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ÎNTREPRINDERI fruntașe PE TARA

Piața Teatrului din Brașov

in întrecerea socialistă pe anul 1963

Distincții acordate orașelor 
bine gospodărite

leri au primit Steagul 
de întreprindere fruntașă:
® RAFINĂRIA BRAZI
• ÎNTREPRINDEREA

DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 
NR. 5 - BUCUREȘTI

• UZINELE „INDEPENDENTA"- 
SIBIU

• UZINELE DE PIESE AUTO 
COLIBASI

• FABRICA „FLACĂRA ROSIE" 
BUCUREȘTI

In aceste zile au loc în întreprinderi adunări în care sînt decer
nate distincții colectivelor care s-au remarcat în întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe 1963. Pe baza rezultatelor 
obținute în producție, un mare număr de întreprinderi au fost dis
tinse cu diploma de fruntașe pe regiune sau pe oraș sau de eviden
țiată pe ramură. Ieri a început decernarea Steagurilor de întreprindere 
fruntașă pe țară în întrecerea socialistă. Simbol al prețuirii muncii 
rodnice desfășurate de muncitorii, tehnicienii și inginerii fabricilor și 
uzinelor, șantierelor, minelor etc, pentru realizarea exemplară a pla
nului la toți indicatorii, pentru creșterea continuă a producției și pro
ductivității muncii, îmbunătățirea calității și reducerea prețului de 
cost — distincțiile acordate constituie pentru toate colectivele de 
muncă din întreprinderi un puternic stimulent de a-și spori efortu
rile, pentru a dobîndi noi realizări în producție. Dezvoltînd experiența 
prețioasă dobîndită pînă acum, punînd în valoare noi rezerve interne, 
colectivele de muncitori, tehnicieni și ingineri din întreprinderi sînt 
hotărîte să întîmpine cea de-a XX-a aniversare a eliberării patriei 
cu succese tot mai însemnate în realizarea planului și a angajamen
telor socialiste luate în întrecere.

BRAZI: Unde țițeiul își sporește valoarea OBIECTIVELE
Impresionantă este imaginea „bra

zilor de argint“ în această însorită 
zi de primăvară. Răsăriți în mijlocul 
cîmpiei, dau frumusețe și noi di
mensiuni peisajului industrial plo
ieștean. Privirile întîlnesc pe vastele 
întinderi, binecunoscutele coloane 
și rezervoare — cărți de vizită ale 
marilor obiective chimice — se 
încurcă parcă prin păienjenișul 
conductelor și stăruie mai mult la 
spectaculoasa arhitectură a desali- 
natoarelor sferice ale instalației de 
distilare atmosferică și în vid, cel 
mai tînăr dar și cel mai de seamă 
vlăstar al Rafinăriei Brazi.

Străvechea îndeletnicire a prelu
crării petrolului capătă cu totul 
alte sensuri aici, în marea și mo
derna rafinărie, adevărată mîndrie 
a industriei noastre. Rod al politi
cii partidului de valorificare a 
resurselor naturale ale țării, Brazii 
aduc o prețioasă contribuție la atin
gerea indicelui stabilit prin planul 
de șase ani, acela al creșterii 
cu cel puțin 40 la sută a valorii 
produselor obținute din fiecare tonă 
de țiței.

învățînd să mînuiască modernele 
utilaje și agregate, să-și însușească 
tehnologia complexă de fabricație, 
rafinorii de aici și-au respectat cu- 
vîntul dat în fața partidului și a 
întregului popor, încheind anul care 
a trecut cu un bogat bilanț : pro
dusele date peste planul producției 
globale sînt în valoare de 33 744' 000 
lei, iar prin reducerea prețului de 
cost, valoarea economiilor a ajuns la 
peste 20 de milioane lei. Spiritul de 
buni gospodari, strădania de a munci 
mereu mai bine, de a pune în va
loare noi rezerve interne, au făcut (Continuare în pag. II-a)

Raiinârîa Brazi. Complexul de reformare catalitica. Foto : Gh. Vințilă

DIN TOATÄ ȚARA
împăduriri cu specii 
repede crescătoare 

£

silvice din Cerna- 
Măcin, Tulcea, Ba
din regiunea Dobro- 
împăduririle de pri- 

s-au plantat cu

La ocoalele 
vodă, Hîrșova, 
badag și altele 
gea, au început 
măvară. Pînă acum
plop, salcie și pin negru mai mult de 
100 ha. în acest an, în regiune s-a 
prevăzut crearea unor noi plantații 
silvice pe terenuri forestiere, pe tere
nuri erodate și în nisipurile mobile de 
la gurile Dunării, pe o suprafață de 
2 200 ha. Cea mai mare suprafață 
este destinată speciilor repede cres
cătoare — plop, salcie selecționată, 
salcîm etc. Pentru noile plantații s-a 
asigurat întreaga cantitate de mate
ria] săditor. Au fost înființate pepinie
re pentru producerea butașilor nece
sari plantării zonelor de-a lungul 
principalelor șosele din regiune. Cu 
împăduririle din acest an, suprafața 
plantațiilor forestiere din Dobrogea 
ajunge la aproape 23 000 ha.

(Agerpres)

ca acest harnic colectiv să obțină o 
creștere a productivității muncii de 
3,19 la sută iar pierderile de pro
duse petroliere să fie cu 8 238 tone 
mai mici față de coeficientul admis. 
Pentru colectivul rafinăriei au 
fost și rămîn pe primul plan al 
preocupărilor obiective subliniate și 
în recenta cuvîntare a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la confe
rința organizației de partid a ora
șului București : „Ridicarea nivelu
lui tehnic al producției, înzestrarea 
întreprinderilor cu noi mașini și u- 
tilaje, aplicarea unor procedee teh
nologice noi sînt. indisolubil legate 
de creșterea calificării muncitorilor, 
tehnicienilor, și inginerilor, pentru 
ca fiecare dintre ei să poată mînui 
cu pricepere instalațiile complexe 
care le sînt încredințate“.

Este un merit al conducerii între
prinderii, comitetului de partid, al 
organizațiilor sindicale și U.T.M. că 
au transformat întreaga rafinărie 
într-o adevărată ’școală de ridicare' 
a calificării, a măiestriei profesiona
le, că au mobilizat colectivele de 
muncă pentru a 
înaltă calitate, 
hotare.

Sărbătorească, 
a fost adunarea 
cadrul căreia i-au fost decernate Ra
finăriei Brazi Steagul roșu de în
treprindere fruntașă pe ramura in
dustriei petrolului și gazelor, în în
trecerea socialistă pe țară, pe anul 
1963, Diploma de întreprindere frun-

obține produse de 
apreciate și peste

plină de însuflețire 
festivă de ieri în

Ion MÀRGINEANU

Cea mai tinără m i nă
La Ilba, nu departe de Baia 

Mare, a fost deschisă una din cele 
mai tinere mine din țara noastră. 
Aici se exploatează minereuri com
plexe din care se extrag cupru, 
plumb și zinc — metale neferoase 
importante pentru economia na
țională. In acest an, la mina din 
Ilba se va realiza capacitatea de 
exploatare prevăzută în proiect. Au 
fost săpate galeriile subterane 
orizontale, s-au construit o stație 
pentru producerea aerului compri
mat, instalațiile de alimentare cu 
apă, silozurile de minereu, un ate-

și studențilorExpoziția elevilor 
din institutele de artă plastică

In cadrul celui de-al Vl-lea Festival elevii și studenții școlilor și institute
republican al școlilor și institutelor de [0, ^e arf(ș plastică. Expoziția cuprin- 
artă, ioi la amiază s-a deschis în sala , , ,nn >.,„«■ j„„ ... i-i . - de peste 400 lucrări ae pictura, sculp-Dalles o expoziție cu lucrări de arta f .
plastică și decorativă executate de tură, grafică și artă decorativă.

CONSTRUCTORILOR
ce se vede și uimește astăzi 
Gfivița Ateliere și Podul

cu

Tot 
între 
Constanța, cele peste 7 500 de apar
tamente, școlile cu 103 săli de clasă, 
cinematograful cu 800 de locuri, cele 
59 de magazine moderne, dispensa
rele, au o vîrstă sub 4 ani. Ansam
blul Griviței, construcțiile zvelte din 
bd. 1 Mai. din cartierul Jiului-Scîn- 
teia, poartă pecetea muncii harnici
lor constructori de la întreprinde
rea „5“. Aici, în zona de nord a Ca
pitalei, în fosta Piață Chibrit, cea 
mai arătoasă clădire de acum 4 ar.i 
apare astăzi pipernicită, sufocată în
tre două blocuri semețe. Blocul turn 
cu 13 etaje își fringe în amiază 
umbra peste creștetul, clădirii 
numărul 425.

Constructorii întreprinderii 
construcții-montaj nr. 5 au o 
moașă carte de vizită. E vorba nu 
numai de zecile de blocuri — rodul 
muncii lor, cit mai ales de experi
ența bogată dobîndită de acest co
lectiv Cu cit interes au aflat și ur
mărit anul trecut constructorii din 
țară vîrsta blocurilor din cartierul 
Jiului-Scînteia. Aici s-a născut unul 
din valoroasele recorduri: două 
blocuri a cîte 60 apartamente fie
care au fost montate și finisate pînă 
la predare în 45 de zile. Un alt bloc 
cu parter și 7 etaje. însumînd 96 de 
apartamente, a fost montat din pa-

Constantin MORARII

de 
fru-

(Continuare în pag. II-a)

lier mecanic. Pentru transportul mi
nereurilor care vor fi prelucrate la 
flotația centrală din Baia Mare s-a 
construit un drum asfaltat. Lingă 
mină există acum o baie modernă 
pentru mineri ; anul acesta se 
construiesc un cămin de 300 locuri 
pentru nefamiliști și blocuri de lo
cuințe pentru familiile celor care 
lucrează aici Mina este dotată cu 
utilaje de înaltă productivitate — 
perforatoare, mașini de încărcat, 
vagoneți, locomotive Diesel și elec
trice .

ÎN ZIARUL DE AZI:

• Acad, prof, Gherasim Con- 

sfaniinescu : Tăiatul și planta
tul vifei de vie (pag. 2-a).

BRAȘOV Ieri a avut loc 
festivitatea în- 

mînării diplomei de oraș fruntaș pe 
țară (premiul III) în întrecerea pa
triotică pentru buna gospodărire 
dintre orașele regionale pe anul 
1963 orașului Brașov. Un mare nu
măr de cetățeni și-au dat contribu
ția prin muncă patriotică la acțiu
nile gospodărești, la crearea de 
zone verzi în noile cartiere de locu
ințe, la plantarea de arbori orna
mentali, la întreținerea străzilor și 
drumurilor. în cadrul festivității 
s-au înmînat și insigne unui număr 
de 135 de deputați și cetățeni care 
s-au evidențiat în munca patriotică.

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). vicepreședinte al consiliului agricol 
Mecanizatorii și colectiviștii din re- regional — însămînțarea culturilor 

1 din prima epocă Va fi terminată în 
următoarele șapte zile“.

O atenție deosebită se acordă și 
întreținerii semănăturilor și ogoare
lor de toamnă. Pentru a menține 
apa în sol, pînă acum au fost gră- 
pate mai bine de 500 000 ha ogoare 
de toamnă. Pe suprafețele unde 
griul a ieșit mai slab din iarnă s-au 
împrăștiat 30 000 tone mraniță și 
10 000 tone azotat de amoniu.

giunea Dobrogea folosesc din plin 
timpul prielnic pentru executarea 
lucrărilor agricole de primăvară. 
Pînă miercuri. în regiune au fost 
însămînțate cu mazăre, borceag, lu- 
cernă, ovăz, sfeclă de zahăr și alte 
culturi din prima epocă aproape 
10 000 ha. Cele mai bune rezultate 
au fost obținute de gospodăriile 
lective din raioanele Hîrșova și 
tria. „Avînd în vedere ritmul 
executare al acestei lucrări 
spus tovarășul Constantin Cinic,

co-
Is- 
de

ne-a

Aerogara nouă 
la Timisoara

La Timișoara a fost dată în exploa
tare noua aerogara pentru cursele 
„TAROM“. Aerogara este o construcție 
nouă care adăpostește toate serviciile 
necesare deservirii navigației aeriene 
locale și a pasagerilor. în prezent se 
montează 
navigației

aparataju] pentru protecția 
avioanelor.

Spre Casablanca
plecai 
Casa- 
Vasul

Din portul Constanța a 
spre Maroc, cu destinația 
blanca, vasul „Apolonia". 
transportă produsele romînești ce 
vor fi expuse la tîrgul internațio
nal care urmează să se deschidă în 
acest oraș la 30 aprilie. Au fost 
trimise la tîrg mașini-unelte, trac
toare, utilaj electrotehnic, rulmenți, 
anvelope, o gamă largă de produ
se chimice, produse petroliere, 
materiale de construcție, textile, 
confecții, tricotaje și încălțăminte, 
produse alimentare etc. în jurul 
datei de 28 martie, vasul „Apolo
nia" va ajunge la destinație.

C. Linte : Gabrovo (pag. 3-a).

Sport (pag. 3-a).

V. Oros : Los Indios (pag. 
4-a).

HÎRȘOVA Tot îeri a fost~ distins cu di
ploma de oraș raional fruntaș pe 
țară (premiul I) orașul Hîrșova. 60 
de cetățeni ai orașului au fost evi- 
dențiați. Anul trecut, cetățenii Hîr- 
șovei au desfășurat o rodnică mun
că patriotică pentru buna gos
podărire și înfrumusețare a orașu
lui lor. Pentru anul acesta se pre
văd alte acțiuni gospodărești : ex
tinderea rețelei de canalizare 
electrificare, amenajări de străzi 
trotuare, crearea unui parc etc.

Și
Și

INFORMAȚIE SAV ARTĂ?
© Secretele reclamei 0 Utile și dimpotrivă 
• Tăcerea nu-i de aur ® Reclama creează 

obligafii ® Marca fabricii • Rolul comerțului
S-ar părea că nu exisfă domeniu mai 

public, mai în văzul lumii și deci mai 
lipsit de secrete — și totuși reclama are 
secretele ei.

Am luat un manual de publicistică și 
l-am deschis la capitolul Reclama.

„Cel mai mare folos adus de reclamă 
— ne desfăinuie manualul — este posi
bilitatea pe care i-o dă cetățeanului de 
a afla tot ce îi stă la îndemînă într-un mare 
număr de domenii”. După ce dă exem
plul cumpărătorului care poate alege în 
cunoștinfă de cauză între mai multe a- 
parate de radio și al gospodinei care 
capătă informații utile pentru căminul ei, 
manualul pomenește „al doilea rol al 
reclamei, care este adesea uitat" și a- 
nume ajutorul pe care o reclamă bine 
făcută îi dă în ridicarea standardului de 
viață, prin sfaturi practice în ce , 
igiena personală și a locuinței, regimul 
alimentar cel mai potrivit etc.

— Știu — va spune cititorul 
acest punct — știu ce înseamnă reclama, 
numai că, pomenind de toate astea, ar
ticolul nu ne dezvăluie nici un secret.

Oare ? Cîfeodată, cifind unele anunțuri, 
nu căpăfafi impresia că principiile re
clamei comerciale le-au rămas secrete ? 
Să vedem.

privește

ajuns la

★

Firește, există reclame compuse din- 
tr-un singur cuvînt, marca unei fabrici, 
numele unui produs. In general însă, sub 
învelișul de ingeniozitate și sugestie al 
reclamei, la baza valorii ei stă cantitatea 
de informație pe care fi-o procură.

Un ghid tipărit de cooperafie („2 000 
de adrese utile"), în măsura în care co
respunde realitäfii, un anunf care spune 
pe scurt în ce fără e produs un film, 
despre ce e vorba, care sînf orele de 
începere, un desen animat despre colec
tarea metalelor, nu mereu același, reu
șit... — și s-ar mai putea da destule 
exemple de publicitate utilă.

