
Regională
Hunedoara-Deva i

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚIVA j

gnJSS

/a-s- Organ al Comitetului Central al P.M.R.

ÎN ZIARUL PEĂZh

• Din activitatea organizațiilor ® Ă. Golianu : Pe scena fără
de partid (pag. 2-a). cortină (pag. 3-a).

• Al. Popescu : Un bun prețios— ® Vești din țările socialiste (pag. 
timpul cadrelor didactice (pag. 3-a).

® T. Vornicu : Corespondență 
din Paris : După prima etapă a 
vizitei în America Latină ; Di
vergențele persistă (pag. 4-a).

2-a).

® N- Tănase : Foileton — Astăzi 
împlinesc 3650 de ani (pag. 
2-a).

Anul XXXIII Nr. 6207 | Miercuri 25 martie 1964 4 PAGINI - 20 BANI

PE TEMELE ZILEI

REPARAȚIILE
LOCUINȚELOR

Numeroasele blocuri noi — moderne, confortabile — 
alcătuiesc, alături de vechile clădiri construite cu ani 
în urmă, o avuție de mare preț: fondul locativ. Atît 
locatarii cît și cei care răspund de treburile gospo
dărești sînt interesați în buna întreținere și păstrare a 
locuințelor pentru ca ele să poată fi folosite un 
timp cît mai îndelungat și în condiții mulțu
mitoare. Pentru cetățeni, grija față de locuință este 
o îndatorire de prim ordin. Ei și-o înfrumusețează 
necontenit și, totodată, efectuează la timp micile re
parații, veghează ca blocurile să poată fi locuite în 
bune condiții. întreținerea locuințelor, îndeosebi _ a 
acelora cu un grad avansat de uzură, dar care merita 
să fie reparate, necesită lucrări mai mari. Acestea 
sînt executate pentru I.A.L.-uri — în calitatea lor de 
administratoare ale locuințelor fond de stat — de că
tre întreprinderile raionale de construcții și repara
ții (I.R.C.R.).

La o ședință care a avut loc nu de mult la Sfatul 
popular al Capitalei s-a discutat pe larg despre acti
vitatea acestor întreprinderi. S-a arătat, între altele, 
că I.R.C.R.-urile au obținut o serie de realizări : pla
nul valoric pe 1963 a fost îndeplinit în proporție de 
103 la sută, au fost executate 23 600 de lucrări, s-a 
îmbunătățit calitatea multora dintre ele, ca și orga
nizarea șantierelor, s-a trecut la folosirea unor ma
teriale noi. Talonul de garanție, înmînat locatarilor 
unora dintre imobilele reparate, a contribuit la creș
terea spiritului de răspundere al celor ce efectuează 
lucrările, la împuținarea reclamațiilor și sesizărilor.

Din păcate însă, progresele realizate în ce privește 
operativitatea executării lucrărilor și calitatea lor nu 
corespund încă așteptărilor. Despre aceasta vorbesc 
un număr de scrisori sosite la redacție.

Multe din ele atrag atenția asupra unor cazuri de 
tărăgănare și neglijență, de lipsă de grijă pentru ca
litatea execuției. „Lucrarea la locuința mea a început 
pe data de 7 decembrie 1963 cu asigurarea că va fi 
terminată pînă la sfîrșitul anului, ne-a scris un loca
tar din str. Pândele Roșea nr. 15, raionul Nicolae Bal- 
cescu. Munca a început înțr-un ritm promițător, jiar 
a slăbit pe parcurs. Parchetarii, de exemplu, au făcut 
un adevărat maraton : într-o zi au instalat parchetul 
în ambele- camere. Apoi au dispărut și ne-au ținut 
zile în șir cu-casa deranjată pentru că n-au mai venit 
să rașchetezer Reparația a durat, în loc de 3 săptă- 
mîni, 2 luni“.. Așa cum s-a arătat mai sus, un număr 
sporit de lucrări au fost recepționate cu calificativele 
„bine“ și „foarte bine“. Dar de ce, pe lingă lucrări 
bune, altele trebuie refăcute la scurt timp după 
ce au fost executate ? Așa. s-a întîmplat, de exemplu, 
cu lucrările electrice, de zugrăveală și vopsitorie exe
cutate la unele apartamente ale imobilului din str. 
Stelea Spătarul nr, 21. Din păcate,, acuma, unele din
tre * acestea trebuie din nou refăcute. Scrisori care se
sizează deficiențe la reparațiile de locuințe au sosit 
și din alte orașe Suceava, Iași, Brăila, Cluj.

în unele, locuri se mai tolerează risipa,irosi
rea de materiale care ar putea fi folosite în alte 
părți. Tot ca o formă a risipei apare și întocmirea 
unor devize care nu cuprind, de la început, lucrări 
absolut necesare ; efectuate cu întîrziere, ele deter
mină și refacerea altora, deci cheltuieli suplimentare, 
deranj și necazuri pentru locatari.

In toate orașele țării, dar mai ales în Capitală, unde 
fondul locuințelor statului este mare, problema între
ținerii lor merită o deosebită atenție. în legătură 
cu aceasta, se dovedește necesar a se examina gradul 
de competență al unor lucrători din cadrul I.R.C.R.-uri" 
lor ; totodată, ar trebui cercetat și*felul cum este or
ganizată activitatea inginerilor și tehnicienilor de la 
I.R.C.R. și I.A.L., astfel îneît aceștia să cheltuiască mai 
puțin timp cu îndeplinirea a tot felul de formalități 
și scripte și să-și poată petrece cea mai mare parte 
a zilei de lucru pe teren, îndrumînd munca pe șan
tiere.

Este de datoria comitetelor executive ale sfaturilor 
populare și a conducerilor întreprinderilor de re
parații ca — sub controlul exigent al organelor și orga
nizațiilor de partid — să cerceteze cu grijă 
sesizările cetățenilor privind reparațiile diferitelor 
imobile, să urmărească îndeaproape ca acestea să fie 
efectuate cu maximum de operativitate și la un nivel 
calitativ corespunzător, ca fondurile să fie cît .mai ju
dicios folosite, iar la recepția lucrărilor să-și spună 
cuvîntul înșiși locatarii. Ar fi de mare folos dacă s-ar 
analiza stilul de muncă al unor I.R.C.R.-uri rămase 
în urmă, în comparație cu altele care au cîștigat o 
experiență prețioasă în organizarea activității, stabi- 
l)B.du-se și cauzele care generează lipsurile existente și 
îșiîndu-se măsuri eficiente de îndreptare. Un real aju
tor în elaborarea acestor măsuri poate să dea consul
tarea sistematică a unor specialiști, a cetățenilor și de- 
putaților. Extinderea talonului de garanție — ca o che
zășie a unei munci de bună calitate — va fi, la rîndul 
său. pfîmită cu interes de locatari.

După cum s-a subliniat, fondul locativ reprezintă o 
n portantă avuție obștească și nu este permis nimă
nui să degradeze sau să nu preîntîmpine degrada
rea vreunei clădiri de locuit.

Strădaniile comune ale întreprinderilor de re
sort și ale cetățenilor pentru buna întreținere a imobi
lelor se alătură eforturilor făcute de stat spre a con
strui în fiecare an zeci de mii de noi apartamente, con
tribuind la îmbunătățirea în continuare a condițiilor de

lucru pe teren, îndrumînd munca pe șan-

a conducerilor întreprinderilor de re- 
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Topografie in... laborator
• DE LA TEODOLIT LA FOTOGRAMĂ • HARTA MUTĂ

CAPĂTĂ GRAI • 6 ZILE ÎN LOC DE 40

ÎNMÎNAREA DISTINCȚIILOR

DE ÎNTREPRINDERI FRUNTAȘE 

PE REGIUNI Șl ORAȘE

Șl EVIDENȚIATE PE RAMURĂ

Schela Boldești
PLOIEȘTI coiesp. „Scîn- 

teii"). — Colectivului sche
lei Boldești i s-a decernat 
diploma de întreprindere 
fruntașă pe regiune în ra
mura petrol și gaze, în în
trecerea socialistă pe anul 
1963. La adunarea care a 
avut loc cu acest prilej, 
tovarășul Constantin Stan, 
directorul întreprinderii, a 
reliefat cîteva din succe
sele petroliștilor de aici : 
anul trecut au fost extrase 
peste plan cantități însem
nate de țiței, gaze și gazo
lină, a căror valoare se 
ridică la 4 milioane 346 
mii de lei. Productivitatea 
muncii a crescut cu 3,2 la 
sută și au fost obținute 
economii suplimentare la

prețul de cost în valoare 
de 1 milion 275 mii lei. 
Succese au fost obți
nute și în acest an : pe 
două luni producția glo
bală a fost depășită cu 
950 000 lei, iar productivi
tatea muncii a crescut cu 
1,5 la sută. Rezultatele 
bune dobîndite sînt o ur
mare a extinderii metode
lor de recuperare secun
dară prin injecție cu apă 
și gaze, de efectuare a 
tratamentelor cu substanțe 
tensioactive pentru spori
rea debitului sondelor. Un 
rol însemnat a jucat șl 
îmbunătățirea organizării 
muncii brigăzilor de inter
venții și reparații capitale.

La schela dsn Boldești se execută reparații rapide și de bună calitate.

L a „En ergo -rep ara ții“
Se poate spune că întreprinderea „Energo-re- 

parații" din Capitală își desfășoară activitatea 
pe cuprinsul... întregii țări. Tovarășul Gheorghe 
Săftoiu, inginer șef, calcula ieri de zor ; unul 
din rezultate arăta că anul trecut termenele de 
reparații la agregatele energetice au fost reduse 
față de sarcina planificată cu 232 de zile.

După înminarea diplomei

Ce înseamnă acest lucru? După alte calcule, 
răspunsul apare edificator: 300 100 000 kWh 
produși în plus. Mai concrét se poate spune 
că, numai prin reducerea, termenelor de repa
rații la turbo-agregatele din țară, s-a obținut 
o cantitate de energie electrică echivalentă cu 
producția pe un an a unui grup de 3 500 kW.

Ieri, în uzină a avut loc un eveniment deo
sebit. In urma analizării rezultatelor întrecerii 
socialiste pe anul 1963, Consiliul local al Sin
dicatelor din Capitală a înmînat colectivului de 
la „Energo-reparafii" diploma de întreprindere 
fruntașă în întrecerea socialistă pe ramura ener
giei electrice din orașul București.

Sala în care se desfășura adunarea festivă 
devenise neîncăpăfoare, deși nu erau prezenți 
mulți dintre fruntașii colectivului. Lipseau mo
tivat. Inginerul Alexandru Georgescu, șeful sec
ției reparații turbine, împreună cu maiștrii prin
cipali Ion Coman, Nicolae Stoianovici și o e- 
chipă de montori, se află de cîtva timp la 
Brazi. Ei execută acolo reparația capitală a 
unei turbine. La termocentrala Borzeșfi, unde a 
intrat în reparație capitală turbina nr. 4, se gă
sesc inginerii Constantin Tănase, Ștefan Stănilă, 
montorii Marin Dorobanțu, Marcel Matei, Gheor
ghe Prunaru ș. a.

Sînt cazuri cînd pentru buna funcționare a 
unor furbo-agregate se cer a fi luafe unele mă
suri urgente. Ziua sau noapfea, cu mașina, cu 
primul avion sau tren, cei de la „Energo-re- 
parații" se îndreaptă spre uzinele care-i așteap
tă. Despre asemenea oameni, specialiști în me
serie, adevărați „medici" ai turbinelor și ge
neratoarelor, de cele mai multe ori se spune 
doar aiît : își fac datoria. Cu toții doresc să-și 
facă cît mai bine și în timpul cel mai scurt da
toria.

lată ce s-a întîmplat la începutul acestui an. 
O turbină îmbătrînită, de 30—35 de ani, din 
Cîmpina, urma să ia drumul fierului vechi : i se 
fisurase carcasa inferioară. Obișnuit, o aseme
nea boală la carcasă se socotea incurabilă. 
Diagnosticul ? Casarea. Un colectiv format din 
inginerii Constantin Tănase, Eftimie Tiva, Gheor
ghe Voinea și maistrul Nicolae Moarcăș au căutat 
și aplicat o soluție originală. Carcasa a fost 
consolidată printr-un inel interior. Turbina a fost 
repusă în funcție. De trei luni ea funcționează 
neîntrerupt, în condiții de deplină siguranță. Pe 
baza unor calcule științifice ș.i prin aplicarea unor 
metode avansate de sudură, același colectiv a 
rezolvat în chip original sudarea rotoarelor de 
turbine care prezintă fisuri.

Constantin MORARU

. A măsura un teren însemna pen
tru tehnicianul cadastral, în primul 
rînd, a-1 străbate cu piciorul. Pan
glica topografică și teodolitul în- 
locuiseră funia, sfoara sau stînjenul, 
dar continuau să meargă mînă-n 
mînă cu cel mai vechi instrument 
de măsurat : pasul. Tehnicianul ca
dastral era obligat să dea răspuns 
la multe întrebări. Străbătînd de-a 
lungul și de-a latul un teren, el tre
buia nu numai să-i determine supra
fața, ci și să arate dacă e perfect 
neted, dacă are sau nu denivelări, ce 
înclinație au pantele ș.a.m.d. Nu i se 
cerea doar o simplă măsurare a 
pămîntului, trebuia să descrie amă
nunțit toate particularitățile reliefu
lui pentru a se putea asigura cea 
mai bună folosire a terenului. Ope
rațiile erau cu atît mai anevoioase cu 
cît terenurile erau mai accidentate. 
Intemperiile îngreunau și ele munca 
inginerului topograf. Precizia cerea 
timp mult și cheltuieli mari.

