al S.U.A., o 
notă a guvernului U.R.S.S. în care 
se arată că un avion militar ameri
can zburînd în direcția Est din 
R.F.G. la o înălțime de peste 10 000 
metri, a pătruns la o adîncime de 
70 km deasupra teritoriului R.D.G. 
La sud de Altenhausen avionul a 
fost interceptat de un avion de vî- 
nătoare al grupului de trupe sovie
tice aflate în R.D.G. în baza acor
durilor de alianță cu R.D.G. Echipa
jul avionului a ignorat somația de 
aterizare care i-a fost transmisă prin 
semnale convenționale și și-a con
tinuat zborul în interiorul teritoriu
lui R.D.G.

După focurile de avertisment, au 
fost luate măsurile de rigoare în 
conformitate cu instrucțiunile pri
vind apărarea spațiului aerian, in
strucțiuni care sînt cunoscute co
mandamentului american. Avionul a 
fost doborît pe teritoriul R.D.G. la 
nord-est de orașul Gardelegen.

Cercetările efectuate la fața locu
lui au stabilit că avionul avea la 
bord utilaj special de spionaj radio- 
tehnic și pentru executarea de foto
grafii.

Guvernul U.R.S.S., protestînd cu 
hotărîre, așteaptă ca guvernul S.U.A. 
să ia măsurile de rigoare pentru ca 
asemenea încălcări care primejdu- 
iesc cauza păcii să nu se mai repete 
pe viitor.

ȘTIRI

fie legate de un grup izolat, 
constata însă recent ziarul 

Science Monitor", după ce 
Melman a vizitat Washingto- 
și-a expus părerile sale, el

CARACAS, 
ținută după 
Leoni, noul președinte al Venezue- 
lei, a declarat că va încerca să for
meze un guvern de „înțelegere na
țională". în același timp, el a spus 
că față de partidele de stînga va 
duce aceeași politică ca și predece
sorul său, Romulo Betancourt. 
Leoni a promis crearea unui institut 
național pentru construcția de locu
ințe și a spus că, în ce privește pe
trolul, politica sa nu va fi orientată 

dezvoltarea

In prima cuvîntare 
instalarea sa, Râul

trolul, politica sa nu va 
spre concesiuni, ci spre 
industriei naționale.

activiști peBONN. Peste 200 de activiști pe 
tărîm obștesc, oameni de știință, a- 
vocați, medici, profesori, foști mili
tari din Germania occidentală autari din Germania occidentală 
adresat guvernului R. F. G. și can
celarului Erhard o scrisoare în care 
se pronunță împotriva participării 
Germaniei occidentale la crearea ■ 
forțelor multilaterale ale N.A.T.O.

MADRID. 5 000 de muncitori de 
la minele de cupru din Rio Tinto 
(Spania) au declarat miercuri grevă. 
După cum relatează agenția France 
Presse, greviștii cer încheierea unui 
nou contract colectiv.

LAGOS. A fost anunțată crearea 
unui nou partid politic în Nigeria 
de vest — Partidul național demo
cratic — opus celor două partide 
care alcătuiesc în prezent guvernul 
acestei regiuni (Convenția națională 
a cetățenilor nigerieni și Partidul 
popular unit). Printre sprijinitorii 
noului partid se află și numeroși 
membri ai coaliției guvernamentale 
federale.

SAN SALVADOR. Ziarul „Diario 
de Hoy" a anunțat că guvernul Re
publicii Salvador a propus S.U.A. 
să construiască un nou canal între

À. TEODORU

oceanele Atlantic și Pacific, care să 
treacă prin teritoriul acestei țări. 
Ziarul scrie că acțiunea guvernului 
Salvadorului are drept scop să slă
bească poziția actuală a Republicii 
Panama în conflictul cu Statele 
Unite privitor la revizuirea tratatu
lui asupra zonei Canalului Panama.

BONN. La Bonn a început pro
cesul unui grup de 26 de teroriști 
ustași, care în noiembrie 1962 au a- 
tacat sediul și pe funcționarii re
prezentanței iugoslave din Bad Go
desberg. La proces, care va dura 
peste o lună, participă și un grup 
de experți iugoslavi.

JOHANNESBURG. Africa de sud 
a hotărît să se retragă din Organi
zația Internațională a Muncii — a 
anunțat miercuri în parlamentul 
țării M. Trollip, ministrul sud-afri- 
can al muncii. Aceasta este, de fapt, 
o consecință a presiunii exercitate 
de opinia publică mondială, care 
protestează tot mai mult împotriva 
prezenței reprezentanților R.S.A. în 
organismele internaționale.

SAN JOSÉ. La cererea filialei din 
Costa Rica a companiei „United 
Fruit Company“, autoritățile poli
țienești au operat arestări în rîndul 
conducătorilor Uniunii oamenilor 
muncii din regiunea Golfito, care 
desfășoară o intensă luptă revendi
cativă în numele muncitorilor de la 
plantațiile de banane controlate de 
această companie.

NEW YORK. Miercuri, la poligo
nul experimental Cape Kennedy, a 
eșuat o încercare de lansare a unei 
rachete de tip „Polaris A-3“. După 
desprinderea primei trepte, racheta 
a deviat de la traiectoria stabilită 
și s-a prăbușit în ocean, la mare 
distanță de țintă.
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