Și inutilă, care te informează că bis
cuiții se găsesc în unităfile alimentare, 
temîndu-se că altfel o să-i cauți la tero- 
metal. „Jucăriile de vară pentru 'plajă 
din material plastic sînt un mijloc plăcut 
și agreabil pentru jocul în aer liber". 
Această informafie prefioasă — că jucă
riile sînf un mijloc pentru joacă și că 
cele de plajă pentru vară sini pentru 
aer liber — a fost publicată și de „Re
clama și tehnica comercială", revistă care 
are rolul de a introduce pe lucrătorii din 
corner) în tainele reclamei. Se întîlnesc

a țărilor în 
progresului

prezent de

Domnule președinte,
Permiteți-mi ca, în numele Con

siliului de Stat al Republicii Popu
lare Romîne, al întregului popor 
romîn și al meu personal, să vă 
transmit dumneavoastră și tuturor 
delegaților participant urări de suc
ces deplin lucrărilor Conferinței 
Națiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare.

Guvernul romîn vede în Confe
rința Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare un moment re
marcabil în activitatea O.N.U., un 
eveniment de seamă al vieții inter
naționale contemporane, care inte
resează toate țările și regiunile lu
mii. Guvernul romîn speră că lucră
rile acestei conferințe vor contribui 
la găsirea celor mai adecvate soluții 
în scopul transformării comerțului 
mondial într-un instrument eficace 
al creșterii economice a tuturor ță
rilor și în primul rînd 
curs de dezvoltare, al 
economic.

Omenirea dispune în 
imense resurse materiale care, ală
turi de cuceririle extraordinare ale 
științei, constituie suficiente posibi
lități pentru a face să dispară de pe 
planeta noastră fenomenul de sub
dezvoltare economică — sursă a să
răciei, analfabetismului și maladi
ilor. Dar, pentru ca aceste posibili
tăți să devină realități la îndemînă 
fiecărui popor, fiecărei țări, este 
necesar să se pună capăt cursei 
înarmărilor și să se realizeze dezar
marea generală și totală ; să fie a- 
duse la îndeplinire hotărîrile Adu
nării Generale a O.N.U. privind li
chidarea grabnică a colonialismului 
sub toate formele sale. Este necesar 
să fie abolite îngrădirile și discri
minările care îngustează și denatu
rează relațiile economice interna
ționale și în special relațiile comer
ciale ale țărilor în curs de dezvol
tare. Trebuie să se redea comerțu
lui internațional adevăratul său ca
racter și rol, 
schimbului pașnic, reciproc avanta
jos, al bunei cunoașteri reciproce 
între țări, al cointeresării și

Conferința Națiunilor Unite 
tru comerț și dezvoltare este 
mată să-și aducă contribuția la 
gerea acestor obiective, să răspundă 
năzuințelor legitime ale milioanelor 
și milioanelor de oameni din toate 
regiunile globului pămîntesc. Por
nind de la aceste considerente, gu
vernul romîn a acordat o atenție

acela de factor al

păcii 
pen- 
che- 
atin-

■
în 

rășul 
prim-secretar al Comitetului Centra! 
al Partidului Muncitoresc Romîn. a 
avut o convorbire cu tovarășul I. K. 
Jegalin, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al U.R.S.S. la Bucu
rești.

ziua de 26 martie 1964, tova-
Gheorghe Gheorghiu-Dej,

adesea anunțuri „un disc bun esfe un 
prieten bun" (a nu se confunda cu cel 
despre carfe ca prieten bun), iar un me
dic de vază din sectorul alimentar, iri
tat de anunțul antiștiințific „Părinți I Dați 
copiilor cit mai multe dulciuri I" a a- 
meninfaf că o să împartă afișe volante 
contra cariei dentare și a altor deran
jamente. (Că dulciurile sînt totuși foarte 
necesare și cum ar trebui făcută reclama 
lor, asta e altă poveste).

Atenție însă : nu e nimic mai ușor de- 
cît să te „legi" de unele reclame nereu
șite și să compui, la concurență, altele : 
„Cu toată încrederea, pentru ștergerea 
nasului, folosifi-vă de batiste I" Aseme
nea ironii — țintind spre cîteva reclame 
slabe — lasă în umbră, uitați, pe alții, 
care au găsit formula ideală pentru evi
tarea greșelilor : nu se mai face reclamă 
și atunci nimeni nu poate avea obiecții.

★
Tăcerea nu-i de aur — în domeniul 

comerțului. Aci, dimpotrivă, e nevoie de 
reclamă.

— Ce înseamnă asta — m-a întrebat 
deunăzi un copil — : Cartolin î

— E un carton fin, i-am răspuns, după 
cum ne arată și numele.

— Ai greșit-o, a zis el. Vine de la 
cartof. Un praf care să împiedice tncol- 
țirea. Dar ce înseamnă Vitro î

— Vitro ? i-am răspuns. N-ai aflat încă 
ce înseamnă Vitro ? E foarte simplu. O 
să-ți explic eu mîine.

Un prieten mi s-a plîns că fata lui, în 
vîrstă de 16 ani, se îmbracă țipător :

— Nu pot să-i cer, a recunoscui el, 
să se îmbrace ca bunică-sa. Dar nici așa 
nu se poate. Nu știi vreun magazin spe-

TELEGRAMĂ
CELUI DE-AL XVIII-LEA CONGRES NAȚIONAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CANADA
TORONTO

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn adresează un 

cald salut frățesc delegaților la cel de-al XVIII-lea Congres al dv. și 
urează întregului partid noi succese în întărirea rindurilor sale. în lupta 
pentru apărarea intereselor oamenilor muncii din Canada, pentru pace, 
democrație și progres social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Șl DEZVOLM
pregătire a 
la lucrările 

vă este cu-

deosebită activității de 
participării Romîniei 
conferinței. După cum 
noscut, delegațiile romîne la sesiu
nile Adunării Generale a O.N.U. și 
în alte prilejuri au susținut cu căl
dură ideea și necesitatea acestei 
conferințe. Animat de dorința ■ de 
a-și aduce contribuția la alcătuirea 
unei ordini de zi care să cuprindă 
cele mai importante probleme ale 
unei dezvoltări largi și nestinghe
rite a comerțului internațional, gu
vernul romîn a elaborat unele pro
puneri de interes general, izvorîte 
din practica pozitivă a relațiilor și 
cerințelor economice internaționale. 
Ne exprimăm speranța că aceste 
propuneri își vor găsi locul cores
punzător în dezbaterile conferinței, 
alături de alte propuneri construc
tive.

Romînia este interesată în crearea 
unor relații economice normale între 
state și se pronunță pentru înte
meierea acestor relații pe principiile 
respectării stricte a suveranității na
ționale, a egalității în drepturi, a 
neamestecului în treburile interne 
și a avantajului reciproc.

Guvernul romîn a considerat și 
consideră că un rol de seamă în a- 
cest domeniu trebuie să revină Or
ganizației Națiunilor Unite, care, în 
conformitate cu prevederile fundaj 
mentale ale Cartei, are datoria să 
promoveze măsuri de natură să con
tribuie la lărgirea cooperării econo
mice internaționale, la dezvoltarea 
economică și creșterea nivelului de 
viață în lume. In acest scop, Romî
nia a propus încă de la sesiunea a 
XH-a a Adunării Generale a O.N -7. 
elaborarea unei declarații asupra 
principiilor de cooperare economică 
internațională. Adunarea Generaiă 
a O.N.U. și-a însușit, la ultima sa 
sesiune, ideea că o asemenea decla
rație poate constitui un instrument 
eficace de instaurare a unor relații 
stabile, sănătoase și echitabile în
tre toate statele.

Guvernul romîn speră că lucră
rile conferinței se vor desfășura In
tr-un spirit de înțelegere și coope
rare, de abordare realistă și cons
tructivă a problemelor actuale ale 
comerțului internațional și ale dez
voltării economice, cu luarea în con
siderare a profundelor schimbări 
care au avut loc în lume și recu
noașterea dreptului la dezvoltarea 
economică și socială a tuturor țări
lor.

București, 26 martie 1664.

în ziua de 26 martie 1964, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc 
avut o convorbire 
Vang Tun, însărcinat 
ad-interim al R. P. 
București.

Romîn, a 
cu tovarășul 

cu afaceri 
Chineze la

cializai, un loc unde am putea să gă
sim recomandări pentru specificul vîr- 
stei ?

— încearcă la „Trei ursulefi”, i-am 
spus.

Primul dintre exemple nu se referă 
numai la chimicale, ci în general la 
produsele noi. La ce servește un produs, 
ce însușiri are ? Albatros se mănîncă sau 

' se pune la pălărie ? (De fapt, e pentru 
albitul pantofilor). „Record" e numele 
noului aspirator de praf produs de fa
bricile noastre ; unii spun că ar avea ca- 
lităfi superioare față de produse simi
lare. dar calitäfile noului produs nu sînt 
cunoscute precis, pentru că nu i s-a fă
cut reclamă, mai ales la lansare.

Aflind că pregătim acest articol, un 
lucrător din comerț ne-a spus :

— Poate adaugi un cuvînt și despre 
reclama serviciilor, a prestării der servi
cii. Și cea turistică, și cea a transportu
rilor în general. „Mersul trenurilor", 
chiar dacă se găsește greu, măcar ex stă. 
Un municipiu ca Bucureștiw nu are însă 
un pliant cu mersul tramvaielor și auto
buzelor („îți spun eu maică : te dai jos 
la a treia si cum te dai jos întrebi pe 
cineva de unde poți să iei tramvaiul care 
duce spre..." — „Ba nu, ai învățat-o gre
șit, s-a schimbat de acum patru luni 1").

Absența sau caracterul ulfra-generai al 
unor reclame nu se datorează numai 
unor cauze de redactare și alcătuire a 
publicității. Uneori, la origine sfă do
rința de a ocoli „promisiunile" concrete 
și deci răspunderea fafă de cumpărător.

Dacă faci reclama însușirilor unui pro
dus, înseamnă că îți creezi obligații. Și 
nu numai în privința calității, a însușiri
lor, ci uneori, pur și simplu, obligația de 
a face produsul respectiv... găsibil. Se

Sergiu FÂRCĂȘAN

(Continuare în pag. III-a)
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Acad- prof.
Gherasim CONSTANTINESCU

VITEI DE VI
Tn scopul sporirii producției de 

struguri și vin este necesar ca pa
ralel cu extinderea plantațiilor de 
vii să se aplice întregul complex de 
măsuri agrotehnice în viile pe rod. 
In ultimii ani s-au introdus metode 
noi, necunoscute și nepracticate în 
trecut. Folosirea lor a preîntîmpinat 
daunele pe care le provocau altă
dată dăunătorii cei mai temuți la 
vița de vie . mana, oidium, larva 
cochilisului și eudemisului ; s-au 
putut înlătura pagubele ce le prici- 
nuiește temperatura foarte scăzută. 
O dovadă a eficienței aplicării mă
surilor agrotehnice o constituie rea
lizările din anul trecut în producția 
viticolă.

în iarna 1962—1963, temperatura 
a coborît sub 28—30 de grade, ceea 
ce a cauzat pierderi de ochi pe 
coarde. Acest neajuns a putut fi 
înlăturat datorită executării în viile 
pe rod a tăierilor de compensație. 
Specialiștii din Institutul de cerce
tări hortiviticole, pe baza unei te
meinice analize făcute pe teren, 
avînd sprijinul cadrelor didactice 
din institutele agronomice, din în
vățământul mediu și profesional, 
precum și al specialiștilor de la con
siliile agricole au elaborat reco
mandări privind felul cum să se 
facă tăierile și celelalte lucrări de 
îngrijire la vița de vie. Ele au fost 
popularizate în toate unitățile agri
cole socialiste, organizîndu-se de
monstrații practice. Aplicarea dife
rențiată a tăierilor de compensație a 
contribuit ca în cele mai multe gos
podării de stat și colective să se ob
țină recolte mari dc struguri. La 
G.A.S. Odobești s-au realizat, în me
die la hectar, 13 375 kg struguri, iar 
la gospodăria colectivă din Panciu 
— 9 700 kg.

LUCRĂRI APLICATE 
DIFERENȚIAT

In primăvara aceasta este necesar 
ca tăierile și celelalte lucrări de în
grijire la vița de vie să se facă di
ferențiat întrucît în 1963, pentru a se 
asigura o sarcină normală de rod, 
s-a recomandat să se lase un număr 
mai mare de coarde pe butuc, mai 
lungi decît în mod obișnuit, încăr- 
cîndu-se butucul în unele cazuri cu 
coarde și călărași de 2—3 ori mai 
mulți decît în anii normali. In ase
menea condiții, conducerea coardelor 
s-a făcut etajat, ocupînd înălțimi 
mai mari. Lăstarii din etajele supe
rioare și dinspre vîrful coardelor au 
crescut inegal, mai lungi și mai vi- 
guroși, iar cei de jos au rămas scurți 
și firavi. In virtutea polarității, la

unele soiuri, vegetația cea mai vigu
roasă s-a înregistrat în partea de 
sus, scaunele butucilor rămînînd go
lașe la bază, deci cu un indice de 
autoregenerare scăzut. De aceea, o- 
perațiile de tăiere care se recoman
dă acum să se aplice trebuie să ur
meze o altă regulă decît cea obiș
nuită și nicidecum asemănătoare cu 
cea din anul trecut.

în această iarnă viile nu au su
ferit de ger. Pentru aducerea la nor
mal a butucilor vor trebui să se 
execute tăieri de reducție a schele
tului, păstrînd un număr normal de 
ochi. Aceasta se realizează prin 
scurtarea, înlocuirea și rărirea pre
lungirilor cum sînt biciurile, pletele 
etc. și prin îndepărtarea brațelor vă
tămate de ger. înainte de a se trece 
la executarea tăierilor este necesar 
să se facă calculul sarcinilor de rod, 
după criteriile cunoscute. Se va face 
analiza iernării ochilor, iar acolo 
unde există pierderi care au fost ge
nerate de lemnul rămas necopt în 
toamna trecută sau prin clocire se 
vor compensa prin calcule. Este ne
cesar să se cerceteze lemnul bătrîn 
situat la nivelul zăpezii din iarna 
anului 1962-1963, mai ales în viile 
care au iernat neîngropate și să se 
înlocuiască prin eliminare tot ce este 
de prisos sau vătămat de ger.

Specialiștii și toți cei care lu- 
creaz'. în viticultură vor trebui 
să asigure echilibrarea butucilor 
și aducerea scheletului la nor
mal, urmărind regenerarea depli
nă a viilor. Pentru înlocuirea 
brațelor scheletului se va recurge la 
plete ; acestea se aleg din coardele 
lacome, crescute în vara trecută, care 
sînt bine dezvoltate și amplasate la 
locul cel mai potrivit. Ele să aibă 
lungimea egală cu a brațului supri
mat și să fie amplasate exact pe po
ziția acestuia. întrucît coardele 
lungi sînt totdeauna mai fertile și 
mai încărcate cu rod, o asemenea 
înlocuire reîntinerește butucul și a- 
sigură un plus de recoltă. După ce 
lăstarii au început să crească, prin- 
tr-un plivit rațional brațele tinere 
trebuie să fie conduse exact la nive
lul sarcinilor de producție. Cînd 
s-au degajat strugurașii trebuie exe
cutat plivitul, îndepărtîndu-se în pri
mul rînd lăstarii firavi, fără rod ca 
și cei gemeni care dau din ochii în
locuitori și concurează pe cei rodi
tori porniți din mugurii principali.

Tăierile raționale de reducție a 
scheletului, asigurarea unui plus de

Centrul școlar agricol Odobești pregătește tehnicieni hortiviticoli pen
tru gospodăriile colective și gospodăriile de stat. In fotografie : unui 
grup de elevi din anul III 1 se explică metodele de terasare a coastelor 

de deal în vederea plantării lor cu viță de vie.

ochi care să servească de rezervă și 
pentru înlocuirea lăstarilor sterili și 
slab dezvoltați, conducerea echili
brată a butucilor și plivitul rigu
ros vor contribui ca și anul acesta 
să se obțină recolte mari de stru
guri. Ca și în primăvara trecută, a- 
ceastă problemă trebuie să fie cu
noscută în fiecare gospodărie de stat 
și colectivă. Este bine ca în toate 
raioanele cu suprafețe mari de vii, 
consiliile agricole să organizeze de
monstrații practice asupra felului 
cum să se facă tăierile.