Și în acest domeniu, tehnica nouă 
și-a spus cuvîntul. Măsurătorile au 
devenit mai rapide, mai precise și 
mai ieftine. Dar pentru aceasta to- 
pograful a trebuit să se desprindă 
de teren și de aparatura clasică. 
Terenul, cu întreaga lui configurație, 
a fost adus... în laborator. Aici este 
măsurat cu ajutorul unor aparate 
moderne, care niciodată nu dau 
greș. Acest salt a fost realizat cu a- 
jutorul fotogrammetrie!, ale cărei 
metode se aplică în special pentru 
lucrări pe suprafețe mari. De obicei, 
se fotografiază în mod succesiv, din 
avion, porțiuni de teren care trebuie 
să fie măsurate. Se obțin în acest 
fel numeroase fotografii pe care 
specialiștii le numesc fotograme. A- 
cestea sînt apoi reperate pe teren : 
operatorul topograf merge la fața 
locului cu fotogramele, identi- 
ficînd și determinînd pe baza rețe
lei geodezice de sprijin a țării punc
tele cele mai importante și stabile. 
Cu alte cuvinte, el leagă fotograma 
de teren. Acum abia începe munca 
fotogrammetristului.. El introduce fo
togramele în niște aparate speciale 
care măsoară riguros distanțele 
dintre obiectele fotografiate și re
perate,, calculînd apoi, în funcție de 
acestea, distanțele de pe teren și 
transformă imaginile fotografice în

planuri și hărți. La început, hărțile 
respective sînt mute. Pentru ca harta 
să capete grai, fotogrammetristul 
trebuie să stabilească exact toponi
mia (denumirile locurilor, localități
lor, apelor etc) și alte detalii care nu 
pot fi redate prin fotografiere.

La o suprafață de 500 hectare, mă-’ 
surată altădată în 40 de zile, se 
poate acum efectua aceeași opera
ție în, șase zile. Sectorul de fotogram
metrie din cadrul institutului de stu
dii și proiectări pentru organizarea 
teritoriului agricol a întocmit, în nu
mai 4 ani, pe cale fotogrammetrică, 
planuri de evidență funciară pentru 
aproximativ 40 la sută din suprafața 
țării, în vreme ce, din 1933 și 
pînă în 1958, folosindu-se meto
de clasice de măsurări și ridi
cări topografice, s-au putut executa 
planuri de evidență funciară abia 
pentru 31 Ia sută din suprafața ță
rii. A crescut de cîteva ori produc
tivitatea muncii în topografie. Prețul 
de cost al lucrărilor de măsurare a 
terenului a fost redus cu aproape 70 
la sută, realizîndu-se economii de 
milioane de lei.

Dar avantajele fotogrammetrie! nu 
se limitează numai la atît. înainte 
vreme topograful avea preferință 
pentru măsurători în zonele de cîm- 
pie. Firește, din cauză că se fă
ceau mai repede și mai ușor. Fo- 
togrammetria nu cunoaște asemenea 
preferințe ; prin mijloacele de care 
dispune, se pot efectua măsurători 
de mare precizie pe terenurile cele 
mai accidentate. Se asigură nu nu
mai posibilitatea întocmirii eviden
ței funciare a întregii suprafețe a 
țării, ci și rezolvarea altor probleme 
importante privind organizarea teri
toriului, lucrările de prevenire și 
combatere a eroziunii solului, de 
hidroameliorații etc. Cu ajutorul da
telor obținute prin măsurătorile foto- 
grammetrice, proiectantul ameliora
tor cunoaște toate detaliile de care 
are nevoie pentru a stabili cele 
mai bune soluții de amenajare a 
unui bazin hidrografic sau a unui 
teren în pantă slab productiv. A- 
ceste metode își găsesc aplicare 
atît la întocmirea planurilor cadas
trale, cît și la lucrările de cartare 
pedologică.

Dumitru TlRCOB

(Continuare în pag. II-a)

DIN T O A T Ä Ț A R A
ÎN GOSPODĂRIILE AGRICOLE DE STAT Gata pentru ieșirea

Lucrările de primăvară
au început
Terminînd din timp pregătirile în 

vederea campaniei agricole de pri
măvară, gospodăriile agricole de stat 
au început lucrul în cîmp de îndată 
ce timpul a permis. O atenție deo
sebită se acordă lucrărilor menite 
să asigure menținerea apei în sol. 
Folosindu-se din plin capacitatea de 
lucru a tractoarelor, gospodăriile de 
stat din sudul țării au executat pînă 
în prezent grăpatul ogoarelor de 
toamnă pe mai bine de 70 000 hec
tare. Cele mai mari suprafețe s-au 
grăpat în gospodăriile din cadrul 
trusturilor Fetești, Tulcea, Constan-

ța, Slobozia, Călărași Și Ploiești. 
Paralel cu aceasta se execută pre
gătirea noilor terenuri ale gospodă
riilor de stat din lunca Dunării unde 
s-au executat lucrări de îndiguire. 
Pînă ieri au fost pregătite 40 000 de 
hectare cu asemenea terenuri.

în primele zile din această săp
tămână G.A.S. din sudul țării au în
ceput semănatul mazării, borceagu- 
rilor, lucernei, ovăzului și a celor
lalte plante ce se seamănă în prima 
epocă. S-au însămînțat peste 12 000 
hectare, din care aproape 8 000 hec
tare cu borceaguri.

Colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni al între
prinderii piscicole Sulina ter
mină pregătirile în vederea 
începerii campaniei pes
cuitului de primăvară. S-au 
achizifionat materialele nece
sare confecționării de unelte 
noi și revizuirii celor vechi : 
plase și ajă de bumbac și 
relon, de diferite grosimi, 
pari de salcîm și sîrmă zinca- 
tă, carmace, bușteni de ste
jar ș.a. Conform planului 
stabilit, în acest an sporește 
numărul de taliene ce se vor 
folosi la pescuitul marin de

coastă, al setcilor pentru 
scrumbii de Dunăre, al setci
lor și avelor de calcan, al 
carmacelor de sturioni. Pînă 
în prezent au fost revizuite 
și recondiționate peste 90 la 
sută din uneltele vechi și 
pregătite toate uneltele noi 
ce vor fi folosite în curînd.

Au fost revizuite și repa
rate ambarcațiunile motori
zate, cele doùa pontoane dor
mitor și o cabană plutitoare. 
Cîteva brigăzi ale secției Su
lina au și instalat primele ta- 
liene în apă.

luată din avion. Pe baza ei, 
stabilită, harta topografică a

în laborator se întocmește, 
regiunii fotografiate.

ist osée*
IERI LA GENEVA

Noi sau mai vechi, locuințele stnt bunuri de mare preț. Să le Întreținem gospodărește 1

Expoziție de artă plastică

Ședința de ieri dimineață a Con
ferinței pentru comerț și dezvoltare a 
început cu prezentarea de către ser 
cretarul general al conferinței, Râul 
Prebitsch, a raportului comisiei de 
pregătire, care va constitui baza lu
crărilor conferinței. Au luat apoi cu- 
vînful șeful delegației Columbiei și 
ministrul comerțului exferior al Bel
giei. După-amiază, dezbaterile gene-

raie au' continuat prin cuvîntările. șe
filor de delegații ale Braziliei, Fran
ței, Canadei, Suediei, Marocului și 
Libanului. Grupul țărilor afro-asiatice 
participante la conferință a ținut luni 
o reuniune separată în cursul căreia, 
la propunerea Ghanei, a adoptat în 
unanimitate un proiect de. rezoluție în 
care se cere expulzarea delegației A- 
fricii de sud de la conferință.

Marți la amiază s-a deschis, la se
diul Muzeului „Bucureștii în arta 
plastică și colecția Simu" din strada 
Biserica Amzei nr. 5—7 din Capitală, 
o expoziție de artă plastică, cuprin- 
zînd 150 de lucrări romînești. și 
străine. Sînt expuse lucrări de Theo
dor Aman, Nicolae Grigorescu, Ion 
Andreescu, Ștefan Luchian, Gheor
ghe Tattarescu, Gheorghe Petrașcu, 
Octav Băncilă, Theodor Pallady, Că
rnii Ressu, Iosif Iser și ale altor ar
tiști plastici. Multe dintre ele, achi
ziționate recent, sînt expuse pentru 
prima dată. Printre acestea se află 
și o serie de desene ale lui Nicolae 
Grigorescu. Expoziția mai cuprinde 
lucrări ale unor artiști din a doua ju
mătate a secolului XIX și începutul 
secolului XX aparținînd școlilor 
franceză, germană, italiană, olande
ză și spaniolă. (Agerpres)

0 REZOLUȚIE LA 0. N. U. 
ÎN PROBLEMA

RHODESiEI DE SUD
Comitetul Special al O.N.U. 

pentru examinarea problemei a- 
plicării Declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale, a adoptat 
o rezoluție propusă de 13 țări în 
care atrage atenția Consiliului 
de Securitate asupra situației 
deosebit de grave din Rhodesia de 
sud și cheamă toate statele să nu 
furnizeze arme și muniții guver
nului acestui teritoriu. Rezoluția 
cere ca guvernul britanic să în
deplinească fără întîrziere rezo
luția Adunării Generale a O.N.U. 
și să .convoace o conferință con
stituțională cu participarea tutu
ror partidelor politice pentru a 
stabili data acordării indepen
denței Rhodesiei de sud pe baza 
dreptului de vot universal.

MITINGUL DE LA ALGER
La 23 martie, în piața din fața 

palatului guvernamental din Al
ger, a avut loc un mare miting 
de solidaritate a popoarelor din 
Algeria și Guineea, la care au 
luat parte aproape 100 000 de oa
meni. Au luat cuvîntul președin
tele Guineei, Seku Ture, și preșe
dintele Algeriei, Ben Bella.

• La Seul au avut loc puter
nice demonstrații ale studenților, 
soldate cu zeci de răniți și sute 
de arestări, împotriva tratativelor 
japono-sud-coreene. S-au anun
țat și. alte acțiuni ale opoziției. 
(Amănunte relatate de agențiile 
de presă în pag. IV-a)

• WASHINGTON. Casa Albă a 
anunțat demisia, care a fost ac
ceptată, a lui Henry Fowler din 
funcția de ministru adjunct de fi
nanțe al S.U.A. Fowler este al pa
trulea membru al fostei „echipe 
Kennedy” care demisionează,
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DIN ACTIVITATEA
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
PENTRU APLICAREA 
HOTĂRÎRII CONFERINȚEI 
REGIONALE

Comitetele raionale și orășenești 
de partid din Oltenia au ținut ple
nare cu activul în cadrul cărora se
cretari ai comitetului regional de 
partid au vorbit despre principalele 
prevederi ale hotărîrii conferinței 
regionale și sarcinile ce decurg din 
ele.

în expunerile făcute s-a ținut 
seama de specificul raionului sau 
orașului respectiv. La plenarele Co
mitetelor orășenești Craiova, Tr. Se
verin și Tg. Jiu s-a pus accentul pe 
problemele legate de creșterea pro
ductivității muncii în întreprinderi-: 
le industriale, îmbunătățirea calită
ții produselor și reducerea pre
țului de cost, iar la Comitetele raio
nale Băilești, Calafat, Segarcea, Ca
racal, Vînju Mare au fost reliefate 
măsurile privind sporirea producției 
vegetale și animale. Colective alcă
tuite din activiști de partid și ai or
ganizațiilor de masă ajută organiza
țiile de partid din industrie și agri
cultură să aplice în practică preve
derile hotărîrii.

Închiderea învățămîntului
DE PARTID LA SATE

Biroul Comitetului regional de 
partid Oltenia a adoptat un plan de 
măsuri în vederea închiderii în 
bune condiții a învățămîntului de 
partid la sate. Planul prevede, prin
tre altele, ca în toate cercu
rile și la toate cursurile lecțiile să 
fie predate la zi, iar pînă la 25 mar
tie toți propagandiștii să fie ajutați 
în pregătirea temelor pentru con
vorbirile recapitulative. Secretarii 
și alți membri ai birourilor 
comitetelor raionale de partid vor 
ține lecții și vor prezenta expu
neri în fața propagandiștilor. Primii 
secretari ai comitetelor raionale voi- 
face cîte o expunere despre sarci
nile ce revin organizațiilor de par
tid din gospodăriile colective, gos
podăriile agricole de stat și S.M.T. 
în vederea mobilizării oamenilor 
muncii din agricultură la buna des
fășurare a lucrărilor de primăvară.

(Urmare din pag. I-a)

•repar oy a

Colectivul de la „Energo-reparații' se 
bucură de un bun renume. Acest renu
me este consolidat mereu de noi ți noi 
fapie. Acțiunea de modernizare a pro
ducției se desfășoară aici pe un cîmp 
larg. La o parte din mașinile-unelte din 
ateliere s-au efectuat transformări pentru 
ca ele să poată prelucra subansamblele 
complexe și de dimensiuni mari ale a- 
gregatelor energetice din întreaga țară 
Cunoașterea tuturor tipurilor de turbine 
din centrale, experiența acumulată în re
pararea lor, cît și în prevenirea acciden
telor tehnice, au creat condiții prielnice 
pentru o eșalonare optimă a fabri
cației pieselor de schimb. Celui mai tînăr 
atelier, și anume atelierului de fabricare 
a paletelor de turbine, i se spune aie 
„perla" întreprinderii. Un mănunchi de 
oameni asigură fabricarea tuturor tipuri
lor de palete necesare reparațiilor turbi
nelor. Nu de mult din economiile de me

La lumina zilei
Foto : Gh. Vinjilă

La convorbirile recapitulative vor 
participa lectori ai comitetelor raio
nale, cadre cu munci de răspundere 
în aparatul de partid și de stat ; 
convorbirile vor urmări aprofunda
rea de către cursanți a unor proble
me de bază ale politicii partidului.

ÎN SPRIJINUL PRODUCȚIEI
Biroul Comitetului orășenesc de 

partid Tr. Severin a analizat, de cu- 
rînd, activitatea organizațiilor de 
partid din întreprinderile orașului 
în vederea antrenării colectivelor 
respective la luptă pentru îndeplini
rea planului de producție. In lunile 
ianuarie și februarie majoritatea 
organizațiilor de partid au dez
bătut în adunări generale pro
blemele producției, sprijinind con
ducerile întreprinderilor să ia cele 
mai eficiente măsuri organizatorice 
care să asigure îndeplinirea sarci
nilor de plan. Rezultate bune au 
obținut întreprinderea forestieră, 
care în primele două luni ale anu
lui și-a îndeplinit planul la produc
ția marfă în procent de 118,9 la 
sută, întreprinderea orășenească 
de industrie locală, care l-a realizat 
în procent de 131,8 la sută. în 
schimb, la Uzinele Mecanice, deși 
s-aü îndeplinit sarcinile de plan, 
producția nu s-a realizat ritmic, u- 
nele mașini moderne nu sînt folo
site la întreaga lor capacitate, n-au 
fost luate măsuri pentru aplicarea 
planurilor M.T.O.

Măsurile adoptate de biroul comi
tetului orășenesc de partid sînt me
nite să ducă la îmbunătățirea con
ducerii activității economice de că
tre organizațiile de partid.