PENTRU VÎITOÂRELE
PLANTAȚII

O altă lucrare care va începe în 
curînd este plantatul viței de vie. 
Deși veche și prinsă în rutina vre
murilor, ea a suferit schimbări ra
dicale ca sistem și orientare în 
ce privește executarea. în această 
primăvară se vor planta aproape 
20 000 ha cu vii. Organizarea temei
nică a plantatului astfel ca să se 
poată respecta toate regulile știin
țifice are o mare însemnătate pen
tru asigurarea unei prinderi, bune și 
realizarea unei plantații încheiate, 
încă din aceste zile este necesar să 
se facă nivelarea și pichetarea te
renului, să se transporte la locul de 
plantare îngrășămintele necesare. în 
momentul cînd solul se va încălzi, 
să se treacă cu toate forțele la plan
tat. în această primăvară, care ur
mează după o iarnă cu precipitații 
puține, trebuie să se acorde o aten
ție mai mare păstrării apei în pă- 
mînt și udării vițelor la plantare, 
măsură obligatorie pentru asigura
rea unei prinderi bune.

In țara noastră se introduce un 
sistem nou de cultură a viței de vie 
și anume, cu distanțe de plantare 
mai mari între rînduri și cu condu
cerea viilor în formă înaltă. Aseme
nea plantații prezintă avantaje eco
nomice multiple. în primul rînd se 
obțin producții mari, care ating 
20 000—30 000 kg struguri la hectar. 
Pe distanțele mărite la 3,60 m între 
rînduri pot circula camioane care 
transportă îngrășăminte și struguri, 
tractoare și seturi de mașini cu 
gabarit mare, folosite în agricultură, 
fără a fi nevoie de mașini speciale 
pentru vii. Lucrările de mecanizare, 
chimizare, irigare etc. se fac mult 
mai ușor decît la vița de vie culti
vată în rînduri înguste. Spațiile din
tre rînduri se pot semăna cu diferite 
plante, cum sînt rapiță și borceag de 
toamnă, borceag de primăvară, lupin, 
mazăre pentru păstăi și îngrășă- 
mînt, ridichi de lună, spanac etc.

Spre deosebire de vechile planta
ții, noul sistem necesită o atenție 
mai mare la alegerea soiurilor, sta
bilirea sortimentelor și mai ales la 
amplasarea lor în diferite zone unde 
condițiile microclimatice oferă o 
bază sigură de reușită. Asemenea 
plantații trebuie să se facă îndeosebi 
acolo unde nu există pericol de în
gheț, cum ar fi podgoria Dealul 
Mare, pe locurile mai adăpostite, cu 
expoziții sudice, precum și la Grea
ca, Ostrov, Mangalia etc. Întrucît vi
țele vor fi conduse sub formă înal
tă, fasonarea înainte de plantat se 
face în lung. Aceasta accelerează 
creșterea din primul an și ajută La 
formarea rapidă a cordonului, ceea 
ce duce la punerea rapidă a viilor 
pe rod. Se întîlnesc de acum cazuri 
frecvente, cînd plantațiile noi de 
vii rodesc începînd încă din anul al 
doilea, iar în anul al treilea s-au pu
tut obține 7—9 mii kg struguri la 
hectar. în această primăvară, după 
oricare sistem s-ar fade plantațiile 
de vii, specialiștii trebuie să urmă
rească executarea unor lucrări de 
calitate superioară, care să asigure 
o prindere bună.

Prin tăieri și plantări făcute pe 
baza celor mai noi realizări ale ști
inței, specialiștii și toți cei care lu
crează în viticultură vor contribui 
la sporirea producției de struguri.

După înminarea distincțiilor la întreprinderea do cons trucții-montaj nr. 5. Un grup de muncitori fruntași în 
întrecerea socialistă, împreună cu conducerea întrepr inderii.

(Urmare din pag. I-a)

nouri mari și finisat în numai 76 de 
zile. Parcă numai ieri actualul șan
tier Jiului-Scînteia era un teren vi
ran. în august-septembrie anul tre
cut se mai săpau fundațiile pentru 
6 blocuri care cuprind 360 de apar
tamente. Anul 1964 a găsit aceste 
construcții gata pentru a fi predate 
noilor locatari.

Ieri după-amiază a avut loc c> a- 
dunare sărbătorească a constructo
rilor de la întreprinderea de cons- 
trucții-montaj nr. 5. Dulgherii, be- 
toniștii, fierar-betoniștii de la blo
cul C 13 cunoșteau scopul adunării: 
decernarea Steagului de fruntaș pe 
ramură. Dar, cu toată dorința lor, 
ei n-au putut participa. Locul lor de 
muncă nu se poate „răci“ nici o 
clipă. Scheletul de fier-beton al 
blocului se ridică neîntrerupt prin 
glisare, centimetru cu centimetru.

La adunarea festivă de ieri, tov. 
Dumitru Bej an, secretar al Con
siliului Central al Sindicatelor, a 
înmînat colectivului întreprinderii 
de construcții-montaj nr. 5, aparți- 
nînd de Sfatul popular al Capitalei, 
steagul de întreprindere fruntașă pe 
ramura construcțiilor social-cultu- 
rale în întrecerea socialistă pe țară 
în anul 1963 și diploma de între
prindere fruntașă. „Această înaltă

constructori lor
cinstire a muncii noastre ne obligă 
și mai mult pentru viitor“ — a spus 
directorul întreprinderii. Construc
torii care au luat apoi cuvîntul au 
arătat concret ce înseamnă acest 
„ne obligă“. Cuvintele mobilizatoa
re cuprinse în expunerea tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
conferința organizației de partid a 
orașului București, de a lupta pen
tru scurtarea termenelor de execu
ție a apartamentelor, a le realiza la 
un înalt grad de confort, asigurîn- 
du-se o calitate mai bună a execu
ției și finisajului însuflețesc între
gul colectiv spre noi realizări.

— Brigăzile de la blocul B 9 cu 
160 de apartamente au hotărît ' să 
reducă termenul de predare prevă
zut pentru 30 iulie a.c. la 30 iunie 
pentru 80 de apartamente — a spus 
printre altele maistrul șef de bloc 
Oprea Marinache.

Ion Gunțui, Vasile Radu, inginerul 
Haralambie Antonov și alți con
structori binecunoscuți în întreprin
dere au vorbit despre munca între
gului colectiv pentru îndeplinirea 
angajamentului de a preda, pînă la 
23 August, 1264 de apartamente.

în atenția întregului colectiv stau 
obiective importante. Accelerarea 
ritmului de construcție pe seama fo
losirii și extinderii metodelor indus
triale, avansate, de lucru, a organi

zării chibzuite a muncii în brigăzi și 
pe lucrări, a folosirii la deplina ca
pacitate a utilajelor de pe șantier, 
îmbunătățirea în continuare a cali
tății lucrărilor, astfel ca ele să ob
țină numai calificative de „foarte 
bine“, reducerea prețului lor de cost 
— sînt doar cîteva din acestea.

La adunarea festivă a colectivului 
întreprinderii de construcții-montaj 
nr. 5 au participat ca invitați și con
ducerile altor întreprinderi de con
strucții din Capitală. Felicitîndu-1 pe 
directorul Ancuța, unul dintre invi
tați l-a prevenit : „întrecerea nu s-a 
încheiat. Ea continuă. Ce ne va a- 
duce întrecerea din acest an ...vom 
vedea. Noi însă vom căuta ca Ia anul 
să fiți voi invitații noștri“.

Unde țițeiul își sporește valoarea
(Urmare din pag. I-a)

tașă, distincții acordate de Consiliul 
Central al Sindicatelor. Recunoști 
printre sutele de muncitori, tehni
cieni și ingineri pe mulți dintre cei 
187 fruntași ai întrecerii socialiste. 
Nu numai după steluța rubinie a că
rei strălucire aduce parcă la locul 
adunării ceva din feerica sclipire 
nocturnă a marilor instalații, ci și 
după cinstirea ce li s-a adus fiind 
poftiți să se așeze în primele rîn- 
durl. In clipa cînd delegația rafină
riei (din rîndurile căreia făceau 
parte inginerul Victor Nica, opera
torul Valeriu Lupu și fochistul Dan 
Mihai) a primit Steagul roșu de 
întreprindere fruntașă . înalta dis
tincție fiind înmînată de tov. Mar
tin Isac, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor, în sală a 
izbucnit un ropot de aplauze. De 
altfel și cei care au luat cuvîntul — 
directorul rafinăriei, inginerul Bu
jor Olteanu, maistrul principal Ene 
Fierăstrău, inginerul Vasile Mihal- 
cea, maistrul Ștefan Nicolae — au 
subliniat că cinstirea adusă colecti
vului Rafinăriei Brazi reprezintă un 
puternic imbold spre noi succese în 
întrecerea socialistă, pentru îndepli
nirea planului la toți indicatorii și 
a angajamentelor luate în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei. Chezășie stau frumoa
sele rezultate cu care muncitorii,

tehnicienii și inginerii de aici vor 
încheia primul trimestru al anului.

Un cald îndemn, împreună cu feli
citările tuturor lucrătorilor din sec
torul prelucrător, a fost adresat co
lectivului de la Brazi și de tov. 
Mihail Florescu, ministrul industriei 
petrolului și chimiei.

Colectivul Rafinăriei Brazi dis
pune de toate condițiile și a acu
mulat o prețioasă experiență pentru 
a ridica tot mai sus steagul între
cerii socialiste și a obține rezultate 
tot mai valoroase pe baza folosirii 
cu iscusință a tehnicii celei mai 
înaintate.cu care este înzestrată ra
finăria. Obiectivul de seamă al har
nicilor muncitori, ingineri și tehni
cieni de aici este de a valorifica su
perior fiecare tonă de țiței. Demn de 
remarcat este faptul că datorită noi
lor instalații, în această rafinărie 
va fi prelucrat în acest an de 3 ori 
mai mult țiței decît în 1959, iar va
loarea produselor obținute dintr-o 
tonă de petrol va fi de 2,6 ori mai 
mare decît în 1959.

La loc de cinste se află acum la 
rafinăria din vecinătatea Ploieștiu- 
lui steagul purpuriu pe care stă 
scris cu fir aurit cuvîntul „fruntaș 
pe ramură". Aceste înalte distincții 
ca și steluțele roșii de pe pieptul 
atîtor fruntași obligă, dar în același 
timp sînt o garanție că întregul colec
tiv al Rafinăriei Brazi va spori fru
moasa tradiție a tinerei și modernei 
unități cu noi izbînzi în muncă.

A apăruft

nr. 3/marfie 1964

în acest număr al revistei sînt pu
blicate articolele : Dezvoltarea și 
modernizarea transporturilor, de D. 
SIMULESCU ; Consolidarea econo
mică a gospodăriilor colective, de 
VASILE VÎLCU ; Activul obștesc, 
sprijin prețios în munca de partid, 
de IOSIF UGLAR ; Proiectele de 
tematică ale cursurilor de socialism 
științific și materialism istoric ; Pro
bleme ale cunoașterii în știința isto
riei, de V. LIVEANU ; Aspecte ale 
liricii actuale, de SAVIN BRATU.

Rubrica : Din presa partidelor co
muniste și muncitorești" cuprinde 
articolul Ideile socialiste în Africa 
de IDRIS COX.

La rubrica „Critică și bibliogra
fie“ sînt înserate articolele Un îna
intaș al școlii romînești, de ION 
GH. STANCIU, și Clase sociale și 
sociologie de clasă, de ION PAS- 
CADI.

Revista publică, de asemenea, la 
rubrica „Note“, materialele „Elan 
spre plenitudine“ sau mistificarea 
noțiunii de proletariat, de I. ȘER- 
BÄNESCU și Ce au comun cei 17 
milioane ?, de DANA VOINEA.

Revista mai cuprinde la rubrica 
„Pe urmele materialelor publicate“ 
scrisori primite de la : Trustul gos
podăriilor agricole de stat Fetești ; 
Universitatea muncitorească de pe 
lingă Uzinele „Tractorul“ din Bra
șov ; Universitatea muncitorească 
dc pe lîngă Uzina de țevi din Ro
man ; profesorii Maria Iurescu și 
Adolf Deutsch din regiunea Sucea
va ; Ion Drăgan, cercetător științi
fic principal la Filiala din Timișoa
ra a Institutului de științe pedago
gice.

TEATRE ® CINEMA © TELEVIZIUN
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Lacul lebedelor — 
(orele 19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Prințesa circului — (orele 19,30). Tea
trul Național „I. L. Caragiale“ (Sala Co
media) : Nevestele vesele din Windsor
— (orele 19,30) ; (la Sala Palatului R. P. 
Romîne) : Maria Stuart — (orele 19) : 
(Sala Studio) : Surîsul costă un milion
— (orele 19.30) Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala din bd. Maghapu) : Zizi și... for
mula ei de viață — ii re le 19,30) ; (Sala 
Studio) : Unchiul vania — (orele 20). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ (Sala 
din bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Cum 
vă place — (orele 19,30) ; (Sala Studio, 
din str. Alex. Sahla nr. 7(1 A) : Comedia 
erorilor — (orele 19,30). Teatrul de Co
medie : Șeful sectorului suflete — (orele
19.30) . Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giu- 
lești : Paharul cu apă — (orele 19,30). 
Teatrul pentru copii șl tineret (Sala din 
str C. Miile) : Ruy Bias — (orele 20) ; 
(la Sala pentru copil din str. Eremia 
Grlgorescu nr. 24) : Nu prea Albă ca 
zăpada și Motanul descălțat — (orele 
9,30 șl orele 16). Teatrul evreiesc de 
stat : Pofta vine... rîzînd — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical ,,C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : Revista do altădată — (o- 
rele 20) ; (la Sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Concert de muzică ușoară — (o- 
rele 20). Teatrul „Țăndărică" (Sala din str 
Academiei) : Năzbîtlile lui Țăndărică — (o- 
rele 9). Povestea porcului — (orele 11) i 
(Ia Casa de cultură a tineretului din 
raionul „V. I. Lenin") : Micul Muc — 
(orele 9,30). Circul de stat : Non Stop- 
1964 — (spectacol prezentat de artiști ai 
circului din Praga — orele 19,30).

CINEMATOGRAFE : Șeherazada —
film pentru ecran panoramic : Patria 
(8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). Un surîs 
în plină vară : Victoria (10,15; 12,15; 
14,15; 16,30; 18,30; 20,30), Aurora (10; 12; 
14,13; 16,30; 18,45; 21), Volga (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Flamura (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30). Lovitura de pedeapsă : 
Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Cele trei lumi ale lui Gulliver : Carpațl 
(10; 12; 14; 16), Festival (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). Ddmnișoara.. Barbă Al
bastră : 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). 
îndrăgostitul : București (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Republica (9,45; 12; 14,15; 
16,45; 19; 21,15), Grlvlța (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Totul rămîne oamenilor : 
Bucegi (10; 12; 16; 18,15; 20,30), Tomis 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Seara prieteni
lor filmului : Carpațl (orele 19). O zi 
ca leii ; Excelsior (10; 12,15; 15,30; 18; 
20,30), Modern (9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21). Dezrădăcinațli ; Central (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Giuleștl (10; 12,15;

15,30; 17,45; 20), Unirea (11; 16; 18,15;
20.30) , Ferentari (16; 18.15; 20,30). Cavale
rul Pardaillan — cinemascop : Lumina 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30). Valea vultu
rilor : Union (16; 18,15; 20,30). Funtilc șl 
castraveții ; Ignorantul învață ; Furnic?,'-ța. 
lăudăroasă ; Soarele, apa și cățelul : 
Doina (orele 10). Locotenent Cristina : 
Doina (11,30; 13,45; 16: 18,15: 20.30), Dru
mul Sării (15,30; 17,45; 20). Bastonul alb ; 
Oameni și furtuni ; Oameni și măști ; 
Cîntec rus în Scandinavia ; Delta necu
noscută ; Galeria națională ; Supărare ; 
Știință și tehnică nr. 12/19G3 : Timpuri 
Noi (de la orele 10 la orele 21 rulează 
în continuare). Foto Haber : înfrățirea 
între popoare (13,45; 15,45; 18; 20,15), A- 
desgo (15; 17; 19; 21), Lira (15,30; 18;
20.30) . Ucigașul și fata : Cultural (15; 17i 
19; 21). Vi-1 prezint pe Baluev — cinema
scop ; Dacia (9,30; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
Scano Boa : Buzești (15,45; 18; 20), Cos
mos (16; 18; 20), Viitorul (16; 18,15; 20,30), 
Cotroceni (15; 17; 19; 21). Pisica de mare : 
Crîngași (16; 18; 20). lolantha : Flacăra 
(16; 18; 20), Luceafărul (15; 17; 19; 21) A 
12-a noapte : Vitan,.(15; 17; 19; 20,45). Tu
dor — cinemascop (ambele serii) : Munca 
(12; 16; 19,30). Rusallca — cinemascop : 
Popular (16; 18.15; 20,30). Pași spre lună t 
Moșilor (15; 17; 19, 21). Inculpatul „1 010“ : 
Colentina (16; 18; 20). Renul alb : Flo- 
reasca (16; 18.15; 20,30). Misterele Parisu
lui — cinemascop ;. Progresul (11,30; 15| 
17; 19; 21). Noi doi, bărbații : Pacea (16; 
18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Unlver- 
sltatea tehhlcă la televiziune : Oscilatoa
re (II); de ing. Crlsțina Clucă. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10' — Pentru ^ti
neretul școlar : „Cîțlva pași prin . Bucu
rești". 19,40 — Muzeul, regional de artă 
plastică din Iași. 20,00 — Emisiunea 
„Săptămîria". 21,00 — Moment literar:
Alexandru Macedonski. 21,25 — Muzică 
distractivă. în încheiere : buletin de știri 
șl buletin meteorologii:.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 28, 29 

Și 30 martie a.c. In țară : Vremea devine 
instabilă, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi locale mal ales sub formă de 
averse însoțite Izolat de descărcări elec
trice. Vînt potrivit, temporar tare din 
sectorul sud-estic. Temperatura în creș
tere la început, apoi în scădere. Mini
mele vor fl cuprinse între minus 3 șl 
plus 7 grade, iar maximele între 6 șl 
plus 16 grade, local mal ridicate la în
ceput. In București : Vreme schimbă
toare, cu cerul variabil, temporar aco
perit. Vînt slab. Temperatura în general 
staționară.

Formarea convingerilor
Articolul redacțional „Școala și 

educația tineretului“, apărut în zia
rul „Scînteia“ din 28 ianuarie a.c., a 
stîrnit discuții interesante în jurul 
unor probleme deosebit de impor
tante ale educației comuniste multi
laterale a tinerei generații. în articol 
se arată pe bună dreptate că școala 
noastră educă în primul rînd prin 
asigurarea însușirii bazelor științe
lor, prin formarea în procesul de 
învățămînt a concepției marxist- 
leniniste despre natură și societate, 
însușirea temeinică de către elevi a 
cunoștințelor predate în școală con
stituie baza formării și consolidării 
convingerilor și atitudinilor lor în 
viață.

Unele cercetări întreprinse de 
institutul nostru, ca aceea pri
vind „Educația ideologică-politică a 
elevilor", urmăresc aspecte impor
tante ale procesului formării con
cepției științifice despre lume la 
elevii școlii medii. Aceste cercetări 
arată că, fiind la curent cu ceea 
ce este nou, trezind interesul ele
vilor pentru problemele științei și 
tehnicii moderne, profesorii reali
zează o strînsă îmbinare a instruc
ției cu educația. în. predarea lec
țiilor de istorie, de pildă, profesorii 
de la Școala medie nr. 6 din Bucu
rești subliniază în permanență acele 
cunoștințe care permit înțelegerea 
de către elevi a legilor dezvoltării 
sociale, a rolului determinant pe 
care îl au condițiile vieții materiale.

Procesul constituirii concepției 
științifice despre lume la elevi 
implică totodată necesitatea ca ei 
să poată face generalizări, să vadă 
legătura internă care există între 

cunoștințele din diferitele dome
nii ale cunoașterii. Folosind genera
lizările de ordin teoretic, argumen- 
tîndu-le prin realități istorice con
crete, prof. Victoria Vlaston urmă
rește să le formeze elevilor încă 
din clasele a opta și a noua 
unele noțiuni pe care ei le vor a- 
profunda în studiul economiei poli
tice și al bazelor marxism-leninis- 
mului ; noțiunile despre formarea 
pieței capitaliste. raportul între 
dezvoltarea forțelor de producție și 
relațiile de producție, rolul maselor 
și al personalității în istorie etc, îi 
ajută pe elevi să realizeze o legă
tură temeinică între cunoștințe, să 
se convingă treptat de caracterul 
profund științific al ideologiei mar- 
xist-leniniste. Predînd la clasa a 
Xl-a tema „Viața și opera lui Că
rnii Petrescu", prof. Maria Pruteanu 
de la aceeași școală nu s-a limitat 
la o simplă descriere a condițiilor 
social-istorice în care a trăit și a 
creat scriitorul, ci, avînd în vedere 
că elevii au studiat economia poli
tică și că aveau să studieze și ma
terialismul istoric, a dezvăluit con
tradicțiile adînci ale societății bur
gheze în țara noastră, drama inte
lectualității, fenomene care și-au 
găsit o reflectare realistă în opera 
scriitorului.

Conținutul specific al fiecărui 
obiect de studiu permite anumite 
generalizări filozofice. Sublinierea, 
atunci cînd este cazul — și potri
vit capacității elevilor de a înțe
lege — a caracterului contradicto
riu al fenomenelor din natură, a 
obiectivitătii lumii înconjurătoare, a. 
transformărilor calitative în procesul 
dezvoltării etc, este o cerință a cărei 

satisfacere contribuie efectiv la for
marea concepției științifice a elevi
lor. Amintesc toate acestea deoarece 
practica muncii instructiv-educative 
arată că, uneori, în predarea fizicii, 
chimiei, științelor naturii etc se ne
glijează generalizările care au me
nirea de a-i pregăti pe elevi să în
țeleagă mai adînc noțiunile de ma
terialism dialectic, unde ei întîmpină 
de obicei unele greutăți.

Este un adevăr îndeobște cunoscut 
că faptele, realitatea nemijlocită au 
o puternică forță de convingere. De 
aceea, pentru a le forma elevilor 
convingeri științifice, este necesară 
demonstrarea faptică a adevărurilor 
de ordin teoretic pe care și le în
sușesc, punerea lor în situația de a 
confrunta teoria cu practica. Aten
ția care se dă caracterului de
monstrativ al experiențelor de labo
rator la Școala medie „Mihail Emi- 
nescu" din Capitală se înscrie toc
mai pe această linie. In acest dome
niu se ridică însă și unele probleme 
de ordin metodic. Nu este de ajuns 
ca în fața elevilor să se facă expe
riențe de laborator; tinerii trebuie să 
vadă în acestea mici cercetări care 
să le stimuleze dorința de cunoaște
re, curiozitatea științifică, spiritul 
inventiv. Este necesar ca ei să fie 
puși în fața unor greutăți cînd so
luționează teme ipotetic sugerate de 
profesor, să se urmărească crearea 
în rîndurile lor a unei atmosfere de 
satisfacție în urma învingerii unor 
dificultăți. Aceasta cu atît mai mult 
cu cit adolescentul nu mai acceptă 
cunoștințele ca adevăruri neîndoiel
nice, ci tinde mereu să le confrunte 
cu realitatea, să se convingă prin 
experiența sa de viață de justețea 
lor.

Măsura în care 11 s-au format ele

vilor convingeri stabile este dată de 
atitudinea lor în cele mai diverse 
împrejurări de viață. în legătură cu 
aceasta vreau să ridic o problemă 
care cred că merită să stea în aten
ția cadrelor didactice. Elevul are 
posibilitatea, în principal în orele 
de clasă, să-și expună cunoștințele 
dobîndite. Apare însă o întrebare : 
oare întotdeauna elevii, răspunzînd, 
expun cunoștințe pe care și le-au 
interiorizat sau le reproduc pentru că 
„așa se cere la școală?" Sondajele în
treprinse de noi în diferite școli 
arată că, uneori, profesorii sînt mul
țumiți dacă elevul a redat corect 
lecția anterioară, neglijînd să se 
edifice și asupra faptului dacă ele
vii sînt convinși de ceea ce spun. 
Discuțiile individuale cu elevii 
și cu părinții lor, cunoașterea, cu 
sprijinul profesorului diriginte, a 
particularităților individuale, a în
clinațiilor și aptitudinilor, a cercu
lui de interese al fiecărui elev în par
te, îi ajută pe profesori să verifice 
temeinicia muncii pe care o desfă
șoară, le oferă posibilitatea de a 
trage concluzii valabile pentru o- 
rientarea muncii lor în viitor. Cu- 
noscînd modul în care se manifestă 
elevii în activitățile în afară de cla
să și extrașcolare, în cadrul organi
zației U.T.M., în familie, cadrele di
dactice pot să urmărească mai bine 
formarea elevilor, gradul de con
stituire a convingerilor și atitudi
nilor lor.

Desigur că formarea la elevi a 
concepției științifice despre lumea 
înconjurătoare este un proces com
plex, de durată. Cele cîteva pro
bleme la care m-am referit aici nu 
epuizează tema, ci urmăresc să a- 
tragă atenția asupra unor cerințe 
principale, a căror satisfacere duce 
la sporirea eficienței întregii munci 
educative desfășurate în școală.

Pefre BĂRBULESCU
Șeful secției educație, 
Institutul de științe ■ 
pedagogice din București

Mai multă severitate 
nu strică...

Consider binevenit schimbul de păreri 
din paginile ziarului „Scînteia“ în legă
tură cu problemele educafiei tineretului 
școlar și deosebit de valoroasă experiența 
unor cadre didactice care și-au spus cu
vîntul. La fel ca în alte părți, colecti
vul școlii noastre objine rezultate din 
ce în ce mai bune in educarea elevilor ; 
mulți dintre absolvenfii noștri ne fac cin
ste acolo unde studiază sau lucrează după 
terminarea școlii. Cu toate acestea mai 
avem încă elevi cu rezultate slabe la în
vățătură, unii care în afară de școală nu 
se comportă cum se cuvine. Firește, ase
menea situafii nu ne bucură ; colectivul 
didactic al școlii noastre discută adeseori 
despre problemele educării elevilor, des
pre metodele și procedeele concrete pe 
care le putem aplica de la caz la caz. 
Și la întîlnirile cu părinții elevilor edu- 
cafia tineretului este pusă pe primul plan.

...dar și prea multă 
severitate dăunează

Despre activitatea diriginților s-a mai 
discutat ; în rîndurile de față vreau să 
mă refer la alte două probleme impor
tante.

Se pune adesea întrebarea : cînd 
poate avea dirigintele un sprijin mai mare 
în colectivul de elevi al clasei sale pen
tru rezolvarea multiplelor probleme edu
cative ? După părerea mea, în primul 
rînd, cînd dirigintele din școala medie 
își păstrează nucleul colectivului din ul
tima clasă a școlii generale. Acest lucru 
nu e greu de realizat deoarece, la o 
școală medie, aproape jumătate dintre 
elevii primei clase sînt absolvenți ai ci
clului elementar al școlii respective. Am 
făcut această încercare în clasa al cărei 
diriginte sînt și rezultatele se dovedesc 
mai bune decît în anii în care elevii reu- 
șifi la concurs în școala medie au fost 
împrăștiați în clase diferite. In al doilea 
rînd, este necesar ca dirigintele să-și 
ducă clasa, dacă se poate, pînă la absol
vire. Schimbările prea dese de diriginți.

Am citit cu atenție articolul „Un se
cret al muncii educative" semnat de prof. 
Eugenia Matei din lași. Fără îndoială, au
toarea articolului are în principiu drepta
te cînd arată că trebuie să ne apropiem 
părintește de elevi. Dar, după părerea 
mea, ea uită că în munca de educafie 
nici severitatea nu strică. Profesorii și pă
rinții trebuie să fie severi față de elevi. 
Trecîndu-le cu vederea astăzi o abatere, 
mîine alta, numai din dorinfa de a ne a- 
trage simpatia acestora, nu facem decît să 
ne slăbim autoritatea, să ne micșorăm 
posibilitatea de a influența în bine for
marea personalității lor. Este absolut obli
gatoriu ca toți profesorii din școală să 
manifeste aceeași exigență față de modul 
cum învață elevii și cum se comportă în 
școală și în afara ei, să nu mai existe 
situații (așa cum se mai întîmplă pe 
alocuri) cînd numai directorul și diri- 

chiar dacă sînt cerute de diferite consi
derente, sînt dăunătoare atît formării co
lectivului de elevi, cit și activității ge
nerale a clasei.

.Se socotește — și pe bună dreptate 
— că dirigintele trebuie să fie prietenul 
colectivului clasei. Autoritatea sa asupra 
clasei nu trebuie să rezulte dintr-o seve
ritate exagerată, ci din atenția, grija, 
dragostea cu care se apropie de elevi și 
elevii de el. Ceea ce influențează asupra 
educației elevilor din clasă este, fără în
doială, și atitudinea dirigintelui. Unii diri- 
ginfi și profesori consideră drept un 
semn bun — deși după părerea mea nu 
e vorba de un lucru pozitiv — faptul că 
elevii se tem de ei să nu le facă obser
vații sau îi ocolesc cînd îi întîlnesc. 
După părerea mea, respectul și autoritatea 
se dobîndesc numai printr-o purtare aten
tă, prietenească, menită să dobîndească 
încrederea elevilor.

Mă gîndesc uneori : de ce se tem to
tuși unii elevi de unii dintre noi, profe- 

ginții fac observații elevilor, îi dojenes, 
și-i sancționează. Greșesc mult acei pă
rinți care socotesc că și-au făcut întreaga 
datorie față de creșterea și educarea co
piilor lor dacă le-au creat condiții bune 
de viață și le îndeplinesc toate dorin
țele. Așa cum s-a arătat și în unele din 
scrisorile publicate în cadrul acestei dis
cuții, părinții sînt chemați să ajute școala 
în munca de educație a elevilor;. Din pă
cate, nu întotdeauna părerile reprezentan
ților școlii concordă cu cele ale. unor 
părinți. Bunăoară, unii părinți încuviin
țează vizionarea anumitor spectacole sau 
lectura diferitelor cărți nepotrivite cu 
vîrsta elevilor, extravaganța în îmbrăcă
minte, în limbaj etc.

Cerințe unice din partea școlii și a fa
miliei, o exigență sporită față de felul 
cum elevii își îndeplinesc îndatoririle șco
lare și mai multă severitate vor determina 
rezultate și mai bune în munca de pre
gătire și educare a tineretului.

Prof. Consfanfln MĂRCULESCU 
director adjunct al Școlii 
medii nr. 15 din București

sorii, de ce nu ne iubesc pe toți întot
deauna ? Nu este greu de știut, dar ne 
este mai greu să o recunoaștem. Cum să 
iubească un elev pe acel profesor care 
striga la el sau îl bruschează, îl jig
nește in fața altora ? Elovii — indife
rent de clasa în care sînt — au demni
tatea lor, de care trebuie să ținem sea
ma în toate împrejurările. Numai în a- 
cest fel ni-i apropiem, îi influențăm în 
întreaga lor comportare în școală și în a- 
fara ei.

Activitatea de profesor, de diriginte, de 
educator al tineretului nu este ușoară. Ea 
cere, pe lîngă o bogată pregătire de spe
cialitate și pedagogică, multă răbdare, 
calm, tact, O dată intrat în clasă, orice 
preocupare sau nemulțumire personală, 
lipsa bunei dispoziții trebuie lăsate afară 
pentru a nu ne influența cu nimic com
portarea. In acest fel lecțiile noastre, ac
tivitatea instructiv-educativă, sfaturile și 
îndrumările date elevilor vor fi primite și 
însușite cu maximă eficacitate.

Prof. Marin NEDELCU
Școala medie din Chișineu-Criș, 
regiunea Crișana



SCÎNTEIA

miaeelw PRIMIRE LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI® 200 MUZEE Șl 7,5 MILIOANE VIZITATORI ® COMPLETĂRI a muzeului

DE COLECȚII ® NOI INSTITUȚII MUZEALE

După cum s-a mai anunțat, la Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă s-a constituit recent Comisia 
muzeelor științifice. Un redactor al 
ziarului nostru a solicitat pe tov. 
prof. dr. Mihai Băcescu, membru 
corespondent al Academiei R.P. Ro
mine, președintele acestei comisii, să 
ne răspundă la cîteva întrebări.

ie arheologice, scoțîndu-se la iveală 
nu numai importante piese de mu
zeu, ci și documente de seamă pri
vind istoria poporului romîn șl a 
populațiilor care au trăit în vremuri 
îndepărtate pe meleagurile patriei 
noastre.

fice în aer
Bruckenthal din Sibiu, care să în
fățișeze tehnica populară romîneas- 
că. în acest an se prevede, de ase
menea, deschiderea de noi instituții 
muzeale. Este vorba de Muzeul de 
istorie din orașul Cluj, care se va 
deschide mai întîi parțial, muzeul 
„Delta Dunării“ din Tulcea, o secție 
„Transformarea naturii de către om“ 
la Muzeul regional de științele na
turii din Ploiești, precum și casele 

în 
în

I Care este scopul înființării Co
misiei și care vor fi atribuțiile ei?