CURSURI DE PREGĂTIRE 
A MEMBRILOR BIROURILOR 
RAIONALE

în regiunea Oltenia au loc, în a- 
ceste zile, cursuri de pregătire pen
tru membrii birourilor și instructo
rii comitetelor raionale și orășenești 
de partid. La aceste cursuri se țin 
lecții despre conducerea de către 
partid a activității economice, des
pre căile de sporire a productivității 
muncii, îmbunătățirea calității pro

tal realizate în atelier a fost confecțio
nat un stoc de bare pentru palete. „Ne 
vor prinde bine pentru lucrările urgente 
— și-au spus oamenii în timp ce le de
pozitau în magazia atelierului. Inițiativa 
celor „de la palete" a fost preluată și de 
alte ateliere. Ea se aplică acum pe scara 
întregii întreprinderi.

Mulți factori au influențat asupra bu
nului mers al activității întreprinderii. U- 
nul dintre cei mai hoiărîtori a fost însă 
gradul înalt de calificare a muncitorilor și 
de specializare a cadrelor tehnico-ingi- 
nerești. „încadrarea medie a muncitori
lor noștri — spunea directorul întreprin
derii — este de 6,11".

La adunarea festivă, directorul între
prinderii, tovarășul Mihai loan, a făcut un 
succint bilanț al realizărilor pe anul 
1963. Multe fapte semnificative pentru 
munca vrednică a colectivului nu au fost 
amintite. Nici nu era nevoie. Ele sînt 
binecunoscute. Ceea ce a caracterizat 
adunarea a fost faptul că din cuvîntul 

duselor și reducerea prețului lor de 
cost etc. Un ciclu de expuneri se re
feră la sarcinile organizațiilor 
de partid privind întărirea eco- 
nomico-organizatorică a gospo
dăriilor colective, creșterea produc
ției vegetale și animale, planificarea 
producției în G.A.C., organizarea și 
retribuirea muncii în gospodăriile 
colective. Se țin și lecții des
pre întărirea continuă a rînduri- 
lor partidului; educarea noiloi- mem
bri și candidați de partid; organiza
rea controlului îndeplinirii hotărîri- 
lor; selecționarea, creșterea și repar
tizarea cadrelor; conducerea de către 
partid a organizațiilor de masă ; 
îmbunătățirea propagandei de partid 
și a muncii politico-educative de 
masă și altele.

Lecțiile sînt ținute de secretarii 
comitetului regional de partid și 
specialiști din domeniul industriei 
și agriculturii. Pentru ca discu
țiile să constituie și un schimb de 
experiență, membri ai birourilor co
mitetelor raionale și orășenești, 
precum și instructori teritoriali, pre
zintă scurte referate.

EDUCAREA NOILOR MEMBRI 
ȘI CANDIDAȚI DE PARTID

De curînd, biroul Comitetului ra
ional de partid Băilești a analizat 
felul cum muncesc organizațiile de 
bază din raion pentru educarea noi
lor membri și candidați de partid. 
Dezbaterile au relevat unele re
zultate pozitive obținute în acest 
domeniu. în organizațiile de bază 
din gospodăriile colective Galicea 
Mare, Rast, Ciubega, Cioroiosu și 
altele, toți membrii și candidații de 
partid urmează diferite cercuri și 
cursuri ale învățămîntului de partid, 
primesc sarcini concrete, sînt a- 
jutați și controlați să le ducă la în
deplinire.

Din analiza făcută a reieșit că mai 
slab s-au ocupat de educarea noilor 
membri și candidați de partid or
ganizațiile de bază din gospodăriile 
colective Rudari, Urzicuța, Afumați 
și altele.

Biroul comitetului raional de 
partid a adoptat un plan de măsuri 
pentru îmbunătățirea muncii edu
cative în rîndurile candidaților și 
noilor membri de partid.

fiecărui vorbitor a răzbătut preocuparea 
pentru producfia de mîine, pentru cea 
din acest an. Colectivul întreprinderii 
și-a manifestat cu acest prilej hotărîrea 
de neclintit de a transpune în fapt cuvin
tele mobilizatoare cuprinse în expunerea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
conferința organizației de partid a ora
șului București. Repararpa agregatelor e- 
nergetice în termene cît mai reduse și la 
cel mai bun nivel calitativ, confecționarea 
din timp a pieselor de schimb, proiecta
rea sau reproiectarea diferitelor dispozi
tive, aplicarea de procedee tehnologice 
noi, îmbunătățirea în continuare a orga
nizării muncii în sectoarele de concepție 
și de pregătire — sînt doar cîteva din 
obiectivele pe care și le-a propus colec
tivul întreprinderii „Energo-reparații".

Maiștri, muncitori sau ingineri, Ion Ba
ciu, Sabin Gogorici, Ion Mărgineanu, Du
mitru Chiru, Tănase Moldovan, loan Ha- 
țegan, Petre Olaru și alții, au dat glas i 
hotărîrii colectivelor de muncă din care 
fac parte de a înscrie pe graficul între- j 
cerii noi- realizări, de a întîmpina cea ; 
de-a XX-a aniversare a eliberării patriei 
cu succese deosebite.

ffjî bun pi&li&s
timpul Kudtehr diductice

150 000 de învățători și profesori, 
aparținînd intelectualității clin toate 
generațiile, își unesc eforturile în 
îndeplinirea chemării loi- de a pre
găti pentru viață cea mai tîrtără ge
nerație. Exercitîndu-și cu cinste pro
fesia lor de mare răspundere, lu- 
crînd cu pasiune și dăruire, ei con
tribuie la formarea și educarea ti
neretului țării, care după anii de 
școală, în întreprinderi sau labora
toare, pe ogoare sau în instituții de 
cultură, muncește cu elan și pricepe
re pentru a îndeplini sarcinile în
credințate în opera de făurire a so
cialismului. „Aș dori ca aceste rîn- 
duri să exprime recunoștința pro
fundă ce o datorez, ca mamă a doi 
copii, profesoarei Maria Lucaciu. de 
la Școala medie nr. 1 din Baia Mare 
— arăta într-o scrisoare trimisă re
dacției Lucia Vlahovici. îi mulțu
mesc atît pentru frumoasele ei lec
ții, cît și pentru instructivele ex
cursii pe care le organizează, con
tribuind și pe această cale la com
pletarea cunoștințelor elevilor și la 
educația lor patriotică“. Asemenea' 
cuvinte pline de căldură pot avea o 
adresă colectivă : membrii corpului 
didactic din țara noastră.

După cum s-a subliniat și în ca
drul recentelor conferințe regio
nale de partid, datorită activită
ții bogate în roade a învățători
lor și profesorilor, primul trimestru 
din acest an școlar s-a încheiat cu 
bune rezultate la învățătură, iar cel 
de-al doilea a oferit un bilanț și mai 
bogat. Cadrele didactice se bucură 
de sprijinul organizațiilor de partid 
și al organelor de stat, care le- 
creează condiții tot mai bune de 
muncă, posibilitatea de a-și valorifi-; 
ca din plin talentul și cunoștințele.

Intelectuali înaintați, legați de 
popor. învățătorii și profesorii parti
cipă activ, după orele de curs, la 
popularizarea politicii partidului, la 
răspindirea cunoștințelor științifice

S Ö I ff. T E T A

KE SCRIU CORESPONDENȚII

voluntari

In tovărășia 
cărților

După terminarea programului, nu
meroși' muncitori din uzina noastră pe
trec adesea ore întregi în tovărășia căr
ților. La dispoziția cititorilor se află un 
centru de documentare tehnică bine în
zestrat. Cele 20 de biblioteci tehnice 
sînt frecventate de numeroși inovator;, 
care studiază și asimilează tot ce-i nou 
în ramura noastră de producție. Anul tre
cut și în primele luni din acest an au 
fost achiziționate 4 000 cărți tehnice, 
precum și peste 1 000 de articole din 
reviste sub formă de traduceri, micro
filme și fotocopii. Uzina este abonată 
la peste 150 de publicații periodice in 
limba romînă și în limbi străine. Pe 
baza materialului studiat in 1963, mun
citorii, tehnicienii și inginerii au Întoc
mit 100 de referate cuprinzind propu
neri pentru introducerea diferitelor me
tode avansate și procedee tehnologice 
noi. Eficiența economică a aplicării 
unui mare număr din aceste propuneri 
depășește suma de 2 000 000 lei.

Munca de documentare tehnică în 
uzina noastră capătă tot mai mare am
ploare. Ca urmare, în primele luni ale 
anului au fost făcute aproape 100 pro
puneri de inovafii. Inginerii proiectanți 
au trecut 'la modernizarea și îmbunătă
țirea calității utilajelor miniere pornind 
de la cele mai noi realizări popularizate 
in literatura tehnică mondială. Introdu
cerea și extinderea procedeelor tehno
logice noi, utilizarea maselor plastice 
la fabricarea anumitor piese, perfecțio
narea procedeelor de sudură și turnare 
constituie ’eine principale din planul 
de cercetări bibliografice al cabinetu
lui tehnic.

Comitetul de partid și conducerea 
uzinei noastre s-au îngrijit ca munca 
de documentare tehnică să răspundă 
principalelor probleme ale producției.

Augustin MUREȘAN 
tehnician, Uzina „Unio“ 
Satu-Mare,

Am împachetat 
și au plecat...

O dată cu începerea lucrărilor de 
construcție a Combinatului de indus
trializare a lemnului din Dej, s-a turnat 
fundația unei cantine unde să poată lua 
masa atîf muncitorii de pe șantierul 
combinatului cit și muncitorii altor între
prinderi din apropiere. S-au investit 
fonduri însemnate pentru construcția 
acestei cantine care trebuia să fie dată 
în folosință la sfîrșitul anului trecut. Dar, 
spre dezamăgirea noastră, constructorul 
(Trustul 5 Construcții Brașov) nu și-a fă
cut din plin datoria, pierzind din ve
dere cel mar important lucru : calitatea 
lucrărilor executate. Construcția nici n-a 
fost bine terminată și cusururile au 
și început să apară : s-a crăpat plafonul 
și s-au produs unele avarii la coper
tină. Acum apa se infiltrează prin pe
reți și pătrunde în interior. In loc să în
lăture aceste neajunsuri, constructorul 
și-a făcut bagajele și a plecat pe un alt 
șantier, lăsînd totul baltă. Au venit în 
schimb instalatorii de la întreprinderea 
506 instalații Brașov, spărgînd pereții 
pentru introducerea unor conducte și a 
unor instalații. Cînd credeam că lucru
rile merg spre bine, ne-arn pomenit și 
fără instalatori. Au luat-o și ei pe urma 
constructorilor.

Desigur, în această privință o mare 
vină poartă conducerea Trustului 5 Con
strucții Brașov, care n-a controlat ca
litatea lucrărilor executate. Deși i s-a 
adus la cunoștință că instalatorii și 
constructorii au lăsat o serie de lucrări 
neterminate, conducerea trustului n-a 
luat nici o măsură.

Octavian COSMUȚĂ 
inginer
Vaientin ŒIRA 
secretarul org. ele bază 
de la IPROFIL — Dej

și culturale în mase. A primit 
o înaltă apreciere contribuția cadre
lor didactice la încheierea colecti
vizării agriculturii — victorie istori
că a poporului nostru. Sprijinind în
florirea vieții culturale la sate, 9 000 
de învățători și profesori sînt 
directori ai căminelor culturale, 
4.000 sînt bibliotecari, iar circa 
fi 000 conduc coruri, dintre care u- 
nele au un binemeritat renume. Mii 
și mii de cadre didactice muncesc 
ca propagandiști în învățămîntul de 
partid și învățămîntul politic 
U.T.M. ; circa 3 000 de învățători și 
profesori fac parte din colectivele 
nesalariate ale cabinetelor regionale, 
raionale și orășenești de partid. în 
acest an numărul cadrelor didactice 
care sînt lectori la cercurile învăță
mîntului agrozootehnic de masă s-a 
ridicat la aproape 6 100.

„Munca plină de abnegație și de
votamentul cadrelor didactice — a 
spus tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — dragostea și seriozitatea cu 
care-și îndeplinesc nobila lor mi
siune, merită o înaltă apreciere din 
partea partidului și guvernului, a 
tuturor oamenilor muncii“. Condiții 
de' trai tot mai btine, acordarea 
unor titluri, ordine și medalii, 
răsplătesc activitatea lor în școală 
și pe tărîm obștesc. Aproape 
4 250 de slujitori ai școlii, cu merite 
deosebite, au fost distinși cu titlul 
de „învățător fruntaș“. „Profesor 
fruntaș"; ' „învățător emerit“ și 
„Profesor emerit“. Alegînd deputății 
țării, cetățenii de la orașe și sate 
și-au dat cu încredere votul și unor 
cadre didactice. Are un profund 
înțeles' și faptul că, an de an. 
un număr cr'escînd de învățători și 
profesori, exprimîndu-și atașamen
tul față de partid, au cerut și au 
fost 'pfithîți în rîndurile lui.

După cum activitatea unui strun
gar sau inginer este apreciată în 
primul rînd prin prisma rezultatelor
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Intr-unui din atelierel* întreprinde-FOILETON

Astăzi împlinesc 3650 de ani
Cu ocazia acestei aniversări m-am 

gîndit că n-ar fi rău să dau o decla
rație presei. Desigur că prima între
bare pe care mi-ar ii pus-o un gaze
tar ar ii fost : „Sînteți un fenomen ! 
Cum ați reușit să trăiți atîția ani ?“ 
Iar eu i-aș fi răspuns : „Am reușit să 
trăiesc atiția ani mulțumită fabricii de 
conserve din Sibiu".

Întrucît n-a venit nici un ziarist 
să-mi ia un interviu, am să vă rog 
să-mi permiteți să vă explic cum s-au 
petrecut lucrurile. De pe arcuiți sprîn- 
cenele a mirare, nu credeți ? Să n-a
jung anul 6 000 dacă exagerez. Da, 
chiar astăzi împlinesc 3 650 de ani.

Iată povestea :
In ziua de 21 februarie 1964 — a- 

veam cruda vîrstă de 40 de ani — 
mă aflam la fabrica de conserve din 
Sibiu. Nu-mi amintesc prea bine cu 
ce treburi. In orice caz, treburi ga
zetărești. Eram în biroul directorului 
Liviu Crișan, cu care discutam. Da, 
parcă-mi aduc aminte, îi spuneam că 
am vizitat fabrica și-i atrăgeam aten
ția că ar trçbui mai bine gospodărită, 
că ar necesita mai multă orînduială. 
Tocmai în momentul cînd directorul 
încerca să-mi dea niște explicații, 
ne-am trezit plutind. Biroul în care 
ne aflam a început să tangheze. Cu
rioși, am ieșit din birou. întreaga fa
brică, cu întreg personalul, plutea. 
Ne-am dus Ia biroul de informații de 
la poartă și l-am întrebat pe funcțio
nar :

— Ce-i cu chestia asta ? De ce plu
tim ?

— Habar n-am. Zău dacă am eu 
vreo vină. Tocmai făceam bon de 
intrare unui tovarăș de la ministerul 
de care aparținem, cînd, deodată, am 
simțit și eu că e ceva în neregulă cu 
fabrica noastră. M-am uitat pe fe
reastră și-am observat că ne des
prindem de Sibiu și plutim. Pe ce 
mare sîntem nu știu, că nu prea mă 
pricep la geografie. S-a întrerupt și 
telefonul... Nu mai avem nici un fel 
de legătură cu restul lumii.

Bineînțeles că în astfel de situații 
se impune mult calm. Totuși, împre
ună cu directorul ne-am pus între
barea : „Ce facem ?"

Pluteam pe o mare necunoscută, 
noi, fabrica și întreg personalul.

— Cine știe cît o să plutim așa ?

obținute în producție, după cum u- 
nui chimist sau medic irse cere să 
se ocupe înainte de toate de profe
siunea sa, tot astfel este firesc 
ca membrii corpului didactic să 
se consacre principalei loi- înda
toriri : munca de fiecare zi în 
școală, educarea tinerilor. Dezvolta
rea învățămîntului și îmbogățirea 
conținutului lui pun sarcini sporite 
în fața profesorilor și învăță
torilor. în zilele noastre, cînd dife
ritele ramuri ale științei se dezvoltă 
rapid, cel ce muncește în învăță- 
mint este dator să se țină la 
curent cu cele mai noi reali
zări ale specialității sale. Perfecțio
narea continuă a pregătirii lui 
este necesară pentru activitatea pe 
care o desfășoară în școală și pen
tru popularizarea cunoștințelor cul- 
tural-științifice în mase, precum și 
pentru susținerea unor examene în 
vederea obținerii gradelor didactice. 
Totodată, învățătorii și profesorii 
doresc să se folosească din plin de 
condițiile create pentru a aprofunda 
sistematic învățătura marxist-leni- 
nistă, politica partidului nostru ; ca
drele didactice țin să cunoască cele 
mai recente creați] literare și artis
tice.

Pentru toate acestea e nevoie de 
o drămuire bine gîndită a timpului 
afectat obligațiilor profesionale și 
a celui destinat sarcinilor social- 
culturale. în ultimii ani. organele lo
cale de partid și de stat au luat mă
suri pentru evitarea supraîncărcării 
cadrelor didactice cu diferite sar
cini. Totuși, unii învățători și 
profesori au prea multe obligații 
extrașcolare, ceea ce le răpește din 
timpul pe care trebuie să-i de
dice școlii Bunăoară, prof. Radu 
Ștefanaehe are de îndeplinit conco
mitent funcțiile de director și loc
țiitor ai secretarului organizației de 
bază a Scolii din comuna Fundenii 
Noi. regiunea Galați, director al că
minului cultural și alte sarcini. 

m-am alarmat eu. In fabrică sînt atiția 
muncitori. Cu ce-i hrănim ?

A răspuns directorul.
— De ce te alarmezi ? Ai uitat că 

ne găsim într-o fabrică de conserve ?
— N-am uitat ; dar ce-o să facem ? 

Fabrica o să înceteze să mai producă 
conserve din lipsă de materie primă.

A intervenit cineva.
— Nu te neliniști în privința hra

nei. Am avut noi grijă.
lată, așadar, cum am reușit să 

trăim fără a muri de foame, noi și în
treg personalul fabricii, încă 3 610 ani. 
Dar ce, parcă numai personalul între
prinderii a fost hrănit din conservele 
existente la acea dată în fabrică ? 
Am mai întîlnit în plutirea noastră și 
alfi naufragiați. Le-am dat și lor. Tre- 
cînd prin Oceanul Indian, am făcut 
schimb cu Insula Caramelelor, le-am 
furnizat conserve și ne-au dat scorți
șoară, cafea, vanilie și alte plante 
aromatice. în Oceanul Pacific, mai 
precis pe insula „Meduza zburătoare", 
am dat locuitorilor conserve în 
schimbul nucilor de cocos, bumbacu
lui etc.

Cuce ne-am umplut timpul în atît 
amar de ani ? Dacă ne-am plictisit? 
Nici vorba I fïé-dm făcut de lucru. 
Am cerut magazionerului niște praf 
de curățat „Alba". Și uite așa, ne-am 
petrecut zilele Irecînd la cutiile de 
conserve care începuseră să rugi
nească. Am făcut și ore suplimen
tare. Numai eu am pînă acum 372,49 
de ani — ore suplimentare.

Astăzi de dimineață m-am uitat în 
calendar și fnl-arn dat seama că îm
plinesc 3 650 de ani. L-am rugat pe 
tovarășul din minister, care tocmai 
venea la mine să mă felicite, l-am ru
gat — cum spun — să-mi explice și 
mie cum a reușit să lase atunci, în 
anul 1964, un stoc atît de mare de 
conserve la fabrica din Sibiu. Mi-a 
răspuns :

— Poarte simplu. N-au fost dirijate 
spre beneficiari, nu li s-a fixat prețul.

în timp ce pluteam, ministerul a 
luat măsuri pentru o mai bună ordi
ne și gospodărire în fabrică, iar 
acum, după cum vezi, am putut ate
riza cu bine... în sfîrșit, iată cum, 
dintr-o neglijență, a ieșit un lucru 
bun. Altfel mai ajungeam eu la vîrsta 
de 3 650 de ani? Mai dădeam eu a- 
cum declarații presei ?

Nicuță TĂNASE

Cazuri de supraîncărcare a ca
drelor didactice Cu îndeletniciri 
extrașcolare s-au constatat și în 
alte regiuni. Uneori sarcinile în
credințate învățătorilor și profe
sorilor din regiunile Ploiești, Bra
șov, Galați nu au nici o contingență 
cu preocupările și rolul acestora. Ast
fel unor cadre didactice li s-a cerut 
să recenzeze clădirile și să le întoc
mească fișe tehnice și schițe, să dis
tribuie puieți de pomi fructiferi sau 
să verifice salubritatea fîntînilor din 
comune. Contrar dispozițiilor Minis
terului Învățămîntului și fără știrea 
organelor locale de partid și de stat, 
pe alocuri se practică scoaterea ca
drelor didactice de la lecții pentru 
diferite acțiuni organizate pe plan 
comunal sau raional.

An de an cresc rîndurile intelec
tualității noastre ; la sate s-a mă
rit atît numărul cadrelor didactice, 
cît și al inginerilor agronomi și 
zootehniștilor, al medicilor. Nume
roși oameni ai muncii de la sate 
și-au lărgit orizontul de cultură. 
Aceasta face posibil ca, în localitățile 
unde situația concretă o cere, să se 
reexamineze repartiția atribuțiilor 
social-culturale ale învățătorilor și 
profesorilor și să se asigure ca, 
pe lîngă activitatea lor didac
tică și metodică, fiecare dintre 
ei să aibă de îndeplinit doar o sin
gură sarcină social-culturală. Nici un 
motiv nu poate justifica scoaterea 
cadrelor didactice de la lecții.

După cum a indicat conducerea 
partidului, membrii corpului profeso
ral sînt chemați să-și consacre toată 
capacitatea, talentul și puterea de 
muncă pentru a ridica necontenit 
eficacitatea și prestigiul științific al 
învățămîntului. Justa repartizare a 
sarcinilor obștești ale cadrelor di
dactice, respectarea timpului pe care 
trebuie să-l consacre școlii, au o în
semnătate deosebită pentru perfec
ționarea continuă a procesului în- 
structiv-educativ, pentru pregăti
rea multilaterală și educarea celor 
3 milioane de tineri care le sînt 
încredințați, pentru sporirea aportu
lui învățătorilor și profesorilor la 
vasta operă de răspîndire a cunoș
tințelor științifice și culturale în 
mase. Timpul cadrelor didactice e un 
bun prețios

AL. POPESCU 

riî „Decorativa” din Capitală se 
execută machete de mașini, utilaje, 
fabrici, pentru pavilioanele țârii 
noastre la tîrgurlle internaționale de 

mostre.
Foto ; Agerpres

TEATRE
Teatrul de Operă șl Balet al R. P. 

Romine : Tosca — (orele 14,30). Tea
trul de stat de operetă : Prințesa 
circului — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : Rege
le Lear — (orele 19) ; (Sala Studio) : A- 
varul — (orele 19,30). Teatrul ,,C. I. 
Nottara“ (Sala din bd. Magheru) ; Carie
ră pe Broadway — (orele 19,30) ; ț'Sâia 
Studio) ; Băieții veseli — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ (Sala 
din bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Cezar 
și Cleopatra — (orele 19,30) ; (Sala Stu
dio, din str. Alex. Sahia nr. 76 A) : Co
media erorilor — (orele 19,30). Teatrul 
<le Comedie ; Șeful sectorului suflete — 
'(orele 19,30). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Măria Sa... bărbatul — (orele
19.30) . Teatrul pentru copii șl tineret
(Sala din ’ str. C. Miile) : Logodnicul de 
profesie se însoară — (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat ; Firul de aur — (orele 
20). Teatrul satiric muzical .,C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : Revista de altădată — (o- 
rele 20) ; (la Sala din Calea Victoriei 
nr. 174) ; Concert de muzică ușoară — 
(orele 20). ; Ahsarrtblüj-Æ'-cinïece șl dan
suri al c,c.s. r — (orele
20) Teatrul ■;.TăndăricăA.... (Sala Acade
miei) : Năzbitliie. .Iui. TăndifiCă — (orele 
19) 1 (la Casa ’'de.; culțur^;;_a''; tineretului 
din raionul „Grivlța Roșie“) : Un băie
țel, o paiață și o maimuță — (orele 15). 
Clrcu] de stat : Nou Stop-1964 — (specta
col prezentat de artiști ai Circului din 
Praga — orele 19,30).

CINEMATOGRAFE
îndrăgostitul : sala Palatului R. P. Ro

mine (ordlfe 19,30- — cu -Seria de bilete 
nr. 993), București (9; "iîr 13; 15; 17; 19;
21) . Șeherazada — film pentru ecran pa
noramic : Patria (8,30; 11; 13,30; 18,15; 
19; 21,30). Un surîs în plină vară : Repu
blica (9,45; 12! 14,151 16,45; 19; 21,15), Vic
toria (10,15; 12,15; 14,15; 16,30; 18,30; 20,30), 
Aurora (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21),

■ Volga (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Fla
mura (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Domni
șoara.., Barbă Albastră : Carpați (10; 12; 
14; 16), Capitol (9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Feroviar (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Miorița (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
21), Melodia (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21). 
Seara prietenilor- filmului : Carpați lo
vele 19). Totul rămîne oamenilor : Bu- 
cegi (10; 12; 16; 18,15; 20,30). Tomis (io; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). O zi ca leii : Fes
tival (9; 1.1,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), 
Excelsior (10;. 12,15; 15,30; 13; 20,30), Gri
vlța (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Modern 
(9; 11,15: 13,30; 16; 18,30; 21). Dezrădăci-

■ nații : Central (9,45; 12; 14,16; 16,30; 18,45; 
21), Giulești (10; 12; 14; 16; 18,15; 20’*Ș 
Unirea (11; 16; 18,15; 20,30), Ferentari ^; 
18,15; 20,30). Cavalerul Pardaillan — ci
nemascop : Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Valea vulturilor ; Union (16; 18,15;
20,30).  Funtik șl castraveții; Ignorantul 
învață ; Furnicuța lăudăroasă ; Soarele, 
apa și cățelul : Doina (orele 10). Loco
tenent Cristina : Doina (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Drumul Sării (15,30; 17,45; 
20) Bastonul alb ; oameni și furtuni ; 
Oameni și măști ; Cîntec rus în Scandi
navia ; Delta necunoscută ; Galeria na
țională ; Supărare ( Știință și tehnică 
nr. 12/1963 : Timpuri Noi (de la orele 45 
la orele 21 rulează în continuare). Foto 
Haber : Înfrățirea între popoare (13.45; 
15,45; 18t 20,15). Cosmos (15,30; 18; 20,30), 
Lira (15,30; 18; 20,30). Ucigașul și fata : 
Cultural (15: 17; 19; 21), Vi l prezint pe 
Baluev — cinemascop: Dacia (9S0; II; 
13; 15; 17: 19; 21). scaiio Boa : Buzesti 
(15,45; 18; 20), Viitorul (16; 18,15; 20.30) 
Cotroceni (15: 17, 19: 21), Pisica de mar? 
Cringași (15; 17: 19; 21). lolantha : Flacă
ra (16; 18; 20), Luceafărul (15: 17; 19; 21). 
A 12-a noapte : Vitan (15; 17: 19: 20.45). 
Tudor — cinemascop (ambele serii) : 
Munca (12; 15; 19,30). Rusalka — cinema
scop : Popular (16; 18,15: 20,30). Pași 
spre lună : Moșilor (15; 17; 19; 21). Doam
na Tu Hau : Colentlna (16: 18; 20). Re
uni alb ; Floreasca (16; 18,15; 20,30). Mis
terele Parisului — cinemascop : Progre
sul (11,30; 15; 17; 19; 21). Noi doi, bărba- 
ții : Pacea (16; 18; 20).