Crearea unei comisii a muzeelor 
științifice răspunde necesităților ac
tuale ale dezvoltării acestei acti
vități în țara noastră. Ea este alcă
tuită din 64 de persoane, reprezen
tanți ai diferitelor muzee, în frunte 
cu un colectiv de conducere. Ea va 
avea atribiițiuni de conducere, în
drumare și rezolvare științifică a 
problemelor complexe pe care le ri
dică activitatea muzeistică prezentă 
și de perspectivă. Comisia se va 
ocupa de profilul instituțiilor mu
zeale, de conținutul colecțiilor de 
bază, va planifica și îndruma acti
vitatea științifică a muzeelor, va 
propune măsuri pentru perfecționa
rea cadrelor, va organiza schimbul 
de obiecte muzeistice și schimburi 
de specialiști. în rezumat : Comisia 
muzeelor științifice are misiunea de 
a perfecționa activitatea muzeelor 
ca centre active de cercetare știin
țifică -și de cunoaștere a științelor 
naturii, bogățiilor regiunilor, istoriei 
patriei.

în presă s-a anunțat că ședin
ța de constituire a fost în același 
timp și prima ședință de lucru a 
Comisiei muzeelor științifice. Ce 
ați putea să ne spuneți despre 
planul de activitate al muzeelor 
științifice pe anul 1964 ?

Principalele obiective ale planului 
pe 1964 sînt elaborarea sau comple
tarea tematicii expozițiilor de bază 
la muzeele științifice regionale, pre
cum și la unele muzee subordonate 
direct Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, organizarea secției 
de evoluționism în cadrul muzeelor 
de științe naturale din țară, com
pletarea colecțiilor și îmbogăți
rea tematicii de expoziție a mu
zeelor de istorie cu rezultatele 
săpăturilor arheologice. Planul 
mai prevede organizarea în prin
cipalele muzee din țară a secții
lor de construirea socialismului care 
să oglindească înfăptuirile poporului 
nostru în anii regimului democrat- 
popular. organizarea secției etnogra-

memoriale „Mihail Sadoveanu“ 
București și „B. P. Hașdeu“ 
Cîmpina.

Joi, 26 martie 1964, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Gheorghe Gaston Marin, a 
primit pe domnii W. Glass și J. 
Damm, reprezentanți ai firmei „Ge
neral Electric Co.“ 
primire au fost < 
Gheorghiu, adjunct 
minelor și energiei 
Cîmpeanu, secretar 
nisterul Comerțului

din S.U.A. La 
de față Nicolae 

; al ministrului 
. electrice, și Ion 

general în Mi- 
L Exterior.

Job a sosit în Capitală Kim San 
Ziun, director în Comitetul de relații 
cu străinătatea din R.P.D. Coreeană, 
în vederea încheierii planului de co
laborare culturală între R.P. Romînă 
și R.P.D. Coreeană pe anii 1964-1965. 
La sosire au fost prezenți Nicolae 
Ghenea, directorul relațiilor cultu
rale din Ministerul Afacerilor Ex
terne, funcționari superiori din mi
nister. Au fost de 
Hoan, ambasadorul 
în R. P. Romînă, și 
basadei.

față Giăn Du 
R.P.D. Coreene 
membri ai am

aleProfilul și primele sumare
„Revistei muzeelor" au constituit, 
de asemenea, obiectul discuțiilor 
Comisiei. Ce ne puteți relata des
pre noua publicație ?

înființarea unei reviste periodice a 
muzeelor va face legătura între a- 
ceste instituții de cultură, va popu
lariza experiența bună. Fiecare mu
zeu este — sau trebuie să devină — 
și un centru de cercetare multilate
rală a regiunii în care se află. Re
vista are menirea să generalizeze ex
periența valoroasă, să pună în cir
cuitul științific descoperirile și stu
diile lucrătorilor din muzeele noa
stre, precum și rezultatele valoroase 
ale muzeografiei mondiale. în ea vor 
apărea rubrici permanente consa
crate studiilor și cercetărilor în 
muzee, activității cultural-educative, 
muncii de păstrare a patrimoniului 
muzeal.

LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

Ministrul afacerilor externe 
R. P. Romîne, Corneliu Mănescu, a 
primit joi în audiență pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
Italiei, Alberto Paveri Fontana, în 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare.

al

Ce ne puteți spune despre dez
voltarea de pînă acum a mu
zeelor ?

De la cele vreo 20 muzee existente 
înainte de 1944, majoritatea în cen
trele principale — București, Sibiu, 
Iași, unele doar firave începuturi, 
am ajuns astăzi la aproape 200, din 
care 90 redau în special istoria pa
triei. 50 ne înfățișează istoria natu
rală a diverselor regiuni, bogățiile 
șolului și subsolului, 47 prezintă as
pecte etnografice, iar altele sînt 
muzee și case memoriale. Este 
concludent pentru interesul pe care-1 
stîrnese azi muzeele, pentru setea de 
cultură a maselor, că ele sînt vizi
tate anual de 7 500 000 de oameni. 
Crearea, dotarea și organizarea a- 
cestor muzee, precum și strîngerea 
cît mai multor colecții în sălile lor 
a fost o primă etapă în organizarea 
activității muzeistice. în ultimii ani 
s-au extins îndeosebi muzeele isto
rice, s-au lărgit și înmulțit săpături-

Muzeul de artă feudală „Ing. D. Mlnovici" al Academiei R. P. Romîne. în 
aceste zile, aici este deschisă o expoziție de legături In piele, de ma

nuscrise și tipărituri vechi romînești.

INFORMAȚIE SAU ARTĂ?

Delegația Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romine a sosit la Tokio

25

tr
Joi seara a părăsit Capitala, ple- 

cînd în Elveția, delegația grupului 
romîn al Uniunii interparlamentare, 
care va participa la Lucerna la se
siunea de primăvară a acestei uni
uni. Din delegație fac parte acad. 
Mihail Ralea, președintele Comite
tului de conducere al grupului, 
Barbu Solomon, Stanciu Stoian și 
Traian lonașcu. La plecare, delega
ția a fost salutată de deputați ai 
Marii Adunări Naționale.

*
Delegația Universității din Ox- 

ford-Anglia, condusă de Jan Archi
bald Richmond, profesor de arheo
logie, a fost primită joi dimineața 
la Ministerul învățămîntului. La U- 
niversitatea București, membrii de
legației s-au întîlnit cu acad. Milti- 
ade Filipescu, prorector al Universi
tății, și cu conducători ai unor fa
cultăți. Delegația a vizitat comple
xul' de cămine studențești din car
tierul Grozăvești.

Ambasadorul Marii Britanii în 
R. P. Romînă, James Dalton Murray, 
a oferit în cinstea delegației un de
jun la care au participat reprezen
tanți ai Ministerului învățămîntului, 
Ministerului Afacerilor Externe, 
conducători ai unor instituții de în- 
vățămînt superior, oameni de știin
ță, artă și cultură. Universitatea 
București a oferit un dineu în sa
loanele Casei universitarilor.

(Agerpres)

26 (Agerpres). — La 
sosit la Tokio delegația

M.A.N., 
în Ja- 
Repre-

TOKIO 
martie a 
Marii Adunări Naționale a R. P. Ro
mîne, condusă de acad. Ștefan S. 
Nicolau, vicepreședinte al 
care face o vizită oficială 
ponia la invitația Camerei
zentanților a Dietei japoneze.

La aeroportul internațional Ha- 
neda, delegația a fost întîmpinată 
de Hisao Kodaira, președintele Co
mitetului de procedură al Camerei

Reprezentanților, Kanichi Tsujl, 
Yuzo Awaya, Matsuo Kodama, de-> 
putați în Dieta japoneză, Toshyo 
Mitsudo, directorul diviziei pentru 
relații externe a Camerei Reprezen
tanților, Yamada, șeful secției pen-* 
tru Europa de est din Ministerul A- 
facerilor Externe al Japoniei, și alte 
oficialități, reprezentanți ai presei 
japoneze.

Au fost de față Ion Obradovlcl, 
ministrul R. P. Romîne la Tokio, și 
membrii Legației.

Plenara Consiliului cinematografiei
Joi a avut loc în sala de marmură 

a Casei Scânteii plenara lărgită a 
Consiliului cinematografiei din Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă. Plenara a lüat în discuție 
munca politică și culturală cu fil
mul și sarcinile dezvoltării și îmbu
nătățirii continue a acestei activi
tăți. Au participat membrii Consi
liului cinematografiei, reprezentanți 
ai unor instituții culturale, se
cretarii comitetelor regionale de 
cultură și artă, directorii întreprin
derilor cinematografice regionale, 
regizori, scriitori, ziariști, lucrători 
din cadrul Direcției rețelei cinema
tografice și difuzării filmelor. Pe 
marginea referatului prezentat au 
luat cuvîntul numeroși partici-

panți, care au făcut o serie de pro
puneri menite să ducă la îm
bunătățirea muncii politice și cul
turale cu filmul. Plenara a adoptat 
în acest sens un plan de măsuri.

(Agerpres)

RIO DE JANEIRO 26 (Agerpres). 
Cu prilejul celei de-a 42-a ani
versări a constituirii P.C. din Bra
zilia, Luis Carlos Prestes, secretar 
general al C.C. al P.C. din Brazilia, 
a făcut următoarea declarație co
respondentului ziarului „Pravda“ : 
„în țara noastră procesul revoluțio
nar devine tot mai intens. Forțele 
democratice naționale se unesc. în
truniți recent, la unul din cele mai 
mari mitinguri din istoria Braziliei, 
oamenii muncii brazilieni
înfăptuirea reformelor social-econo- 
mice. Acest miting a constituit o 
dovadă grăitoare a puterii crescînde

au cerut

a
nat la 13 martie
Goulart și cuvîntarea rostită de el 
la acest miting dovedesc că Brazi
lia a intrat într-o nouă fază a dez
voltării sale politice. în ultimul 
timp, organizațiile patriotice și de
mocratice din țară dezbat problema 
creării unui front popular menit să 
grupeze toate forțele progresiste ale 
societății braziliene. Ideea constitui
rii unui asemenea front este spriji
nită de președintele Goulart. Tra
tativele cu privire la constituirea 
frontului se desfășoară în prezent și 
totul dovedește că în curînd va fi 
elaborată platforma unității".

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU LA SOFIA

Sesiune tehnico-științifică

forțelor progresiste. Decretul sem- 
de președintele

GABROVO

-, (Urmare din pag. I-a)

tnfîmplă să vezi produse reușife la di
ferite expoziții -ate l iindusfrîei Bunurilor 
de consum, însă, afîta vreme cît nu se 
faca reclama ' produsului respectiv, îh- 
seamnă că el este deocamdată o creație 
de laborator.

Reclama însușirilor îi creează produ
cătorului un stimulent suplimentar pentru 
a se gîndi din vreme cu ce calități noi 
va putea marfa produsă de el să atragă 
noi cumpărători. Concretul intră în alua
tul mai oricărei reclame : cum arată, cîf 
costă, ce foloase aduce cumpărătorului.

★
Informare concretă — dar reclama nu 

poate fi confundată cu un simplu îndru
mar. Faptul că publicitatea noastră sa 
deosebește de un anumit gen de reclamă 
care pune accent numai pe sugestia 
(„purtați cămăși X și veți avea succes 
în viață”) nu înseamnă că într-o singură 
reclamă pot fi îndesate nu știu cîte in
formații.

— Dacă toate aceste produse țin da 
direcția noastră generală — își spune 
însă cîte un comanditar de reclame — 
alunei să le facem reclamă la toate, în 

elași anunț și să arătăm că-s la fel de 
bune. De ce să laud numai pasta de dinți 
pentru fumători, sau numai cea indicată 
pentru combaterea pietrei ? doar toate 
sînt pastele noastre. Și de ce să pome
nim numai pasta, și nu și săpunul î sau, 
și mai bine, cosmeticele I

Vrînd să se dovedească „mamă bună" 
pentru toți fiii săi, un anunț glăsuiește: 
„Noile modele de încălțăminte, articole 
de voiaj și marochinărie, produse ale fa
bricilor din sistema Ministerului Indus
triei Ușoare sînt elegante, durabile și co
mode".

Se ajunge astfel la suprainformafii gi
gant: un anunț inspirat de direcția co
mercială care cuprinde sectorul alimen
tar face „reclamă” pentru 23 de pro
duse laolaltă. De fapt, acesta nu mai e 
anunț, ci o simplă listă, necitită. Despre 
toate aceste dulciuri ni se spune că sînt 
nutritive și că au multe calorii. Există însă 
consumatori și consumatoare care ar dori 
să afle că între aceste 23 de produse se 
află și unul singur cu mai puține calorii, 
care, adică, îngrașă mai puțin, sau care 
e deosebit de indicat penfru un anumit 
regim.

O reclamă mai diferențiată, care se 
adresează diferitelor categorii de cum
părători ajunge, la rîndul ei, să influen
țeze producția, adică să pună în fața 
comerțului și a celor ce produc bunuri 
de consum problema creării unor pro
duse mereu mai diferențiate — pentru 
vîrste diferite (exemplul dat adineauri : 
confecțiile), pentru ocazii diferite, tipuri 
diferite de locuință, meserii diferite etc. 
Și, desigur, preferințe diferite.

*
Uneori, reclama comercială ocolește 

marca fabricii, din cauza unei concepții 
greșite. Nu există pe lume vreo fabrică 
ce acoperă, de una singură, toate ne
voile existente la vreun articol. Și la noi, 
de pildă, în privința covoarelor, piața 
este acoperită prin producția 
for fabrici, diferite între ele. 
torii preferă uneori produsele 
fabrici de serie mică. Aceasfa 
o fabrică mai mică : covoarele 
acoperi toată piața ; dar faptul că produ
sele ei, asemenea unor cărți rîvnite, se 
„epuizează" repede, nu înseamnă că re
clama trebuie s-o freacă în anonimat.

De vreme însă ce aceste produse se 
yînd și fără reclamă, unele organizații

comerciale se concentrează numai asupra 
produselor ți mărcilor care se vînd mai 
încet.' Pe ' lîngă faptul că nedreptăfesc 
astfel colectivele ți mărcile îndrituite la 
laudă, organele comerciale ajung uneori 
să dea asffel de înțeles cumpărătorilor 
că produsul căruia i se face reclamă ar 
fi un produs greu vandabil, că „e ceva* 
cu acest produs. Or, cîteodafă se tntîm- 
plă ca unele mărfuri să se 
cet nu pentru că ar fi de 
ci penfru că e vorba de 
încă insuficient cunoscute, 
chimicalelor pomenite mai

*
Rolul comerțului în reclamă esfe pri

mordial, ți a fost subliniat din nou atunci 
cînd, la conferința organizației de partid a 
orașului București, a fost subliniată sarcina 
pe care o are comerțul : să facă larg cu
noscute însușirile noilor produse, să in
fluențeze fot mai mult formarea gustului 
și exigentele consumatorilor.

Penfru a da reclamei asemenea efica
citate, se simfea nevoia unei răspunderi 
sporife a comerfului față de reclamă și 
a unei coordonări mai precise înfre minis
tere. In lipsa unei coordonări, se iveau 
reclame fără utilifafe comercială sau eco
nomică : o întreprindere anunfa că fa
brică poduri rulante, nu în nădejdea că 
vreun cetățean s-ar apuca să cumpere 
un pod, ci ca să-și facă simțită prezența ; 
alta căuta să compenseze prin reclamă 
ceea ce îi lipsea la calitate, sau dubla 
publicitatea unui produs popularizat de 
comerț.

S-a constituit recent un colectiv cen
tral, format din reprezentanții diferitelor 
ministere, pentru a coordona problemele 
reclamei pe linia sarcinilor trasate. De
sigur, coordonarea nu poate să însemne 
că ar trebui analizat fiecare anunț în 
parte, că anunțurile industriale realmente 
utile n-ar mai avea drept la existentă, 
că experiența dobîndită de unele colec
tive (de pildă, reclama C.E.C. sau Pro
nosport) ar trebui redusă la numitorul 
comun sau că reprezentanfii unor depar
tamente industriale ar putea socoti că 
„au scăpat” de problemele spinoase pe 
care le ridică uneori reclama.