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a continuat să se 

răcească în jumfâtat'èa de nord a țării și 
să se mențină relativ călduroasă în rest. 
Au căzut precipitații temporare sub for
mă de ploaie în Banat și sub formă de 
ninsoare în Transilvania și Moldova. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din 
vest. Temperatura aerului la ora 14 era 
cuprinsă între zero grade ia Zalău și 
plus 15 grade la Mangalia. In București: 
Vremea s-a menținut relativ călduroasă, 
cu cerul variabil. Vîntul a suflat în ge
neral slab. Temperatura maximă a atins 
16 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 26, 27 
și 28 martie. In țară ! Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Vor că
dea ploi locale, mai frecvente în vestul 
țării. Vint slab ptnâ la potrivit. Tempe
ratura în creștere ușoară. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 2 șl plus 8 grade, 
local mai coborîte la începutul interva
lului în Ardeal și Moldova, iar maximele 
între 6 și 16 grade, local mai ridjeate. 
tu București : Vreme schimbătoare, c.u 
cerul temporar noros, Vint slab pînă 1« 
potrivit. Temperatura în creștere ușoară^
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sww fără cortina
® Cum se pregătește un spectacol 9 La școala circului 
O In curind, premieră • Turnee în țară

Seară de seară la Circul de stat 
au loc spectacole ale artiștilor noș
tri sau ale unor artiști de peste 
hotare. Sub cupola, care spectato
rilor li se pare de o înălțime ame
țitoare, plutesc zburătorii. Cit timp 
le-a trebuit oare pentru ca să nu 
dea greș în acest zbor fără aripi ? 
La fiecare spectacol admirăm gim- 
naști curajoși executînd numere 
pline de grație și fantezie, jongleri 
iscusiți manevrînd obiecte cu o 
dexteritate deosebită, dresori îm
prieteniți cu fiarele sălbatice care 
execută la comanda lor figuri de 
mare virtuozitate. Dar cîți, dintre 
spectatori știu cit de lung e dru
mul pînă să fie înfățișat publicu
lui un număr sau altul din progra
mul unei seri de circ !

Orice artist de circ știe semnifi
cația cuvîntului „tempo". E ceea ce 
în producția curentă a întreprinde
rilor se cheamă ritmicitate. Numai 
că aici e vorba de o ritmicitate 
specifică circului. Pentru jongleri, 
mai ales, cină manevrează si
multan cu mâinile, cu picioarele și 
cu capul obiecte de diferite mă
rimi și forme,, un singur moment 
de neatenție e suficient pentru ca 
toate să cadă jos. Dacă li 
se îritîmplă așa ceva, jonglerii 
spun că s-a pierdut un tempo. Ca 
să evite asemenea accidente ei re
petă cel puțin trei ore pe zi. Re
flexele se educă prin muncă. 
Ei exersează în arenă, acasă, în 
tren, în hotelurile unde sînt găz- 
duiți în timpul turneelor.

De multe ori pregătirea unui nu
măr durează luni de zile. Uneori 
chiar ani. Fiecare spectacol întru
nește în arenă un colectiv numeros 
de maeștri, regizori, instrumentiști, 
oameni de manej. Regizorul artistic 
dozează numerele de emoție, de des
tindere, de comedie. Și pictorul sce
nograf participă activ la întreg 
procesul de pregătire a spectaco
lului. Decorul, cit se poate de su
mar, alcătuit doar din elemente 
semnificative, are funcții speciale 
în circ. La spectacolul „Aventurile 
lui Don Quijotte în arenă", bună
oară, cele două case spaniole din 
drumul lui- Sancho Panza erau și 
stelajul de susținere a sîrmei ne
cesare acrobatului. Moara de vînt 
a fost transformată într-un aparat 
folosit de acrobații aerieni.

Interes pentru lectura

Mîîne în Olanda

începe turneul de fotbal U.E.F.A.
HAGA 24 (Agerpres). — La 26 mar

tie vor începe în mai multe orașe din 
Olanda meciurile celei de-a 17-a ediții 
a tradiționalului turneu internațional de 
fotbal pentru juniori U.E.F.A. In 
vederea marelui eveniment fotbalis
tic al sezonului de primăvară fe
derația olandeză, care cu acest pri
lej își sărbătorește a 75-a aniver
sare, a făcut intense pregătiri. La turneu 
participă 24 de ’ echipe împărțite în 8 
serii de cite 3. Echipa R. P. Romîne joa
că în seria a 8-a, alături de echipele 
Austriei și Irlandei de nord. Tinerii fot
baliști romini vor susfine primul meci la 
26 martie in localitatea Leuwarden in 
compania echipei Austriei. Jocul va în
cepe la ora 20 (ora locală) și va fi arbi
trat de italianul Rigatto. Sîmbătă 28 mar
tie echipa învinsă din partida Romînia — 
Austria va primi replica echipei Irlandei 
de nord, în orășelul Veendam. La 30 
martie, la Groningen, echipa învingătoare 
din jocul Romînia — Austria va juca cu 
Irlanda de nord. Stadioanele din ceie 
trei orașe care vor găzdui meciurile se
riei a 8-a au o capacitate intre 
10 000—18 000 de locuri.

Biisiiicss-ul Boxului -
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

In fața subcomisiei Senatului S.U.A. 
pentru problemele trusturilor și 
monopolurilor au început marți au
dieri. care vor dura trei zile, asupra 
împrejurărilor în care s-a desfășurat 
meciul de box pentru titlul mondial 
profesionist la categoria grea între 
Sonny Liston și Casius Clay. După 
cum se știe, acest meci, disputat luna 
trecută la Miami Beach și cîștigat 
de Casius Clay, a stîrnit numeroase 
comentarii în presa internațională 
privind rolul jucat de anumiți afa
ceriști din lumea boxului profesio
nist.

Luînd cuvîntul în cadrul subco
misiei. senatorul Philip Hart a de
clarat că boxul profesionist „este în 
prezent obiectul neîncrederii genera
le din partea publicului. Dacă nu 
vor fi luate măsuri — a continuat el 
— business-ul boxului este amenin
țat cu dispariția“. Potrivit spuselor 
senatorului. în Statele Unite se ma
nifestă „o bănuială crescîndă că

La rîndul lui, creatorul costume
lor se străduiește să conceapă toa
lete de circ, care să fie nu numai 
ușoare, ci și elastice, rezistente și 
strălucitoare. Costumele ajută ar
tiștilor să-și definească mai bine 
personalitatea. Muzica susține și ea 
fiecare număr. Rolul coordonator 
revine însă regizorului tehnic — 
„ochiul" spectacolului. De el de
pind manevrarea recuzitei, secu
ritatea artiștilor în arenă.

Atît veteranii cit și artiștii ti
neri pot fi întîlniți la diferite 
cursuri. Se țin cicluri de expuneri 
și prelegeri pe teme de istoria cir
cului, artelor, pe teme social-poli- 
tice, de etică. Tinerilor li se pre
dau lecții practice de balet și gim
nastică. Sala modernă de repetiții, 
biblioteca bine înzestrată, asociația 
sportivă „Trapezul", cabinele ele
gante ale actorilor, clubul, cabine
tul medical și cel de machiaj re
cent înființat — toate acestea 
îți sugerează aici analogia cu 
un complex social-cultural, cu 
o adevărată școală. Firește, e vor
ba de o școală aparte, cu cerințele 
ei specifice, din care nu lipsesc 
nici lecțiile de igienă, de anatomia 
și fiziologia omului.

Teatrul fără cortină repetă 
intens pentru noul spectacol „Pă
cală și Tîndală", pe un scenariu de 
Dem Savu inspirat .din cunoscute 
povești populare. Spectatorii vor 
face cunoștință cu Ochită, Setilă, 
Statu-Palmă-Barbă-Cot și cu alți 
eroi de basm care vor da progra
mului caracterul de feerie acroba
tică.

In afară de premiera anunțată 
pentru 4 aprilie, artiștii circului se 
pregătesc în aceste zile și pentru 
sezonul de vară, pentru turnee 
în țară.

Pe lingă activitatea permanentă 
în arena bueureșteană, la 1 a- 
prilie vor porni în țară 3 circuri 
mobile — „Dunărea", „Victoria" și 
„Capitol", care vor poposi pentru 
a da spectacole, pînă la 1 noiem
brie, în 102 localități din țară.

...Cînd am părăsit clădirea cu 
cupolă, albastră, în manejul mare, 
ca și în cel mic, artiștii făceau re
petiții la numerele obișnuite ale 
spectacolelor curente și pregăteau 
numere noi.

Aurelia GOLIANU
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Echipa cîștigătoare din seria a 8-a va 
juca la 1 aprilie în sferturile de finală, la 
Rotterdam, pe marele stadion „Feije- 
noord", cu cîștigăfoarea seriei a 7-a. Se
mifinalele se vor disputa la 3 aprilie, iar 
finala la 5 aprilie la Amsterdam.

Turneul de juniori U.E.F.A. sfîrnește un 
mare interes în rîndul amatorilor de fot
bal olandezi. O bună parte din jocuri 
vor fi transmise la radio și televizate. 
Specialiștii acordă mari șanse echipelor 
R. P. Ungare, Angliei, R. S. Cehoslovace, 
R. S. F. Iugoslavia, Turciei și Scofiei, care 
prezintă formații puternice. Printre arbi
tri se numără Carlsson (Suedia), Ritter 
(R. P. Romînă), Dimov (R. P. Bulgaria), 
Gomez (Spania), Hauben (Belgia), Horn 
(Olanda), Rigatto (Italia), Zsolt (R. P. 
Ungară), Taylor (Anglia) și ații.

Marți dimineața a părăsit Capitala, 
plecind cu avionul în Olanda, echipa ță
rii noastre care va participa la turneul 
U.E.F.A. Lotul este alcătuit din Constan- 
tinescu, Curuj, Popa, Nicolae Dumitru, 
Alecu, Deleanu, Pescaru, Dinu, Mureșan, 
Necula, Negrea, Nunweiller VI, Timpinar, 
Plugaru, Panici și D. Ene. Antrenorii echi
pei sint N. Petrescu și F. Zavoda.

obiect de dezbateri
sportul este controlat din umbră de 
afaceriști și că oamenii care urcă 
pe ring și primesc lovituri profită 
cel mai puțin de pe urma banilor 
încasați".

După cum transmite agenția 
U.P.I., în cursul dezbaterilor urmea
ză să fie audiate numeroase per
soane, printre care managerul lui 
Liston, Jack Nilon, conducători ai 
unor agenții de pariuri și reclamă, 
oficialități din partea organizațiilor 
profesioniste de box americane. 
„Subcomisia — subliniază agenția — 
este interesată să afle amănunte pri
vind știrile potrivit cărora grupul 
oamenilor de afaceri de care este 
legat Liston a încheiat un contract 
înaintea meciului de la Miami Beach 
prin care Clay se obligă să acorde 
revanșa, dacă cucerește titlul de 
campion mondial“. Un asemenea 
meci-revanșă înseamnă noi cîștiguri 
de milioane de dolari pentru cei 
care controlează boxul profesionist.

INFORMAȚII
SOSIREA UNEI DELEGAȚII IUGOSLAVE

Marți seara a sosit la București 
Miloș Minici, vicepreședinte al Vecei 
Executive Federative a R. S. F. 
Iugoslavia, conducătorul delegației 
iugoslave la prima sesiune a Comi
siei mixte romîno-iugoslave de co
laborare economică. El este însoțit de 
Ioje Brilej, membru al Vecei Execu
tive Federative, președintele Comite
tului pentru relații economice cu 
străinătatea, și Bogoljub Stoianovici, 
membru în Vecea Executivă a R. S. 
Serbia. La aeroportul Băneasa, oaspe
ții au fost întîmpinați de Al. Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, conducătorul delegației 
guvernamentale romîne, Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Mauriciu Novac, 
vicepreședinte al Comitetului de 

I Stat al Planificării, Nicolae Gheor- 
!. ghiu, adjunct al ministrului minelor 
! și energiei electrice, Tiberiu Abri- 
! han, adjunct al ministrului indus- 
I triei construcțiilor de mașini, Ilie
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NOI PROGRAME MUZICALE 

LA RADIO

Pentru iubitorii de muzică sînt 
organizate, anul acesta, noi cicluri și 
programe muzicale radiofonice. In 
cadrul emisiunii de inițiere muzi
cală, se desfășoară în prezent ciclul 
„20 de ani de succese ale culturii 
muzicale romînești“. Cu acest pri
lej sînt prezentate cele mai de 
seamă creații muzicale romînești, 
au loc medalioane consacrate unor 
interpreți romini de frunte, sînt 
popularizate succesele repurtate de 
muzica noastră peste hotare, precum 
și realizările obținute în domeniul 
muzicologiei și învățămîntului mu
zical. Auditorii vor putea urmări 
numeroase alte cicluri dedicate 
creației compozitorilor- și interpret
ier noștri. în preajma celui de-al 
III-lea Festival internațional „Geor
ge Enescu“ se vor desfășura, înce- 
pînd din luna iunie, emisiuni săp
tămânale „Să cunoaștem creația 
enesciană". în timpul festivalului- 
se vor transmite concerte, interviuri 
și informații privind această impor
tantă manifestare artistică. Cea 
de-a 75-a comemorare a morții lui 
Mihai Eminescu prilejuiește, prin
tre altele, emisiuni muzicale inspi
rate de versurile marelui poet. 
Anul Shakespeare este marcat prin 
emisiuni și montaje muzicale cu- 
prinzînd operele „Falstaff“ și „Othe
llo“ de Verdi, Fantezia simfonică 
„Romeo și Julieta“ de Ceaikovskî, 
opera cu același titlu de Gounod, 
muzica de scenă de Mendelssohn 
Bartholdy la »Visul unei nopți de 

I vară“, ete.

Alpiniada republicană

w

Etapa de iarnă a acestei tradițio
nale competiții sportive s-a înche
iat zilele trecute în masivul Rete
zat. întrecerile s-au desfășurat pe 
două trasee : primul (de tip A), la 
care au participat maeștri și spor
tivi de categoria I, a avut ca obiec
tiv atingerea a douăzeci de vîrfuri, 
printre care Retezat, Custura, Ga
leș, Slăveiu, Păpușa, Bucura și 
altele. Pe al doilea traseu (de tip 
B), rezervat sportivilor de categoria 
a Il-a și a IlI-a, trebuiau atinse 
opt puncte de control, printre care 
vîrfurile Peleaga, Pietrele și Slă
veiu.

Printre cei 86 de participant au 
fost și maeștrii sportului Emilian 
Cristea (cel mai vîrstnic concurent 
— 49 ani), Irimia Aurel — ambii 
de la Armata Brașov, Rițișan Abel 
și Pichiu Cornel de la Sîderurgistul 
Hunedoara, Tamaș Vasile și Vrăji- 
toru Gheorghe de la C.F.R. Pêtro- 
șeni și alții.

In general competiția s-a ridicat 
la un înalt nivel, ceea ce denotă că 
în lunile de iarnă concurență s-au 
pregătit intens în vederea importan
tei întreceri alpine.

Clipele de repaus sînt binevenite

Voicu, adjunct al ministrului comer
țului exterior, și de alte persoane o- 
ficiale. Au fost de față Arso Milato- 
vici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
în R. P. Romînă, și membri ai am
basadei. Au fost prezenți membri și 
experți ai ambelor delegații.