Dimpotrivă, împărțirea mai precisă a 
răspunderilor va spori obligațiile indus
triei în ce privește reclama care înso
țește produsul prin ambalajul său și mai 
ales acea parte de reclamă care descrie 
modul de întrebuințare a obiectului.

Cînd se discută reclama, comerful stă 
în capul mesei în primul rînd datorită 
faptului că el este cel care mijlocește 
relafiile înfre industrie și cumpărător, că 
trebuie să fie reprezentantul și 
rul intereselor consumatorului, 
ți de garanțiile și răspunderile 
și le ia prin reclamă, comerful 
cela care a recepționat o marfă 
în numele viitorilor consumatori, 
firește, și de factorul comercial 
zis.

vîndă mai în- 
slabă califafe, 
produse noi, 
ca în cazul 

sus.
cazul

apărăto- 
E vorba 
pe care 
fiind a- 

oarecare 
E vorba, 
propriu-

mai mul- 
Cumpără- 
cîte unei 
este însă 
ei nu pot

★
— Am vrut sä pun pe o porțiune de 

șosea zece panouri, unul după altul, fă- 
cînd reclamă aceluiași produs. Clientul 
însă mi-a zis : „E păcat de bani : dacă 
îți plătesc zece panouri, atunci fă-mi 
reclamă penfru zece produse diferite ; și 
nu înghesui panou după panou, presa- 
ră-le, ca să cuprinzi o întindere mai mare 
de drum”.

Cel care povestește este Șerban Enă- 
chescu, directorul întreprinderii „Recla
ma comercială".

— Nu e bine ca fiecare beneficiar 
să impună modul lui de a vedea, nu fie
care se pricepe. Vreau să răspund pen-

tru orice reclamă, dar s-o facem noi cu 
adevărat.

Cerința aceasfa poate fi înțeleasă, dar 
nu și aprobată sută la sută. In nici o țară 
de pe lume nu există agenție de publi
citate care să realizeze o reclamă cu 
care beneficiarul n-ar fi de acord ; există 
mai totdeauna discuții și mici tocmeli 
între specialistul în reclamă și clientul 
care îl plătește. Niște graficieni mi s-au 
plîns, de pildă, că lucrătorii din comerț 
care le-au comandat reclama unui nou 
produs chimic vor ca, în orice anunț, să 
existe și o imagine a cutiei respective. 
Departe de a părea nedreaptă și contrară 
legilor reclamei, dorința comerțului de 
a populariza imaginea cutiei ni s-a pă
rut, în cazul acela, îndreptățită.

Așadar, reclama întrunește sau trebuie 
să întrunească acordul unor oameni cu 
unghiuri de vedere și competente dife
rite : specialistul din industrie, care cu
noaște caracteristicile tehnice ale obiec
tului respectiv, autorii de text și de ima
gini, care studiază psihologia diferitelor 
categorii de cumpărători și, mai ales, din 
nou, în capul mesei competenților, un 
competent din comerț. In însemnările de 
față n-am vorbit decîf de publicitate, 
neputînd cuprinde și alte forme ale re
clamei — ambalajul, etichetele, modul 
de întrebuințare, vitrinele, întreaga înso
țire a mărfii pînă la folosirea ei de că
tre cumpărător. (Ba chiar și după folo
sire obiectul își mai face reclamă, cum 
se întîmplă în cazul unor cutii frumoase, 
pășfrate după ce au fost golite de con
ținutul inițial).

Am vorbit mai mult despre reclamă ca 
informație ; cît despre arfă, sugestie și 
atracfivitate, despre felul cum înrîurește 
reclama formarea gusturilor — în acesta 
privințe am rămas datori cititorului, deo
camdată.

La 28 martie s-au deschis în Capi
tală lucrările sesiunii tehnico-știin- 
țifice a Trustului de prospecțiuni și 
explorări miniere. Participă repre
zentanți al conducerii Ministerului 
Minelor și Energiei Electrice, ingi
neri, geologi, cercetători și proiec- 
tanți din alte instituții de speciali
tate — Comitetul Geologic, IPRO- 
MIN, ICEMIN, întreprinderi etc; La 
sesiune sînt prezentate rezultate ob
ținute în explorarea și deschiderea 
zăcămintelor de substanțe minerale 
utile, precum și metode moderne de 
foraj, geofizică și minerit;

Noul orar al curselor 
aeriene internaționale

întreprinderea de transporturi ae
riene „TAROM" ne anunță că în- 
cepînd de la 1 aprilie intră în vi
goare noul orar pentru cursele 
aeriene de pasageri pe liniile inter
naționale.

Avioanele „TAROM" fac legătura 
între București și orașele : Moscova, 
Paris, Viena, Frankfurt, Bruxelles, 
Zürich, Praga, Berlin, Copenhaga, 
Budapesta, Varșovia, Sofia, Atena, 
Belgrad și cu liniile companiilor 
străine de aviație. La întocmirea 
noului orar al curselor internațio
nale ale „TAROM" 's-a avut în ve
dere stabilirea unor legături mai 
bune cu cursele aeriene ale compa
niilor de aviație care execută zbo
ruri spre Extremul Orient, Orientul 
apropiat, America de nord și de sud, 
Africa. începînd de la 1 aprilie și 
linia București-Copenhaga va fi de
servită de avioane IL 18.

A început Turneul U. E. F. A.
Rominia Austria 1-1

LEEUWARDEN (prin telefon de 
la trimisul nostru). Joi în nocturnă, 
în opt localități din Olanda s-au 
desfășurat primele partide ale tur
neului de fotbal U.E.F.A. rezervat 
echipelor reprezentative de juniori 
din Europa. Fotbaliștii noștri, care 
fac parte din grupa a VIII-a îm
preună cu Austria și Irlanda de 
nord, au întîlnit la Leeuwarden 
echipa Austriei. Meciul a fost deo
sebit de disputat, ambele echipe ata- 
cînd cu insistență. Apărările, insa 
și-au făcut din plin datoria, reușind 
să stăvilească cele mai multe dintre 
atacuri. In prima repriză, formația 
noastră a dominat și a înscris un 
gol în minutul 30 prin Recula. Pînă 
la pauză rezultatul nu s-a modificat. 
Repriza secundă a avut un aspect 
ceva mai diferit, fotbaliștii austrieci 
fiind cei ce și-au impus superiori
tatea. In apărare ei au practicat însă 
un joc plin de durități. La un con
traatac în minutul 52, echipa aus-

Am vizitat zilele trecute Gabrovo, 
unul dintre vechile orașe ale Bulga
riei, vestit odinioară prin meșteșu
garii săi. Aci poposeau pe vremuri, 
în drum spre Țarigrad, caravanele 
cu mărfuri înainte de a trece Bal
canii.

Orașul e interesant atît prin așe
zarea sa, cît și prin schimbările 
înnoitoare pe care le cunoaște. In 
apropierea lui străjuiesc piscurile 
Șipka și Buzludja, acoperite cu ză
padă. Aerul rece, proaspăt, priveliș
tile pitorești de aci fac din Gabro
vo un loc de atracție pentru turiști.

Construcțiile moderne, ridicate pe 
străzi largi, contrastează cu cele 
vechi, înghesuite pe străduțe în
guste, asimetrice. Vizităm noua clă
dire a Casei de cultură a sindica
telor, unde se desfășoară ultimele 
lucrări de finisare a interioarelor, 
precum și șantierul de construcție 
a locuințelor. Aflăm că în cursul 
anului 1964 vor fi date în folosință 
400 noi apartamente. Este, de aseme
nea, în construcție o centrală de 
termoficare pentru nevoile între
prinderilor din oraș și pentru încăl
zirea locuințelor.

Păstrînd tradiția unora dintre me

duiește în permanență să lărgească 
sortimentele și să ridice nivelul ca
litativ al produselor ; printre anga
jamentele luate pe anul în curs fi
gurează și crearea a 30 noi articole, 
în desene și culori diferite.

In cursul călătoriei la Gabrovo 
am trecut și pe la alte întreprin
deri, unde am avut prilejul să 
cunosc mulți muncitori care fac

' ... De pil
dă, la Combinatul textil de bum
bac „V asii Kolarov",- în secția de
țesătdfie am văzut la lucru în ace
lași schimb 5 surori, cea mai mare 
avînd 35 de ani iar mezina 21 ; toate 
sînt fruntașe în producție. L-am 
mai cunoscut acolo pe inginerul 
Gheorghi Pomacov, fost muncitor 
în combinat, care după terminarea 
studiilor s-a întors în mijlocul co
lectivului său. Ca și el, alți 18 mun
citori din diferite secții studiază a- 
cum în instituții de învățămînt su
perior Mulți dintre cei pe care l-am 
întîlnit și-au exprimat dorința de a 
afla amănunte din munca, preocupă
rile și realizările textiliștilor din țara 
noastră.

seriile practicate odinioară, Gabrovo 
este cunoscut astăzi in primul rînd 
ca unul dintre importantele centre 
ale industriei textile din R. P. Bul
garia. Cel mai mult se mîndresc 
localnicii cu combinatul textil de 
lînă, care reunește 12 secții situate 
în diferite puncte ale orașului ; îna
inte de naționalizare ele erau mici 
unități de sine stătătoare. In ultimii 
ani secțiile au fost renovate, și-au cinste colectivelor lor. 
extins spațiile de producție, s-au 
îmbogățit cu mașini , noi, cu produc
tivitate mai ridicată. Azi combinatul 
produce în 24 de ore 14 000 metri 
stofă de lînă, 2 000 m pături, 10 000 
kg fire de lină, 800 kg filatură piep
tănată.

Vizitînd combinatul, ne-a atras a- 
tenția grija deosebită ce se acordă 
bunei folosiri a materiei prime.

— Unele țesătoare — ne explică 
normatorul Ivan Gherghlnschi < — 
obișnuiau să lase 2—3 metri de 
fir pe fiecare suveică. Am inițiat nu 
de mult o acțiune pentru folosirea 
totală a firelor. In acest scop s-au 
ținut consfătuiri cu muncitorii, pe 
brigăzi și schimburi. Acțiunea între
prinsă a dat rezultate bune.

Colectivul combinatului se stră- Constantin LINTE

Gabrovo : Clădirea Casei de cultură a sindicatelor.

Sesiunea Adunării 
Populare Supreme 
a R. P. D. Coreene

PHENIAN 26 (Agerpres) A.C.T.C. 
transmite : La 26 martie s-a deschis 
la Phenian cea de-a 3-a Sesiune a 
celei de-a 3-a Adunări Populare 
Supreme a R. P. D. Coreene. Pe 
ordinea de zi a Sesiunii figurează 

bazei econo- 
agricole de 
îndeplinirii 

anul 1963 și

problema consolidării 
mice a cooperativelor 
producție; rezultatele 
bugetului de stat pe ___  ___ „
bugetul de stat pe 1964 și aprobarea 
unor decrete ale Prezidiului Adună
rii Populare Supreme.

78 de zile m adîncul
Antarctidei

w
FÎnduri

triacă a egalat prin Kaiser. Este de 
menționat că în această perioadă 
formația noastră juca în 10 oameni, 
întrucît Nunweiler VI, accidentat, 
primea pe tușă îngrijirile medicilor. 
După ce scorul a devenit egal, echi
pa romînă a dominat dar a șutat de 
cîteva ori în bară. La capătul celor 
80 de minute regulamentare (cît au 
durat cele două reprize) scorul a fost
1— 1. Prin tragere la sorți s-a stabilit 
ca sîmbătă la Emmen, în partida cu 
Irlanda de nord, să joace fotbaliștii 
romîni.

In celelalte partide s-au înregis
trat următoarele rezultate : Turcia 
— Luxemburg 8—0 (2—0) ; Anglia— 
Polonia 1—1 (0—0) ; Scoția—Elveția 
3—1 (0—1) ; Cehoslovacia — Bulga
ria 1—0 (1—0) ; R. F. Germană — 
Suedia 2—1 (1—1) ; Spania — Bel
gia 4—0 (2—0) ; Portugalia — Italia
2— 1 (2—1).

Nicolae PLOPEÀNU

ȘAH. In cea de-a treia rundă 
lui internațional de șah de la 
maestrul romîn Victor Ciocîltea l-a învins 
în 35 do mutări pe maestrul maghiar Dely, 
Polugaevski a cîștigat la Matulovici, în 
timp ce partidele Damianovici — Kozoma- 
ra, Pachmann — Ivkov și Gufeld — 
Uhlmann s-au terminat remiză. în clasa
ment, pe primele . __  ______
(R.P.R.) și Ivkov (Iugoslavia) cu cîte 2 
puncte.

SCRIMĂ.
zentînd 23 . . ... ____ —
sala „Sportcsamok" din Budapesta lupta 
pentru cucerirea titlurilor de campioni 
mondiali (tineret). Această competiție s-a 
desfășurat în anii trecuți sub denumirea 
de „Criteriul mondial al tineretului". Anul 
trecut Ja Gand, în Belgia, sportiva Ana Ene 
a reușit să cucerească medalia de aur în 
proba de floretă. La această ediție R. P. 
Romînă va fi reprezentată de Marina 
Stanca, Ecaterina Iencic, Ileana Ghiulai, 
Mihai Tiu, Zeno Bejan (floretă), Laurențiu 
Ionescu (spadă) și Ion Lăudoiu (sabie).

POPICE. Duminică, la Viena, va avea 
loc dubla întîlnire internațională de po
pice dintre echipele selecționate ale ora
șelor București și 
bucureștene 
Vînătoru, P. 
Moldoveanu.

CICLISM. _ ___ r_.
clist al Tunisiei s-a desfășurat ieri pe o 
distanță de 93 kilometri, între orașele 
Beja și El Draham. Primul a trecut linia 
de sosire alergătorul belgian Godefroot,

a turneu- 
Sarajevo,

locuri se află Ciocîltea

100 de scrimeuri, repre-Peste _ ___  . ,
de țări, vor începe astăzi în

Viena. Din echipele 
fac parte, printre alții, Cr. 

Purje, Marin Stanca, Cornelia 
Ecaterina Antonovici și alții.
Etapa a 4-a a Turului oi-

cronometrat cu timpul de 2h28’29’’. La 
mici diferente au sosit și ceilalți concu
rent!. în clasamentul general individual 
continuă să conducă suedezul Gosta Pe- 
tersson, urma* de Godefroot la 1’54’’. G. 
Moiceanu se află pe locul 14.

BASCHET. Tn meci retur pentru semi
finalele „Cupei campionilor europeni" la 
baschet (masculin) Spartak Brno a învins 
cu scorul de 85—75 (44—40) pe O.K. Bel- 

cali-grad. Baschetbaliștii cehoslovaci s-au 
ficat pentru finala competiției.

Concursuri școlare
în zilele acestei vacanje de primăvară 

elevii și elevele vor avea ocazia să parti
cipe la numeroase acțiuni cu caracter 
sportiv. La Oradea, între 28-29 martie se 
va desfășura cea de-a patra ediție a con
cursului de atletism. Gazdele — Școala 
sportivă de elevi din localitate — se vor 
întrece cu atleți și atlete din București, 
Ploiești, Constanța, lași etc. Baschetbaliștii 
se vor întîlni la Timișoara între 25-29 
martie, iar meciurile de handbal se vor 
ține la București între 26-29 martie. Intre 
1-4 aprilie vor avea loc competițiile de 
gimnastică sportivă (la Ploiești) și tenis 
de cîmp (la București). In aceleași, zile, la 
Tg. Mureș se vor întrece voleibaliștii, iar 
la Satu Mare scrimeurii.

MOSCOVA 25 (Agerpres).— Oa
menii de știință sovietici au termi
nat un îndelungat marș peste cupola 
de gheață a Antarctidei. Pornind la 
începutul acestui an de la stațiunea 
Vostok (polul sud geomagnetic), oa
menii de știință conduși de glaciolo- 
gul Andrei Kapița și-au încheiat 
marșul la stațiunea Molodiojnaia de 
pe pămîntul Enderby. Ei au petrecut 
78 de zile in adîncul continentului 
Antarctic, străbătînd un drum de a- 
proximativ 3 300 kilometri prin locuri 
neumblate pînă atunci și lucrînd pe 
un ger de 45—56 grade.

După ce au terminat un vast pro
gram de cercetări în adîncul conti
nentului, ei s-au îndreptat spre sta
ția Molodiojnaia, spre litoralul Ocea
nului Indian. Rezultatele observații
lor efectuate în cursul expediției au 
o mare valoare științifică. între sta
ția Vostok și polul lnaccesibilității 
relative a fost efectuată o nivelare 
geodezică precisă. Aceste lucrări au 
arătat că în regiune există înălțimi 
de peste 4 000 metri. Au fost efec
tuate, totodată, numeroase măsură
tori ale grosimii învelișului de ghea
tă. Au ■ fost descoperiți noi munți 
subacvatici După măsurarea tempe
raturii învelișului de gheață, oamenii 
de știință au ajuns la concluzia că 
polul frigului al planetei noastre se 
află pe platoul Sovețki, la aproxima
tiv jumătatea distanței dintre stația 
Vostok și polul inaccesibilității re
lative Temperatura medie anuală 
poate ajunge aici la minus 60 grade, 
iar temperatura minimă din timpul 
iernii antarctice la minus 90—100 
grade.
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A treia zi 
de demonstrații 
in Coreea de sud
• PALATUL PREZIDENȚIAL BARI
CADAT CU SÎRMĂ GHIMPATĂ
• TULBURĂRILE S-AU EXTINS Șl 
IN PROVINCIE

SEUL 26 (Agerpres). — Joi dimi
neața. pe străzile capitalei sud-co- 
reene au ieșit, a treia zi consecutiv, 
alți 2 000 de studenți pentru a de
monstra împotriva negocierilor de 
la Tokio pentru „normalizarea“ re
lațiilor cu Japonia. Poliția a barica
dat cu sîrmă ghimpată drumurile 
spre palatul prezidențial. Demons
trații puternice au avut loc, de ase
menea, la Pusan, Taegu, Suwon, Iri, 
Yosu, Kwangju și alte orașe. Postul 
de radio Seul a transmis un avertis
ment al președintelui sud-coreean, 
Pak Cijan Hi, în care se arată că în 
cazul în care demonstrațiile vor 
continua, guvernul va lua noi mă
suri represive.

0 abordare realistă 
a problemelor internaționale 
„New York Times" despre 
declarațiile senatorului Fulbright

NEW YORK 26 (Agerpres). — Co- 
mentînd declarațiile președintelui 
Comisiei senatoriale pentru aface
rile externe. William Fulbright, zia
rul „New York Times“ scrie într-un 
articol intitulat „Vocea rațiunii“, că 
acestea reprezintă o abordare mai 
realistă a unor probleme mondiale 
din cele mai importante. După cum 
se știe, senatorul democrat Ful
bright a cerut revizuirea unor as
pecte ale politicii externe america- 
nex și îndeosebi adoptarea unei po
ziții realiste față de Cuba. în același 
timp, se anunță că Fulbright a fost 
criticat pentru aceste declarații de 
Comitetul național al partidului re
publican.

Conferința O.N.U. pentru comerț șl dezvoltare. La masa prezidiului, In mijloc, U Thant, secretarul general al 
O.N.U. La tribună Ludwig von Moos, președintele Confe derațlei Elvețiene.

LOS IND
Poafe că nici una dintre sărbătorile 1n- 

tîlnite pe meridianele latino-americane 
nu are o semnificație mai tristă ca „Ziua 
indiană” (19 aprilie). Nu e o sărbătoare 
in sensul obișnuit al cuvîntului, ci mai 
degrabă o simplă consemnare calendaris
tică destinată să amintească de existen
ța indienilor. Ea nu implică obligații. Și 
apoi, chiar dacă ar exista un interes 
pentru „Ziua indiană”, ce-ar putea să în
semne mai mult decît sublinierea lipsei 
de interes în restul celor 364 de zile ?

Indiferent cum e tratată pe plan ofi
cial, în America Latină există o „proble
mă indiană". Majoritatea cercetătorilor 
indieniști obișnuiesc să-și avertizeze ci
titorii asupra relativității datelor statistice 
cu care operează. Se cuvine să repetăm 
aici aceeași rezervă, întrucît este vorba 
de un capitol înfr-adevăr dificil. Pe de 
o parte, e greu de determinat astăzi cu 
exactitate proporția numerică a grupuri
lor de populații („roșu", „alb” și „negru") 
de pe continent, pentru că nu există linii 
distincte de demarcație între ele, iar 
multiplele prejudecăți rasiale și de clasă 
complică și mai mult lucrurile. Cercetă
torul Lorimer notează : „In Mexic, Peru 
sau Brazilia, indian e o persoană care 
trăiește ca un indian; o persoană cu o 
descendență indiană pură care a aban
donai portul și obiceiurile indiene de
vine prin aceasta, din punct de vedere 
social și politic, albă". Alți autori arată 
că, de pildă, în Bolivia, un om încetează 
de a mai fi indian și devine metis prin- 
tr-o schimbare a hainelor, încetează de 
a mai fi metis și trece în clasa superi
oară a albilor prin achiziționare de pă- 
mînt. Diversitatea criteriilor de aprecie
re generează controverse în rîndurile 
cercetătorilor. Totuși, dacă ne rezumăm 
la miezul problemei, la trăsăturile domi
nante, care se impun pe deasupra facto
rilor variabili de la o țară la alta, situa
ția se limpezește.

SUB TĂVĂLUGUL C0NQU1STEI
In urmă cu peste patru veacuri și ju

mătate, cînd genovezul Columb a pus 
piciorul pe pămîntul Lumii Noi, teritoriul 
cunoscut astăzi sub numele de America 
Latină era populat, în cifre rotunde, de 
14—40 de milioane de aborigeni, pe 
care vajnicul corăbier i-a socotit „in
dieni” din pricina cunoscutei sale erori 
geografice — părerea că a debarcat în 
India. Sutele de triburi de băștinași se

Dezbaterile generale ale Conferinței 
pentru comerț și dezvoltare
• Ciwintările rostite ieri • Mesajele de salut 

ale unor conducători de state și guverne
GENEVA 26. — Trimisul specia! 

Agerpres, N. Puicea, transmite : 
Conferința Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare a continuat joi 
dezbaterile generale. Primul vorbi 
tor în ședința de dimineață a fost 
B. R. Sen, directorul general al 
F.A.O. (Organizația Națiunilor Uni
te pentru alimentație și agricultură), 
care și-a consacrat discursul rolului 
agriculturii în țările în curs de dez
voltare.

Ministrul afacerilor externe al 
Austriei, dr. Bruno Kreisky, a 
declarat că resursele materiale ale 
Austriei sînt limitate și că impor
turile de materii prime din țările în 
curs de dezvoltare sînt supuse unor 
restricții cu totul minore. Cu toate 
acestea, a spus el, am fi de acord 
cu o viitoare reducere sau chiar 
completa eliminare a tarifelor pro- 
tecționiste, dacă celelalte țări indus
trializate ar face concesii similare.

A luat apoi cuvîntul șeful dele
gației sovietice, ministrul comerțu
lui exterior Nikolai Patolicev. 
El a arătat că Uniunea Sovietică 
consideră însuși faptul convocării a- 
cestei conferințe ca un succes al po
liticii coexistentei pașnice și că a- 
cest eveniment important poate 
contribui la slăbirea continuă a în
cordării internaționale. Delegatul 
sovietic și-a exprimat regretul că 
nu toate țările care doresc să ia 
parte la conferință au avut posibili
tatea să facă acest lucru, mențio- 
nînd în acest sens R. D. Germană, 
R. P. Chineză,. R.P.D. Coreeană și 
R. D. Vietnam. în continuare N. S. 
Patolicev a spus că delegația sovie
tică este de părere că ar fi util ca 
această conferință să adopte măsuri

aflau pe trepte diferite ale dezvoltării 
sociale. Alături de populațiile sedentare 
(azteci, incași, maya) care creaseră stră
lucite civilizații în stare să uimească și 
azi, existau o mulțime de grupuri no
made. Asupra originii acestor populații 
părerile sînt împărțite și azi. Cei mai 
mulți savanți sînt însă de părere că în 
timpuri străvechi și în împrejurări încă 
insuficient lămurite s-a produs o mi- 
grațiune (sau mai multe) de pe conti
nentul asiatic. Apartenența indienilor la 
rasa mare mongoloidă nu este pusă la 
îndoială.

La începutul celui de-al șaisprezecelea 
veac, ibericii au fost minați spre țărmu
rile Americii de mirajul aurului și al îm
bogățirii rapide. însetați de aur, ei s-au 
năpustit asupra băștinașilor, distrugînd 
rînduielile acestora statornicite de 
veacuri. Istoria furnizează exemple a- 
proape de necrezut despre cruzimea cu
ceritorilor, dar și despre vitejia cu care 
s-au apărat pămîntenii. In celebra bă
tălie de la Tucapel (1540) indienii arau- 
cani au ucis pe conquistadorul Pedto 
Valdivia, zdrobindu-i întreaga trupă. Mai 
tîrziu, aceeași soartă au avut guverna
torul Onez de Loyola și armatele sale 
După înfrîngeri răsunătoare, orgoliosul 
marchiz de Baides a fost silit să trateze 
de la egal la egal cu „caduques” (șefii) 
araucani și să încheie pace cu ei. Pînă 
și temerarele aventuri ale lui Hernân 
Cortez și Francisco Pisarro (care au cu
cerit imperiul aztecilor și respectiv al 
incașilor) se pare că nu au .aureola de 
glorie ce li se atribuie. Despre Cortez 
se spune că, înainte de a se înfrunta cu 
oștile împăratului Montezuma, a reușit 
să-și alăture triburi dizidente, care mai 
că depășeau ca număr de luptători pe 
cele ale inamicului. Urmașii victimelor 
lui Cortez nu și-au uitat strămoșii. In 
lucrarea „Mexicul și moștenirea sa", Er
nest H. Gruening scrie : „Astăzi nu poa
te fi găsită în întreg Mexicul nici o 
statuie a cuceritorului (Cortez). Toate în
cercările de a ridica măcar una au fost 
zădărnicite. In schimb, pe Paseo de la 
Reforma, strada principală a capitalei, 
numită astfel după prima mare revoltă 
împotriva stăpânirii necruțătoare a spa
niolilor, un monument impunător como- 
mo.rează pe victima acesteia, ultimul îm
părat aztec, Cuanhtemoc". Totuși, forțe
le au fost inegale. Cuceritorii opuneau ar
curilor cu săgeți arme de foc. De-a lun
gul timpului, zeci, poate chiar sute de 
populații băștinașe au fost nimicite pînă 

în vederea lichidării manifestărilor 
colonialismului în problema dezvol
tării economice și a comerțului ex
terior al țărilor în curs de dezvol
tare. Una dintre aceste măsuri prac
tice pe plan internațional, îndrep
tate spre atenuarea fenomenelor ne
favorabile, ar fi încheierea de acor
duri internaționale de mărfuri la 
prețuri stabilizate. Uniunea Sovie
tică, a spus vorbitorul, acordă o 
mare însemnătate colaborării eco
nomice cu țările în curs de dezvol
tare pe bază bilaterală.

Uniunea Sovietică consideră că 
rezolvarea problemei accelerării 
creșterii economice va fi ușurată 
dacă la eforturile țărilor în curs 
de dezvoltare se vor adăuga 
contribuția și ajutorul economic și 
tehnic al statelor dezvoltate din 
punct de vedere industrial, în con
diții neîmpovărătoare și cu respec
tarea suveranității naționale a țări
lor cărora lj se acordă ajutorul. Șe
ful delegației sovietice a subliniat 
că U.R.S.S. nu este de acord cu 
practica discriminatorie a unor țări 
occidentale în relațiile lor comer
ciale cu țările socialiste. Această 
practică împiedică slăbirea încordă
rii internaționale și stabilirea unor 
relații de încredere între state. De
legația sovietică; împreună cu dele
gațiile Poloniei și Cehoslovaciei, a 
prezentat conferinței spre examinare 
un proiect de „Principii ale relații
lor comerciale, internaționale și ale 
politicii comerciale“. Uniunea So
vietică, a spus vorbitorul, consideră 
necesară crearea, sub auspiciile 
O.N.U. a unei organizații economice 
internaționale unice și universale.

în continuarea lucrărilor sale, con-

I o s
la ultimul om. In țări ca Uruguay, Haiti 
sau Republica Dominicană indienii au 
dispărut cu desăvîrșire. La fel s-a în- 
tîmplat cu fuegienii (foștii locuitori ai 
Țării de Foc). In alte părți a supravie
țuit doar un număr foarte mic de gru
puri băștinașe. In Chile, de pildă, din 
16 grupuri au rămas doar 3. Pînă acum 
vreo 50 de ani, în această (ară moșierii 
plăteau „vînătorilor de capete” cîte o 
monedă de argint pentru fiecare ureche 
de băștinaș. In unele locuri, ca în Mexic, 
spaniolii au încetat la un moment dat 
exterminarea aborigenilor, dîndu-și sea
ma că e mai avantajos să-i silească pe 
indieni să lucreze pentru ei.

CIFRE „ALBITE"
Procesul de amestecare a raselor (me

tisaj) a început de fapt o dată cu con- 
quista și a continuat pe măsură ce con
tinentul se popula cu coloniști albi, so
siți din Europa. Se apreciază că în mo
mentul de față aproximativ 10 la sută 
din populația Americii Latine este for
mată din indieni și cam tot atita este 
numărul metișilor. Indienii sînt stabiliți în 
mase mai mari în special pe coasta Pa
cificului. Principalele țări cu populație 
indiană sînt Bolivia, Peru, Ecuador, Gua
temala și Mexicul. In Columbia, Chile, 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, 
Panama și Venezuela predomină metișii. 
Statisticile oficiale „albesc" de obicei ci
frele cu privire la populație, iar preju
decățile rasiale fac ca multe persoane 
să-și ascundă descendența. In privința 
compoziției etnice, Bolivia este cea mai 
indiană țară de pe continent. Peste 
jumătate din totalul populației îl for
mează indienii, iar împreună cu metișii 
ei reprezintă 94 la sută din locuitori

Dintre grupurile lingvistice mai însem
nate se impune în primul rînd quechua, 
vorbită de peste 7 milioane de indieni 
din 'eru, Ecuador, Bolivia și, parțial, Ar
gentina și Chile. Urmează limba aymarâ 
vorbită de aproape un milion de oameni, 
în special în Bolivia și Peru. Există apoi 
limba triburilor araucane, precum și o 
mulțime de alte limbi și dialecte cu sferă 
de răspîndire mai restrînsă.

O bună parte dintre supraviețuitorii 
conquistei s-au retras (mai bine zis, au 
fost împinși) spre interiorul continentului, 
în locuri greu accesibile, unde trăiesc 
izolat și-și păstrează limba și felul de 
viață străvechi, precolumbian. In junglele

conferință cu aceste 
face apel la celelalte 
procedeze în același

de dimineață au mai 
ministrul comerțului și 
Finlandei, Olavi Mat-

ferința a ascultat o declarație a 
grupului afro-asiatic, la care s-au 
asociat Trinidad-Tobago, Jamaica și 
Iugoslavia.

Citind declarații, ambasadorul 
Lall (India) a arătat că dat fiind 
faptul că guvernul Africii de sud 
continuă politica nefastă de discri
minare rasială și că Portugalia nu 
încetează politica sa colonialistă, 
grupul afro-asiatic a hotărît să nu 
colaboreze la 
delegații și 
delegații să 
sens.

în ședința 
luat cuvîntul 
industriei al 
tila, și Pierre-Paul Schweitzer, di
rectorul Fondului Monetar Interna
țional.

La reluarea lucrărilor de după- 
amiază, delegații au ascultat cu a- 
tenție și viu interes mesajul adresat 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare de către 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romine, Gheorghe Ghcorghiu- 
Dej. (Textul mesajului se publică în 
pag. I).

A luat apoi cuvîntul ministrul 
economiei al R. F. Germane, Kurt 
Schmücker. Trebuie să fim con- 
știenți, a spus el, de faptul că mo
mentul actual cere o largă coope
rare internațională, atît 
industrializate și țările 
dezvoltate, cît și între 
fiecare din aceste două

Ministrul comerțului 
Italiei, Bernardo 
care a luat cuvîntul în conti
nuare — a arătat că țara sa înțelege 
situația în care se află țările în curs 
de dezvoltare, întrucît și Italia s-a 
aflat în fața unor probleme similare, 
în prezent, Italia cunoaște unele di
ficultăți în dezvoltarea economică a 
unor regiuni ale țării. El s-a declarat 
pentru stabilirea unei largi colabo
rări internaționale și promovarea 
unor măsuri pozitive în toate direc
țiile posibile. Comerțul, a spus el. 
trebuie să rămînă un instrument ne
cesar pentru dezvoltarea economică 
a tuturor țărilor lumii.