VIZITA DELEGAȚIEI 
UNIVERSITĂȚII DIN OXFORD

Timp de 3 zile, delegația Univer
sității din Oxford (Anglia), care ne 
vizitează țara în cadrul programului 
de schimburi cultural-științifice 
dintre R. P. Romînă și Anglia, a vi
zitat localitățile Bacău, Onești, Să- 
vinești, Roznov, Piatra Neamț, Hi
drocentrala „V. I. Lenin“ de la Bi- 
caz, orașul Suceava și Mînăstirea 
Voroneț. La Iași, universitarii en
glezi au avut în cursul zilei de marți 
întîlniri cu cadre didactice și au ți
nut conferințe de specialitate.

(Agerpres)

TURALE
SCHIMB DE CĂRȚI 

ȘI PUBLICAȚII

Biblioteca centrală universitară 
din București a trimis recent Uni
versității din orașul Indiannapolis 
(S.U.A.) o donație de cărți din do
meniul științei, artei și literaturii 
romîne. Asemenea donații au mai 
fost făcute anul trecut bibliotecilor 
universitare din Edinburgh, Tokio și 
Kioto.

în același timp, pe adresa biblio
tecii bucureștene au sosit numeroa
se exemplare rare trimise de 384 
instituții similare din peste 50 de 
țări ale iurriii, cu caîe ea întreține 
relații de schimb. Fondul bibliote
cii, care numără în prezent aproxi
mativ 1 200 000 de cărți și publicații, 
s-a îmbogățit în ultima vreme cu 
1 ratate și publicații ale Academiei 
de Științe din Kiev, ale Institutului 
de studii elenice din Veneția, ale 
Universităților din Basel (Elveția), 
Halle (R. D. Germană), Liège (Bel
gia), Ljubljana (R.S.F. Iugoslavia), 
Para (Brazilia) și altele.

SIMPOZION

Marți după-amiază a avut loc în 
Capitală simpozionul „Cultura ro- 
mînească pe meridianele globului". 
Au vorbit Mircea Popescu, vicepre
ședinte al Consiliului artelor plas
tice din C.S.C.A., și Pop Simion, se
cretar al Uniunii Scriitorilor. Au 
rulat apoi filmele „Scurtă istorie“ și 
„Cpdin“.

★

Marți seara, soprana poloneză 
Alicja Dankowska a susținut rolul 
titular din opera „Aida“ de Verdi 
pe scena Teatrului de Operă și Ba
let al R. P. Romîne,

(Agerpres)

In urma omologării rezultatelor, 
clasamentul general se înfățișează 
astfel : locurile 1—4: Armata Brașov, 
Dinamo Brașov, Metalul Cluj și Si- 
derurgistul Hunedoara cu cîte 950 
de puncte ; locurile 5—12: Caraima- 
nul Bușteni, C.F.R. Petroșeni, Crea
ția Brașov, Grivița Roșie București, 
I.T.B., Mătasea roșie Cisnădie, Me
talul București, Prahova 1 Mai Plo
iești, cu 600 puncte fiecare.

Tund ciclist al Tunisiei
TUNIS 24 (Agerpres). — Cea de-a 

doua etapă a Turului ciclist al Tunisiei, 
desfășurată contra cronometrului, pe echi
pe, în jurul orașului La Marsa, a fost cîș- 
tigată de selecționata R. D. Germane, 
care a parcurs distan|a de 39,800 km în 
52'53”. Pe locurile următoare s-au clasat 
în ordine: Franța — 52'55’’, Danemarca 
— 53’51”; Suedia — 54’34”; Austria — 
55’05”; Belgia — 56’07”. Echipa R. P. 
Romîne a ocupat locul 10 cu timpul de 
56’31”. După aceăsfă etapă, în fruntea 
clasamentului general individual se află 
ciclistul Reiner Marks (R. D, Germana).

VESTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE —- - - - - - - - - - - - -
■>

care adăpostesc Centrul de învă-

Dirijarea telemecanfcă 
a agregatelor miniere

La Dnepropetrovsk (Uniunea So
vietică) a fost realizată o instala
ție telemecanică pentru una din 
minele carbonifere ale bazinului 
Donețk. Cu ajutorul ei, un om 
care se află la suprafața minei 
poate dirija simultan 80 de agre
gate miniere, care lucrează în sub
teran. Această instalație este alcă
tuită din 16 aparate și funcționea
ză pe bază de semiconductori. Cu 
ajutorul ei, dispecerul dirijează li
nia de canveiere care transportă 
cărbunele din abataje, mașinile de 
sortat și ventilația subterană a 
pompelor și instalațiilor electrice. 
Aparatele comunică la pupitrul de 
comandă date referitoare la canti
tatea de aer care intră în mină, la 
nivelul apelor freatice și la situa
ția extracției cărbunelui.

Remorchere cu radar
Navigația normală pe Dunăre în 

sectorul cehoslovac este adesea 
stânjenită de ceață. Experiența a 
demonstrat că radarul îngăduie 
depășirea acestui obstacol. Re
morcherele „Dukla“ și „Tabor", 
construite în portul Komarno și 
înzestrate cu radar, pot naviga iar
na mai multe ore pe zi. Cînd flu
viul nu este înghețat, radarul aju
tă vasele să-l străbată și prin 
ceață, bineînțeles dacă nu e prea 
compactă.

Pe malurile fluviului 
lantzi

In provincia Tziansu — unul din 
principalele centre producătoare de 
bumbac și orez din R. P. Chineză 
— continuă lucrările de hidroame- 
liorare. Această provincie, situată 
de-a lungul malurilor joase ale 
fluviului lantzi și străbătută de a- 
pele fluviului Huai, ca și de nume

Comemorarea parfizanilor italieni 
căzufi în lupta antifascistă

♦

ROMA 24. Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite : 
Marți au avut loc la Roma o serie 
de manifestări în cadrul cărora s-au 
comemorat luptele din 1944 ale 
partizanilor italieni împotriva tru
pelor naziste și fasciste. In 1944 na
ziștii au împușcat 325 de ostateci 
italieni în locul cunoscut sub nu
mele de „Fosse Ardeatine“. Marți, 
populația Romei i-a comemorat pe 
martiri. Pe străzile orașului și în 
cartiere au avut loc manifestații lo
cale și mitinguri. La unele întreprin
deri, printre care „Romana Gas“ și 
„Stefer", s-a încetat lucrul pentru

Apel al deținuților 
politici din Burgos

MADRID 24 (Agerpres). — Deți
nuți! politici din orașul spaniol 
Burgos au lansat un apel în care a- 
rată că „situația lor constituie o 
dovadă de încălcare a tuturor nor
melor juridice, fapt simțit zilnic de 
cetățenii spanioli“.

In mesaj se arată că numeroși 
deținuți politici continuă să fie ți
nuți în închisori de 10, 15 sau 20 
de ani pentru că au apărat idei ce 
nu convin fascismului, au cerut li
bertatea sindicatelor, libertatea pre
sei și libertatea de asociere.

BRĂZDAR VECHI DE 6 MILENII

Agricultura în sudul Asiei Centrale 
a luat naștere eu 6 000 ele ani în urmă. 
Istoricii sovietici au formulat această 
ipoteză pe temeiul unei noi descoperiri 
arheologice. In valea rîului Keles (Uz
bekistan) a fost descoperit recent un 
brăzdar de piatră care, clupă părerea 
oamenilor de știință, poate fi datat cu 
patru mii de ani î.e.n. Această dată a 
fost confirmată de rămășițele de veselă 
ceramică și unelte de muncă din piatră, 
descoperite mai înainte în același loc 
unde s-a descoperit acum acest brăzdar. 
Oamenii de știință subliniază că faso
narea brăzdarului primitiv a fost făcută 
atît de perfect îneît el poate fi folosit și 
în zilele noastre.

„BIBLIOTECA MEMORIALĂ 
J. F. KENNEDY"

Comitetul însărcinat cu strîngerea de 
fonduri pentru construirea „Bibliotecii 
memoriale J. F. Kennedy“ a anunțat că 
la 29 mai, la New York și în alte 23 de 
orașe ale S.U.A., vor fi deschise expo
ziții conținînd documente și note elabo
rate sau semnate de fostul președinte 
al Statelor Unite. Printre aceste docu
mente se va afla o copie a Tratatului 
cu privire la interzicerea experiențelor 
nucleare în trei medii, precum și dis
cursul inaugural rostit de defunctul pre
ședinte în ianuarie 1961. Pînă în pre
zent au fost strînși 4 milioane dolari 
pentru construirea acestei biblioteci me
moriale la Cambridge (statul Massachu
setts).

TINERII NORVEGIENI VOR RELUA 
TRAVERSAREA POLULUI NORD

Ministerul canadian pentru teritoriile, 
nordice a anunțat că grupul tinerilot 
norvegieni, condus de exploratorul 
Bjorn Staib, care a plecat recent intr-o 

roase alte rîuri, a avut în trecut mult 
de suferit de pe urma inundațiilor. 
In anii de după eliberare s-a desfă
șurat o muncă intensă pentru stă- 
pînirea acestor ape : au fost cons
truite 113 ecluze mari și mijlocii, 
50 de rezervoare, au fost reparate 
și consolidate diguri pe distanțe de 
mii de metri. In perioada de după 
noiembrie 1963, în provincia Tzian
su a. fost terminată amenajarea a 
146 000 canale de irigare, iar nu
meroase ecluze, poduri, diguri au 
fost construite sau consolidate.

Centru de învățămint 
în domeniul construcției 
de mașini

în raionul Marianao, din orașul 
Havana, au fost înălțate în mai pu
țin de 14 luni câteva mari clădiri 

In centrul orașului Katowice (R. P. Polonâ)

ca muncitorii să poată participa la 
acțiunile comemorative .

De ’dimineață a avut loc o mani
festare oficială la care au participat 
președintele republicii, Antonio 
Segni, primul ministru, Aldo Moro, 
și alte personalități. Consiliul comu
nal al Romei a ținut o ședință ex
traordinară în cadrul căreia s-ău co
memorat 20 de ani de la asasinarea 
luptătorilor antifasciști.

Marți după-amiază a avut loc pe 
străzile orașului o manifestație care 
a pornit de la poarta San Paolo, 
unde a avut loc atunci adunarea pri
mului nucleu de partizani din Roma, 
pînă la „Fosse Ardeatine“, unde se 
află mormîntul victimelor nazismu
lui.

0 hotărire semnificativă 
a S.U.A.

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Agențiile americane de presă anun
ță că Curtea Supremă a S.U.A. a 
casat, cu opt voturi contra 1, o ho- 
tărîre a unei Curți federale de apel 
și a recunoscut dreptul Cubei de a 
naționaliza bunurile străine. Curtea 
Supremă a autorizat, de asemenea, 
plata către Cuba a sumei de 175 250 
dolari, prețul unei încărcături de za
hăr care fusese pusă sub sechestru 
la cererea foștilor acționari ameri-

călătorie pe schiuri din America de 
Nord în Scandinavia, traversînd Polul 
Nord, s-a înapoiat la stațiunea meteo
rologică Alert, situată în insula Elesme- 
re. Conducătorul grupului a declarat că 
o parte din caiacele cu care călătoreau 
au fost avariate de ghețurile întîlnite în 
cale, astfel îneît, după ce au parcurs 
aproximativ 20 kilometri, ei au trebuit 
să se înapoieze pentru a face reparațiile 
necesare. Staib a spus că intenționează 
să ia un nou start spre Polul Nord în
tr-un viitor apropiat. S-a anunțat că 
printre membrii grupului se află și ra
diotelegrafistul care a participat la ex
pediția pe pluta „Kon Tiki“ condusă de 
exploratorul Thor Hyerdahl în sudul 
Oceanului Pacific.

FLUVIU DE NOROI

Ca urmare a ploilor torențiale căzute 
în ultimele zile, un „fluviu de noroi“ 
coboară dinspre colinele ce înconjoară 
orașul Los Angeles (S.U.A.), amenin- 
țînd să acopere mai multe șosele și 
case aflate în calea sa. Pînă în prezent, 
20 de case au trebuit să fie evacuate, 
iar trei șosele au fost închise pentru 
circulație. După ce a parcurs aproxima
tiv doi kilometri, noroiul a ajuns la 
înălțimea trotuarelor șoselei Western 
Avenue din Los Angeles, punînd în pe
ricol de inundație și alte străzi ale 
orașului.

AUTOSTRADĂ... ÎNCĂLZITĂ

In anii viitori, căile de comunicație 
între Italia și Germania Federală se vor 
lărgi. în acest scop începe din anul a- 
cesfa construirea unei autostrăzi de 315 
km. Ținutul muntos cere construirea a 
numeroase viaducte și tubele.■ Pentru a 
evită formarea gheții pe .șosea sé pre
vede încălzirea porțiunilor de drum a- 
flate la o înălțime intre 11(1 și 900 m.

țămînt în domeniul construcției de 
mașini — una dintre cele mai 
mari instituții de învățămint din 
Cuba. Aici își însușesc diferite 
specialități peste 500 de tineri cu
banezi — viitori strungari, frezori, 
șlefuitori, forjori, turnători, su
dori etc.

Fabrică de beton ușor
Noua fabrică de beton ușor din 

Berente (R. P. Ungară) a început 
să producă. în 72 de ore fabrica 
realizează o producție de 2100 mc 
de beton ușor, cu 300 m c peste 
prevederi. De asemenea, au fost 
realizați indicii calitativi prevăzuți. 
Ca materie primă fabrica folosește 
zgură de cenușă de la termocen
trala din Borsod.

Manîfestare studențească 
ia Universitatea 
Cambridge

LONDRA 24 (Agerpres). — La 
Universitatea Cambridge a avut loc 
timp de trei zile o originală mani
festare publică organizată de Aso
ciația studențească pentru Națiunile 
Unite, care reunește grupuri de stu- 
denți din universitățile engleze. A- 
ceasță manifestare denumită „Adu- 
haï'èa Generălă model a O.N.U.“, la 
care au participat aproximativ 400 
de studen'ți din toate universitățile 
Marii Britanii, a prezentat rolul și 
poziția delegațiilor din diferite țări 
ale lumii la O.N.U.

Printre vorbitorii la aceste „dez
bateri“ consacrate situației interna
ționale a fost G. H. Hosking, condu
cătorul grupului de studenți repre- 
zentînd poziția la O.N.U. a delega
ției R. P. Romîne.

a Curții Supreme

câni ai unei companii cubane națio
nalizate. Suma respectivă nu va fi 
totuși vărsată autorităților cubane, 
deoarece guvernul american a „în
ghețat“ toate bunurile cubane din 
S.U.A., pentru a determina Cuba 
să plătească compensații americani
lor ale căror bunuri au fost națio
nalizate în Cuba. Hotărîrea Curții 
Supreme poate afecta numeroase 
procese similare care sînt pendinte 
în fața tribunalelor americane.-

Acest acordeon gigantic măsoară 
1,50 metri înălțime, cînlărește 40 de 
kilograme și are un număr conside
rabil de clape. înzestrat cu o mare 
putere sonoră, care se întinde 
pe 4 octave și jumătate, instrumen
tul a fost fabricat, în ciuda mărimii 
lui, într-un mic atelier meșteșugă
resc din Lyon. După cum se vede, 
constructorul acordeonului, Angelo 
Franchlnl, este maî mare numai cu 
un cap decît instrumentul pe care 
l-a realizat și care este considerat 

cel mai mare acordeon din lume
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La Conferința Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare AU ÎNCEPUT

ERILE
® Raportul „Spre o nouă politică 

comercială in vederea 
dezvoltării"

® Interesul comun cere ca toate 
țările să participe la schimburile 
internaționale

Sintetizînd punctele principale 
expuse în raportul său intitulat 
„Spre o nouă politică comercială în 
vederea dezvoltării", distribuit ante
rior delegaților, dr. PREBISCH a 
declarat în esență că, dat fiind mij
loacele tehnice și materiale de care 
dispune în prezent omenirea, este un 
non sens ca majoritatea țărilor în 
curs de dezvoltare să se zbată în 
mizerie, boli și ignoranță. Tocmai 
pentru a le sprijini, substanțial în 
efortul lor de a depăși această si
tuație intolerabilă, țările industria
lizate trebuie să-și aducă aportul la 
eliminarea acelor măsuri care de
zavantajează țările în curs de dez
voltare în relațiile lor comerciale ex
terne. Raportorul a subliniat, totoda
tă, importanța care trebuie acordată 
participării țărilor socialiste la co
merțul internațional, ca urmare a 
succeselor. obținute de aceste țări în 
dezvoltarea multilaterală a econo
miei lor-

Șeful delegației columbiene, CAR
LOS LLERAS, a declarat că țara sa 
consideră că măsurile destinate unei 
mai puternice integrări a comerțu

lui mondial trebuie să se bazeze pe 
principiul solidarității, dat fiind fap
tul că este necesar să se dea un vi
guros impuls dezvoltării țărilor ră
mase în urmă. Procesul integrării 
economice generale nu trebuie să în. 
semne o concentrare crescîndă a bo
găției și veniturilor în mîinile unor 
națiuni, ci el trebuie să se manifes
te printr-o repartiție mai satisfăcă
toare pentru marea majoritate a 
populației globului.

Ministrul comerțului exterior al 
Belgiei, MAURICE BRASSEUR, în 
numele celor șase țări ale Pieței co
mune, cît și al țării sale, a declarat 
că, pe plan economic, interesul co
mun cere ca toate țările lumii 
să participe într-adevăr la schimbu
rile internaționale. Recunoscînd fap
tul că țările în curs de dezvoltare 
n-au beneficiat pe deplin de resur
sele lor economice, deoarece spori
rea cantitativă a exporturilor lor a 
fost însoțită de o reducere a prețu
rilor plătite de țările industrializate, 
ministrul belgian a declarat că țările 
Pieței comune sînt favorabile, în 
principiu, unei stabilizări a prețuri
lor produselor primare la un nivel 
satisfăcător de remunerator pentru 
țările producătoare. Dacă țările par
ticipante la conferință vor fi de 
acord asupra acestui principiu — a 
spus el — vom fi întreprins o ac
țiune importantă în direcția cea 
bună. El a adăugat, totodată, că ori
ce stabilizare a prețurilor are, evi
dent, limitele sale. Vorbind despre 
politica comercială a Belgiei față de 
țările în curs de dezvoltare, Maurice 
Brasseur a spus că Belgia este in-

ÎN COMITETUL CELOR 18
Propunerile prezentate de ministrul
de externe ai Braziliei și de delegatul Indiei

teresată în dezvoltarea colaborării 
economice cu celelalte țări, făcînd în 
acest sens sugestii privind crearea 
unui mecanism de asigurare și cre
dit internațional, destinat să susțină 
exporturile țărilor în curs de dez
voltare. O astfel de organizație — a 
spus el — ar putea avea ca membri 
atît țări dezvoltate, cît și țări mai 
puțin dezvoltate. El a propus, de 
asemenea, instituirea unui sistem de 
asigurare pentru capitalurile parti
culare investite în țările în curs de 
dezvoltare.

Ministrul afacerilor externe al. 
Braziliei, ARAUJO CASTRO, dele
gatul Marocului, ALUDIN SEBTI, și 
cel al Libanului, ministrul economiei 
FOUAD AMOUN, au prezentat un 
tablou al greutăților pe care le în- 
tîmpină' țările lor în dezvoltarea 
economiei ca urmare a discrimină
rilor existente în comerțul mondial 
și au sugerat conferinței o serie de 
măsuri menite să ducă la înlătura
rea acestor piedici.

Ministrul finanțelor și problemelor 
economice al Franței, GISCARD 
d’ESTAING, a prezentat planul 
francez în cinci puncte privind dez
voltarea comerțului mondial și sta
bilirea de noi măsuri în comerțul 
cu țările în curs de dezvoltare.

Cele cinci puncte se referă la or
ganizarea piețelor mondiale, ridica
rea prețurilor mondiale la nivelul 
prețurilor existente în țările dezvol
tate, extinderea acordurilor interna
ționale la noi produse tropicale și 
anumite materii prime industriale, 
stabilirea unei liste de produse ale 
căror prețuri ar putea fi mărite și 
măsuri în favoarea produselor fa
bricate sau semifabricate ale țărilor 
în curs de dezvoltare. Guvernul 
francez, a spus Giscard d’Estaing, se 
pronunță pentru sporirea procentu
lui importurilor făcute de către ță
rile industrializate din țările aflate 
în curs de dezvoltare.

Dezbaterile generale continuă la 
25 martie.

ZIUA INDEPENDENTEI GRECIEI

Ciocniri intre studenți 
șg .poliție la Seul

© Sute de demonstranți arestați ® Hotărirea tJepuîaților opoziției
SEUL 24 (Agerpres). — 3 000 de 

studenți din capitala Coreei de sud 
au luat parte la demonstrația de 
protest împotriva tratativelor ce au 
loc în prezent la Tokio în vederea 
normalizării relațiilor japono-sud- 
coreene. Mai multe sute de polițiști 
au barat drumul demonstranților. 
Studenții au început să arunce cu 
pietre și să înlăture baricadele. Po
lițiștii au aruncat asupra demon
stranților grenade cu gaze lacrimo
gene. 30 de studenți au fost răniți, 
iar cîteva sute au fost arestați.

După cum apreciază coresponden
tul agenției Associated Press la 
Saigon, aceasta a fost cea mai pu
ternică demonstrație de la instau

rarea la putere a lui Pak Cijan Hi, 
din luna mai 1961.

Agenția U.P.I. anunță că depută
ții opoziției din parlamentul sud- 
coreean au hotărît că în cazul în
cheierii unui tratat cu Japonia își 
vor prezenta demisia.

După cum se știe, la Tokio au a- 
vut loc, pentru prima oară de la 
sfîrșitul celui de-al doilea război 
mondial, tratative pentru normali
zarea relațiilor între Japonia și Co
reea de sud. în spatele așa-zisei 
normalizări a relațiilor se ascund 
însă tratative pentru realizarea u- 
nei alianțe militare care reprezintă 
un pericol serios pentru pacea și 
securitatea în Asia de sud-est.

In capitala Greciei

DESEMNAREA MEDIATORULUI O.N.U. ÎN CIPRU
GENEVA 24 (Agerpres). — în 

urma noilor discuții pe care le-a a- 
vut la 24 martie cu secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, Sakari 
Toumioja a acceptat să preia func
ția de mediator în Cipru.

S-au declarat de acord cu această

numire toate țările interesate (Cipru, 
Grecia, Turcia și Anglia).

Sakari Toumioja, personalitate 
finlandeză cunoscută, a ocupat dife
rite posturi de răspundere în cadrul 
O.N.U., ca și în țara sa.

Notă a Ministerului de Externe al ll.B.S.S.
adresată ambasadei

MOSCOVA 24 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția TASS, Minis
terul Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
a respins o notă a ambasadei R. F. 
Germane la Moscova prin care se 
protesta împotriva faptului că Re
publica Democrată Germană a fost 
inclusă pe lista statelor care au ade
rat la protocolul de la Haga al con
venției privind transporturile ae
riene internaționale din 1929, al că
rei depozitar este guvernul R. P. Po-

K. r. ö.
lone. în nota de răspuns se arată că 
încercările R. F. Germane de a con
testa participarea legală a R. D. 
Germane la acest acord nu pot fi 
apreciate decît ca pretenții nefonda
te ale unui stat de a-și aroga drep
tul de a stabili, după aprecierea sa, 
numărul statelor participante la un 
acord internațional. Guvernul sovietic 
le-a respins în repetate rînduri și le 
respinge din nou ca fiind lipsite de 
orice temeiuri politice și juridice.

GENEVA 24 (Agerpres). — în șe
dința din 24 martie a Comitetului 
celor 18 state de la G,eneva au avut 
loc dezbateri pe marginea problemei 
dezarmării generale și totale. Primul 
a luat cuvîntul ministrul afacerilor 
externe al Braziliei, Araujo Castro, 
care și-a exprimat îngrijorarea în- 
legătură cu faptul că în cadrul lu
crărilor Comitetului celor 18 nu se 
ajunge la rezultate concrete pozitive. 
Potrivit părerii delegatului Braziliei, 
comitetul ar trebui să se ocupe de 
extinderea Tratatului de la Moscova 
și asupra experiențelor nucleare 
subterane. El a propus, totodată, în
cheierea unui pact de neagresiune 
cu participarea tuturor țărilor lumii, 
în încheierea cuvîntării sale, Araujo 
Castro a relevat din nou caracterul 
pozitiv al propunerii privitoare la 
crearea unui fond special în urma 
reducerii cheltuielilor militare, care 
să fie orientat în direcția sprijinirii 
țărilor în curs de dezvoltare.

Delegatul Indiei, Trivedi, a spriji
nit propunerea sovietică referitoare 
la crearea „umbrelei rachcto-nucîea- 
re", chemînd, totodată, pe membrii

comitetului să examineze în modul 
cel mai serios această problemă.

Delegații Angliei, S.U.A. și Italiei, 
referindu-se la această propunere a 
reprezentantului Indiei, au afirmat 
că proiectul sovietic conține unele 
„neclarități“ și că acesta nu poate 
fi examinat atîta timp cît nu vor fi 
elucidate „neclaritățile“ amintite.

Delegatul R. P. Bulgaria, Lukanov, 
a criticat poziția pe care s-au situat 
puterile occidentale, care, potrivit 
declarației sale, tind să tergiver
seze Soluționarea problemei dezar
mării.

Ultimul a luat cuvîntul S. K. Ța- 
rapkin, reprezentantul U.R.S.S., care 
a atras .atenția membrilor comitetu
lui asupra cuvîntării delegatului In
diei. După cum a subliniat el, dele
gatul Indiei apreciază examinarea 
neîntîrziată a propunerii sovietice 
privind „umbrela racheto-nucleară“ 
drept o posibilitate de a da impuls 
tratativelor privind dezarmarea și de 
a obține rezultate concrete în lucră
rile comitetului. Următoarea ședință 
a comitetului a fost fixată pentru 
data de 26 martie.

Poporul grec sărbătorește astăzi 
ziua independenței sale de stat. 
Acum 143 de ani, la 25 martie 1821, 
în Grecia a început răscoala popu
lară care a dus la scuturarea jugu
lui otoman. Independența țării a fost 
proclamată în ianuarie 1822 de către 
Adunarea Națională, întrunită în 
localitatea Epidaur, dar luptele grele 
împotriva înrobitorilor au continuat 
timp de mai mulți ani.

Vitejia arătată de luptătorii greci 
pentru independență a atras admi
rația și sprijinul oamenilor iubitori 
de libertate din multe țări ale lu
mii. Legături strînse s-au creat în 
anii aceia între patrioții din Grecia 
și din Romînia angajați în focul 
luptei de eliberare împotriva acelo
rași asupritori. Detașamentele de 
răsculați greci care, venind din 
Rusia, au acționat pe teritoriul țării 
noastre, au fost primite cu simpatie 
și ospitalitate. Ulterior, legăturile de 
prietenie dintre poporul grec și po
porul romîn s-au dezvoltat și mai 
mult. în anii dintre cele două răz
boaie mondiale a apărut și s-a dez
voltat o mișcare de apropiere și co
laborare între țările balcanice, izvo- 
rîtă din necesitatea de a se opune 
politicii de transformare a acestei 
regiuni în „butoiul cu pulbere“ al 
Europei. Dar, în condițiile de atunci, 
ea n-a putut da rezultate durabile. 
Al doilea război mondial și sufe
rințele pe care le-a adus popoarelor 
balcanice au pus în lumină din nou 
comunitatea de interese a acestor 
popoare, faptul că trebuie să con
lucreze cu folos pentru apărarea 
păcii.

După război, țara noastră, care a 
pornit. pe calea făuririi unei vieți 
noi, socialiste, a pus la baza politi
cii sale externe principiile coexis
tenței pașnice cu toate țările, indi
ferent de orînduirea lor socială. în 
acest spirit, guvernul romîn a luat 
inițiativa normalizării relațiilor sale 
cu Grecia. In 1954, între cele două 
țări au fost Testabilite relațiile co

merciale, iar în 1956 cele diploma
tice. Totodată au fost reluate schim
burile culturale, artistice, sportive.

în scopul consolidării păcii și al 
dezvoltării colaborării între țările 
balcanice, guvernul romîn a făcut 
cunoscutele sale propuneri cu pri
vire la transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a păcii și conviețuirii paș
nice, din care armele atomice și ra
chetele să fie înlăturate. Opinia pu
blică din țara noastră a dat o înal
tă apreciere primirii bune făcute de 
masele largi și de personalități po
litice de seamă din Grecia acestor 
propuneri. între timp actualitatea 
lor se impune cu și mai mare preg
nanță, dacă avem în vedere că ideea 
creării de zone denuclearizate a de
venit una din ideile cele mai popu
lare ale luptei pentru lichidarea în
cordării internaționale, pentru pre
gătirea dezarmării generale și totale. 
Dar, după cum se știe, fostul guvern 
al Greciei a refuzat să meargă pe 
această cale.

în ultimele luni în Grecia a avut 
loc o importantă schimbare politică. 
La putere a venit un nou guvern în 
frunte cu primul ministru Papan- 
dreu. Conducătorii noului guvern au 
declarat că Grecia va acționa pen
tru îmbunătățirea relațiilor sale cu 
toate țările vecine. Aceeași idee a 
fost exprimată și în mesajul tronu
lui, citit la deschiderea sesiunii nou
lui parlament.

Credincioasă politicii sale de apă
rare și consolidare a păcii, în pri
mul rînd în regiunea geografică din 
care face parte, țara noastră va 
milita ca și pînă acum pentru trans
formarea Balcanilor întrro.zonă a 
păcii și colaborării pașnice, du..con
vingerea că aceas.tă'.Ț501itîc!ă’LCăSpun- 
de intereselor vitàlël'âl'ëtLütu£ô&'po- 
poarelor balcanice. ■

Poporul romîn felicită călduros 
poporul prieten al Greciei cu prile
jul sărbătorii sale naționale și îi a- 
dresează cele mai bune urări de 
prosperitate și pace.

Corespondență din Paris

După prima etapă a vizitei 
in America Latină

Capitolul nu este închis și pînă la 
toamnă, cînd generalul de Gaulle 
va întreprinde o nouă călătorie în 
țările Americii -Latine, acțiunile di
plomației franceze în această parte a 
lumii vor fi fără îndoială urmărite 
cu interes.

In fața preocupărilor actuale ale 
comentatorilor din Paris și din alte 
capitale se află și una din mult 
controversatele probleme ale Pieței 
comune : poziția R.F.G. față de „pla
nul Mansholt“.

în capitala Argentinei, Buenos Aires, 
s-a desfășurat recent o demonstra
ție a populației împotriva scumpirii 

costului vieții.

multe persoane55

sînt amestecate în acest caz
• NOUL AVOCAT REFUZĂ SĂ-L MAI APERE PE RUBY • UNUL DIN
TRE JURAȚI A PRIMIT SCRISORI DE AMENINȚARE

DALLAS 24 (Agerpres). — La nu
mai patru zile după ce a acceptat 
să-1 înlocuiască pe Melvin Belli ca 
principal apărător al lui Jack Ruby, 
avocatul Percy Foreman din Hous
ton a anunțat luni că a renunțat la 
această sarcină „întrucît prea multe 
persoane sînt amestecate în acest 
caz“. într-o declarație făcută repre
zentanților presei, Foreman a spus 
că familia lui Ruby se amestecă în 
acțiunile avocaților și că el „nu do
rește să reprezinte cinci sau șase 
persoane“.

După cum transmite agenția 
France Presse, sora lui Ruby a cerut 
lui Foreman să renunțe la orice le

gături cu presa, atitudine conside
rată de avocat „cu totul greșită“. '

DALLAS 24 (Agerpres). — Ziarul 
„Dallas News" relatează că Biroul 
federal de investigații cercetează re- 
clamația inginerului James Cunnin
gham, fost jurat în procesul lui Jack 
Ruby, care a primit scrisori de ame
nințare îndată după pronunțarea 
sentinței împotriva lui Ruby. Săptă- 
mîna trecută, agenți ai F.B.I.-ului au 
arestat două femei care au proferat 
prin telefon amenințări la adresa gu
vernatorului statului Texas, John 
Connally, în legătură cu condamna
rea lui Ruby.

SCURTE ȘTIRI
Marți, generalul de Gaulle a re

venit la Paris, reluîndu-și activi
tatea obișnuită după călătoria pe 
care a întreprins-o în Mexic, Gua
delupa, Guyana Franceză și Marti- 
nica. Vizita aceasta constituie o 
parte din turneul latino-american al 
președintelui francez, care în toam
nă urmează să călătorească cîteva 
săptămîni prin mai multe țări din 
America de Sud. Activitatea pe 
care și-a propus s-o desfășoare în 
această parte a lumii de Gaulle 
este amplu comentată atit în presa 
franceză cit și în ziarele din nume
roase alte ' țări.

Cum sînt apreciate rezultatele 
practice ale convorbirilor pe care 
de'Gaulle le-a avut în Mexic? Zia
rul „La Nation“, consideră că „a- 
ceastă vizită de trei zile în Mexic 
se arată extrem de fructuoasă pen
tru cele două țări“, adăugind că 
„Franța s-a angajat să sprijine 
Mexicul la conferința pentru comerț 
și dezvoltare de la Geneva“. Un co
mentator releva de asemenea că în
curajarea dată investițiilor france
ze : în Mexic corespunde „dorințelor 
acestei țări care are încă nevoie de 
capital în stadiul actual al indus
trializării sale" și „că un anumit 
număr, de uzine franceze de produse 
chimice și petrochimice vor fi mon
tate în curînd în Mexic“. La rîndul 
său, agenția France Presse, consta- 
tînd că în comunicatul comun fran- 
co-mexican nu se anunță „nimic con
cret pentru viitorul imediat“, scoate 
în evidență „noua stare de spirit a 
celor două țări“, care ar reieși din „a- 
nunțarea unor consultări regulate 
între cele două guverne și mai cu 
seamă din faptul că aceste consul
tări se extind în mod expres asupra 
problemelor externe".

Ziarul columbian „El Espectador" 
arată, intre altele : „De Gaulle vrea 
să' cîștige prieteni pentru patria sa 
și vrea noi piețe".

Multe comentarii sînt consacrate 
ecoului pe care această vizită l-a 
stirnit în Statele Unite. După cum 
s-a exprimat Claude Krieff în 
„VExpress", „de zeci de ani Ame
rica Latină, este o zonă suprave
gheată. cu gelozie de către Departa
mentul de Stat“. In această 'ordine 
de idei „New York Herald Tribune" 
constată că vizita lui de Gaulle 
„este un nou subiect de contro
versă".

Corespondentul din Washington al 
ziarului „Le Monde“ scrie că in ca
pitala americană se va simți o ușu
rare zilele viitoare, „omagiindu-se" 
moderația generalului și „înțelep
ciunea“ gazdei sale care a știut să re
țină din cuvintele invitatului ceea 
ce poate fi bun pentru Mexic, tre- 
cînd peste ceea ce ar putea tulbura 
relațiile sale cu S.U.A.

Dar, după cum relata agenția As
sociated Press, „dedesubtul calmului 
oficial există o oarecare îngrijorare“. 
Agenția France Presse constată ace
lași lucru cînd scrie că în presa ame
ricană șefului statului francez i se 
atribuie „intenții ostile Statelor Uni
te, în special intenția de a încuraja 
pe conducătorii latino-americani să 
ducă o politică de independență față 
de S.U.A.“.

Ziarul englez „Daily Herald" pre
supune că numeroși latino-ameri
cani ar găsi în ideile președintelui 
de Gaulle un sprijin în vederea so
luționării problemelor lor. In același 
timp, unii observatori constată in
consecvența. acestor idei. în timp ce 
în Mexic a sprijinit efortul guver
nului de a consolida independența 
țării, în Guadelupa, unul din „teri
toriile de peste mări" ale Franței, 
oaspetele a denumit, drept „ridicoli“ 
pe manifestanții care cereau auto
nomie pentru patria lor.

După cîte se vede, s-au emis multe 
păreri cu privire la vizita pre
ședintelui Franței dincolo de ocean.

Divergențele
Este vorba de înăsprirea poziției 

R.F.G. față de „planul Mansholt“ — 
așa cum a reieșit din recentele dez
bateri din Bundestag — precum și 
de atmosfera încordată în care s-a 
deschis luni, la Bruxelles, conferin
ța miniștrilor agriculturii ai țărilor 
Pieței Comune.

La conferință se discută din 
nou problema armonizării pre
țurilor cerealelor, armonizare care, 
potrivit așa-numitului plan Mans
holt, ar urma să fie realizată prin 
fixarea unui preț unic începînd de 
la 1 iulie 1964. Parlamentul de la 
Bonn a adoptat însă o rezoluție in- 
vitînd guvernul să se pronunțe la 
Bruxelles împotriva armonizării 
prețurilor cerealelor înainte de 
1970. Această rezoluție corespun
dea punctului de vedere al cancela
rului Erhard, care, în cadrul dezba
terilor din Bundestag, a declarat : 
«Guvernul vest-german nu este gata 
să accepte pentru anul 1964-1965 o 
reducere a prețurilor. Nu sînt în mă
sură să precizez data la care vom fi 
pregătiți să luăm o hotărîre în ce 
privește anii ce urmează, nici să vă 
spunem în ce circumstanțe și in ce 
condiții prealabile guvernul va pu
tea să subscrie la un asemenea a- 
cord». Atitudinea guvernului R.F.G. 
este justificată de ziarul vest-ger
man „Die Tat“ prin aceea că : «Bru- 
xelles-ul vine cu propunerea ca 
prețurile agrare unice în C.E.E. să 
fie adoptate pe cît posibil imediat, 
ceea ce ar însemna o reducere a 
prețurilor germane». Este știut că 
prin „armonizare". adică prin stabi
lirea unui preț mediu, prețurile 
vest-germane, care sînt cele mai ri
dicate din țările Pieței comune, vor 
scădea., în timp ce prețurile franceze 
vor crește. Tocmai de aceea minis
trul agriculturii vest-germane,

persistă
Schwartz, care precedase pe cance
larul Erhard la tribună, și preșe
dintele comisiei parlamentare pen
tru alimentație, Bauknecht, au ata
cat cu violență planul Mansholt, 
spunînd că «acest plan avantajează 
de o manieră considerabilă agricul
tura franceză», în timp ce țăranii 
vest-germani ar avea de suferit 
grive prejudicii.

Opoziția R.F.G. față de planul 
Mansholt a produs o reacție vie, iri
tată la Paris. Ziarul „Paris Presse“ 
consideră că «refuzînd să scadă pre
țurile cerealelor, guvernul vest-ger
man va provoca, fără îndoială, o 
nouă înrăutățire a situației în Piața 
comună. Veto-ul german față de 
planul Mansholt, in felul în care a 
fost formulat, riscă să compromită 
serios aplicarea politicii agricole co
mune, hotărîte de către cei șase la 
23 decembrie».

Incercînd să explice cauzele ati
tudinii guvernului R.F.G., zia
rul „Le Monde" scrie : «înăsprirea 
poziției vest-germane se datorează 
unor »preocupări de ordin politic, și 
anume viitoarele alegeri", iar „La 
Nation" constată că «prof. Erhard 
se lovește, în propria sa tabără, de 
opoziția hotărîtă a numeroși depu- 
tați și că, cu 18 luni înainte de ale
geri, el nu intenționează să-și atra
gă nemulțumirea alegătorilor ru
rali».

In această atmosferă încărcată 
se desfășoară la Bruxelles confe
rința miniștrilor agriculturii din 
țările Pieței comune. Iată de ce 
aici se consideră că aprecierile op
timiste cu privire la aplanarea di
vergențelor ' în cursul dezbaterilor 
din decembrie trecut apar ca ne
justificate.

Tudor VORNICU

PARIS. Delegația Universității 
București, condusă de acad. Gh. 
Mihoc, rectorul universității, a vizi
tat muzeul din orașul Bayeux, loca
litățile Pontorson și Mont Saint- 
Michel. Conf, univ. Valentin Lipatti 
a ținut la Sorbona o conferință in
titulată : „Diderot în Romînia". Cei 
prezenți au urmărit cu interes expu
nerea care s-a bucurat de apreciere.

legațiile sînt conduse de miniștrii de 
externe ai .celor două țări.

SOFIA. După cum transmite a- 
genția B.T.A. în urma unor consul
tații la nivel diplomatic guvernele 
Bulgariei și Greciei au hotărît să 
reia Ia Sofia, începînd de la 20 apri
lie 1964, tratativele în problemele 
litigioase. Semnarea acordurilor va 
avea loc la Atena.

CAIRO. Ali Sabri, președintele 
Consiliului executiv al R.A.U., a fost 
însărcinat de președintele Nasser cu 
formarea noulpi guvern.

KHARTUM. Marți, în capitala 
Sudanului, au început tratativele 
dintre delegațiile Etiopiei și Soma
liei, în vederea reglementării con
flictului de frontieră dintre ele. De

2 000 de studenți au manifestat la Lisabona împotriva guvernului sa- 
lazarist. Poliția a intervenit pentru a-i împrăștia pe manifestanți.

PRAGA. După cum transmite a- 
genția C.T.K., la Praga s-a deschis 
cel de-al II-Iea Congres al Uniunii 
arhitecților cehoslovaci. La lucrările 
congresului participă Antonin No
votny, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele R. S. 
Cehoslovace, membri ai guvernului 
și reprezentanți ai vieții culturale și 
obștești.

BAGDAD. A fost dată publicită
ții hotărîrea generalului guvernator 
al Irakului privitoare la ridicarea 
sechestrului asupra proprietății con
ducătorului kurzilor, Mustafa Bar
zani, și a unui număr de 404 repre
zentanți ai populației kurde. După 
cum se menționează în hotărîre 
„motivele care au determinat pune
rea sechestrului nu mai există”.

CAPE KENNEDY. La 24 martie 
a fost lansat un vehicul spațial 
avînd forma unui planor, urmînd 
a fi proiectat în spațiu de o rachetă 
la o altitudine de 60 km și cu o vi
teză de 19 300 km pe oră. La scurt 
timp după lansare s-a anunțat că 
experiența a eșuat. (U.P.I.).

TOKIO. Agențiile de presă anun
ță că ambasadorul S.U.A. în Japo
nia, Edwin Reischauer, a fost marți 
victima unui atentat. în momentul 
în care ambasadorul părăsea clădi
rea ambasadei, un tînăr japonez s-a 
năpustit cu un pumnal asupra sa, 
rănindu-1 în coapsa dreaptă. El a 
fost transportat de urgență la spi
tal, iar atentatorul arestat.

PARIS. Tribunalul siguranței sta
tului a pronunțat sentința în pro
cesul unui grup de oasiști. Condu
cătorul grupului a fost condamnat 
la 20 de ani închisoare iar ceilalți 
membri la închisoare între 7—18 
ani.
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