în cadrul ședinței de după-amiază 
au mai luat cuvîntul delegații Ca
merunului, Australiei, Izraelului, Ci
prului și Coreei de sud. Lucrările 
conferinței vor fi reluate luni.

★
Pe adresa Conferinței Națiunilor 

Unite pentru comerț și dezvoltare au 
sosit în ultimele zile mesaje de sa
lut din partea unor conducători de 
state și guverne. Conferința a pri
mit mesaje de salut din partea lui 
N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., Lyn
don Johnson, președintele S.U.A., 
Gamal Abdel Nasser, președintele 
R.A.U, dr. Sukarno, președintele 
Indoneziei, I. B. Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Radhakrisnan,

între țările 
mai puțin 
țările din 
categorii.
exterior al 

Mattarella —

președintele Indiei, Haile Selassie I, 
împăratul Etiopiei, și alții.

Amazonului și în alte cîteva părți mai tră
iesc încă triburi, puține la număr, aflate 
într-o cumplită înapoiere socială și 
economică. In genere, indienii popu
lează cele mai aride pămînturi (căci 
cele fertile le-au fost răpite de latifun
diarii creoli, care au acționat după formu
la „omoară indieni și strînge pămînt"). In 
funcție de zona unde se află, ei își cîș- 
tigă traiul din vînătoare, pescuit, culege
rea fructelor de pădure, sînt folosiți ca 
mînă de lucru ieftină la exploatările fo
restiere, pe plantații etc. Cei ce au un 
petec de pămînt îl cultivă cu mijloace 
strămoșești (pluguri de lemn, săpăliga), 
cresc vite de munte (lama, alpaca, gu- 
anaco). Mai ales lama, pentru indian este 
un animal neprețuit: suportă setea, cere 
hrană puțină, servește la transportul po
verilor și asigură stăpînului mîncare și 
îmbrăcăminte. In Chiie, Peru și Bolivia 
mulți indieni sînt folosiți ca muncitori în 
mine situate la mare altitudine. Totuși, în 
majoritatea lor, indienii sînt țărani, mai 
ales fără pămînt, siliți să lucreze pe ma
rile moșii în condiții care „ating niveluri 
tragice" ■?— cum scria un publicist lati- 
no-american.

Un fenomen frecvent și cu adîncă sem
nificație socială în rîndul indienilor este 
mestecarea frunzelor de coca. Se știe că 
din această plantă se extrage cocaina, (2 
grame dinfr-un kg. de frunze), substanță 
care acționează ca narcotic față de foa
me, sete, frig și oboseală, dar în același 
timp dăunează organismului uman. Pro
porțiile consumului de „aur verde’ cresc 
continuu în toate țările cu populație in
diană compactă. Numai în Bolivia se re
coltează anual peste trei milioane kg 
frunze de coca, din care 250 000 kg se 
exportă, iar restul se consumă în țară. 
Iar profitorii sînt aceiași moșieri care mai 
întîi îl silesc pe țăranul indian să asude 
din greu la munca cîmpului în schimbul 
unui cîștig mizer, ca apoi să-i jecmă
nească din nou, vînzîndu-i diabolicul eli
xir pentru a-l face să uite că e nenoro
cit. Infr-o lucrare citată de o comisie a 
O.N.U. se spune textual : „Plata muncii 
în coca s-a stabilit în unele regiuni ca un 
regim de salariu în care frunza de coca 
îndeplinește funcția de monedă".

In vechea sa organizare socială, india
nul nu era un mestecător de coca. Aceas
ta, deși acționează pentru un timp ca 
stimulent, subminează fiziologic, ducînd 
pe consumator la o sinucidere lentă. As
tăzi coca (la care se adaugă consumu1 
de alcool) a devenit, în lipsă de altceva, 
„hrana” indianului care-l ajută' să reziste 
un anumit timp grelelor condiții de viață 
Autorii R. Capriles și Gaston Arduz scriu 
că „abuzul de coca este o consecință 
evidentă a unui regim alimentar incapa-

GUPĂ OPOZIȚIA 
„REBELILOR“ CONSERVATORI 
In parlamentul britanic

LONDRA 26 (Agerpres).— „Lăsînd 
la o parte umilitoarea cvasi-înfrîn- 
gere din parlament cu prilejul dis
cutării legii privitoare la prețurile 
fixe din Anglia, primul ministru 
Douglas Home a cerut miniștrilor săi 
să insiste pentru adoptarea legisla
ției în pofida opoziției rebelilor (din 
grupul parlamentar conservator — 
n.r.) și a deputaților laburiști“, 
transmite agenția Associated Press.

Premierul Home, care se afla în 
Scoția, s-a înapoiat la Londra pen
tru a continua — potrivit corespon
denților de presă — bătălia în par
lament în vederea adoptării textu
lui de lege propus de guvern. „Nu 
am nimic de declarat, în afară de 
faptul că am obținut majoritatea“, 
a spus primul ministru ziariștilor 
care i-au solicitat părerea asupra 
votării — cu 204 voturi pentru și 
203 contra — amendamentului pro
pus de un grup de deputați conser
vatori. La legea respectivă au fost 
prezentate 170 de amendamente. 
Observatorii politici relevă că de 
obicei în Camera Comunelor, care 
are 630 de membri, guvernul con
servator obține — în condițiile ab
sențelor înregistrate în rîndurile de
putaților — o majoritate de 85 de 
voturi.

Miercuri seara, regina Elisabeta a 
acordat o audiență primului ministru 
Home.

Tratativele pentru dezarmare 
din Comitetul celor 18

GENEVA 26 (Agerpres). — în șe
dința din 26 martie a Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare de 
la Geneva, Peter Thomas, ministru 
de stat britanic pentru afacerile ex
terne, a prezentat un „document de 
lucru“ privitor la instalarea unor 
posturi de observație menite să îm
piedice atacurile prin accident sau 
surprindere. Acest document a fost 
aprobat de reprezentanții Italiei și 
Canadei.

Luînd cuvîntul, Semion Țarapkin, 
reprezentantul U.R.S.S., a declarat 
că documentul britanic „nu aduce 
nimic nou“. „Este văChea idee care 
constă în a stabili un control asupra 
armamentelor. Nu este o măsură de

Consiliul ministerial al Pieței comune 
bate pasul pe loc

BRUXELLES 26 (Agerpres). - în- 
tîlnirea de miercuri a Consiliului 
ministerial al Pieței comune nu s-a 
soldat cu vreo înțelegere. După cum 
relatează agenția Reuter, miniștrii 
de externe ai celor șase state vest- 
europene nu au făcut nici un pro
gres substanțial în rezolvarea pro
blemei unificării organelor de con-

bil sS asigure prin el însuși energia ce
rută de grelele condiții de muncă".

Datele privind condițiile de trai ale in
dienilor, asistența medicală, educația, 
drepturi sociale etc. variază de la o țară 
la alfa, sau chiar de la o regiune la alta 
din aceeași țară, dar în medie ele reflec
tă o situație gravă. In rîndurile populației 
indiene se întîlnește cel mai ridicat pro
cent de subnutriți, analfabeți și bolnavi. 
Vîrsfa medie a indienilor din anumite re
giuni nu ajunge la 30 de ani. „Sîntem o 
populație tînără, fiindcă murim devre
me", i-a spus cu amară ironie un indian 
din Peru unui ziarist străin. Tuberculoza, 
frigurile galbene și alte boli seceră ma
siv viețile celor șubreziți de trudă și coca.

OBIECTIVE COMUNE
In istoria Americii Latine din ultimele 

patru veacuri indienii au constituit ele
mentul nelipsit al mișcărilor sociale. Aceș
tia, împreună cu metișii, și-au vărsat sie
gele pentru a duce la bun sfîrșit revolu
țiile de eliberare națională ,de sub jugul 
spaniol și portughez. Mai tîrziu, ei s-au 
răsculat de multe ori împotriva latifundia
rilor creoli. Întrucît în majoritatea lor in
dienii sînt țărani, îmbunătățirea situației 
lor nu poate fi concepută fără înfăptuirea 
unei reforme agrare reale și a altor 
reforme democratice. Iar acestea sînt o- 
biective comune ale maselor largi de oa
meni ai muncii, indiferent de origină și 
realizarea lor depinde de lupta unită a 
tuturor celor exploatați — indieni, albi, 
negri, metiși, mulatri. Căci trebuie subli
niat că problema indiană are înainte de 
toate un caracter social și nu rasial, 
în cartea sa „Schiță a istoriei po
litice a celor două Americi", Wil
liam Z. Foster notează : „Emisfera oc
cidentală e dominată de la un capăt la 
celălalt nu de o „rasă" albă, conducătoa
re, ci de o oligarhie compusă din 5-10 
la sută din populație — capitaliști bogați 
și proprietari de pămînt, aproape toți 
albi — care exploatează cu nepăsare și 
cu lăcomie întreaga populație muncitoare 
de orice culoare".

La conferința indiană de la Pătzcuaro 
(Mexic, 1940) s-a elaborat un plan de ac
țiune (reînnoit 10 ani mai tîrziu, la Cuzco, 
în Peru) ale cărui obiective sînt azi tot 
atît de actuale ca și cu un sfert de veac 
în urmă. In rezumat, este vorba de a a- 
sigura indienilor pămînt, mijloace de cul
tivare a lui, credite agricole, școli „de 
tip adecvat", asistență socială etc.

Este vorba, în ultimă instanță, de o în
corporare reală a unei zecimi din popu
lația continentului în lupta pentru pro
gres și bunăstare.

Vasile OROS

NICOSIA 26 (Agerpres). — După 
cum relatează corespondenții agen
țiilor de presă, forța O.N.U. pentru 
Cipru urmează să devină operațio
nală vineri la ora 5 dimineața 
(ora locală). în același timp, gene
ralul locotenent P. S. Gyani, care a 
sosit la Nicosia, va prelua oficial 
funcția de comandant al acestei 
forțe compuse în prezent din 1 000 de 
soldați și ofițeri canadieni, 6 000 sol
dați și ofițeri britanici și dintr-un 
mic grup de 22 de ofițeri finlandezi 
și suedezi.

în același timp, ambasadorul Fin
landei în Suedia, Sakari Tuomioja, 
care a fost numit mediator în Cipru, 
a anunțat că la 29 martie va pleca 

Sakari Tuomioja (Finlanda), mediator al O.N.U. In problema Ciprului, 
(dreapta) întreținîndu-se cu ziariști pe culoarele Palatului Națiunilor 

de la Geneva.

dezarmare. Ceea ce propunem noi 
este un control completat cu mă
suri concrete menite să diminueze 
încordarea internațională, ca retra
gerea trupelor străine din cele două 
state germane, însoțită de o redu
cere a forțelor armate", a precizat 
delegatul sovietic. El a subliniat 
„aspectul deosebit de pozitiv“ al 
planului prezentat de R. P. Polonă 
privitor la înghețarea armamentului 
nuclear în Europa centrală.

Adrian Fisher, reprezentantul 
S.U.A., a susținut din nou propune
rile americane privind distrugerea 
bombardierelor învechite.

Au mai luat cuvîntul reprezentan
ții Canadei și Birmaniei.

ducere ale Pieței comune, C.E.C.O. 
și Euratom și în problema sporirii 
împuternicirilor parlamentului eu
ropean. care în momentul de față 
are doar un rol consultativ.

Ministrul de externe belgian 
Spaak s-a opus solicitării Spaniei de 
a deveni asociată la Piața comună — 
relatează Associated Press. Poziția 
belgiană a fost sprijinită de repre
zentanții Italiei, Olandei și Luxem
burgului, ceea ce a pus pe reprezen
tanții R.F.G. și Franței, care au spri
jinit o apropiere a Spaniei de Piața 
comună, în minoritate. S-a anunțat 
că guvernul spaniol va fi încu- 
noștiințat că în momentul de față 
pot avea loc numai convorbiri cu 
caracter explorator, dar în condițiile 
actuale nu poate fi vorba de accep
tarea unei asocieri.

PARIS. în urma tratativelor pur
tate, s-a semnat la Paris, la 25 mar
tie, protocolul comercial privind 
schimburile de mărfuri între R. P. 
Romînă și Franța pe anul 1964. 
Protocolul prevede o creștere a vo
lumului de schimburi și îmbogățirea 
structurii față de anul precedent. 
Principalele , mărfuri prevăzute la 
export sînt produse ale industriei 
constructoare de mașini, produse 
siderurgice, petroliere, chimicale și 
medicamente, lemnoase, agro-ali- 
mentare etc, iar la import — insta
lații și utilaje, produse siderurgice, 
chimicale, textile etc.

CAIRO. La 26 martie s-a des
chis prima sesiune a noii Adunări 
Naționale a Republicii Arabe Unite. 
La sesiune a luat cuvîntul președin
tele Nasser.

NEW YORK. La Jacksonville 
(statul Florida), care a fost în ulti
mele zile teatrul unor incidente ra
siale, a fost creată miercuri o co
misie mixtă din care fac parte per
sonalități ale populației albe și ne
gre pentru a contribui la soluționa
rea crizei rasiale din acest oraș. în 
legătură cu incidentele rasiale din 
Jacksonville, la Casa Albă a avut 
loc miercuri o întrevedere între 
președintele Johnson și înalți func
ționari ai Ministerului Justiției 
S.U.A.

MOSCOVA. La 26 martie, la 
Moscova a sosit cunoscutul om po
litic francez, senatorul Edgar Faure, 
care va vizita Uniunea Sovietică 
timp de două săptămîni.

ANKARA. Ambasadorul Greciei la 
Ankara a remis în numele guvernu
lui său o notă de protest către gu
vernul Turciei în legătură cu ordi
nul de expulzare a unor cetățeni 
greci din Istanbul și de expropriere 

la New York pentru a avea unele 
discuții cu U Thant. După întreve
derile cu secretarul general al 
O.N.U., Sakari Tuomioja va pleca 
în Cipru pentru a-și prelua funcția 
de mediator.

NEW YORK 26 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
s-a înapoiat miercuri la New York, 
venind de la Geneva, unde a deschis 
Conferința Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare și a dus trata
tive în problema cipriotă. La sosire, 
el a declarat că „un pas important 
spre soluționarea problemei Ciprului 
a fost făcut o dată cu numirea ca 
mediator a ambasadorului Finlandei 
în Suedia, Sakari Tuomioja“.

AUDIERI ÎN LEGĂTURĂ
CU ASASINAREA
LUI JOHN KENNEDY

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Comisia federală de anchetă asupra 
asasinării lui John Kennedy a au
diat miercuri mai mulți polițiști și 
alte persoane din Dallas, care au 
depus mărturii în legătură cu dife
rite aspecte legate de asasinatul de 
la 22 noiembrie anul trecut. Printre 
cei audiați s-au aflat polițistul din 
Dallas care l-a arestat pe asasinul 
presupus al lui Kennedy, Harvey 
Lee Oswald, un ofițer de poliție^ 
membru al escortei cortegiului pre
zidențial, un funcționar al depozi
tului de cărți din Dallas, de unde se 
presupune că a tras asasinul, și alții. 
Potrivit agenției Associated Press, 
mărturiile acestora au fost pe linia 
datelor cunoscute privind asasinarea 
fostului președinte al S.U.A.

INTRĂ IN ACȚIUNE AL TREILEA 
AVOCAT AT LUI RURY

DALLAS 26 (Agerpres).— Noul a- 
vocat al lui Jack Ruby, dr. Hubert 
Srpitji, g declarat miercuri că va 
cere tribunalului autorizația de 
transferare a clientului său în-spi
talul de stat din Austin, capitala 
statului Texas, pentru a fi supus 
unor examene psihiatrice foarte a- 
profundate. Teza susținută de apă
rare în cursul procesului lui Ruby a 
fost aceea că acuzatul se afla pradă 
unei crize de epilepsie psihomotrice? 
de o formă extrem de rară, atunci 
cînd l-a ucis pe Oswald. Dr. Smith, 
care este decanul Facultății de 
drept din Dallas, a declarat că in
tenționează să studieze mult mai a- 
mănunțit decît au făcut avocații 
precedenți ai acuzatului formele și 
simptomele acestei boli.

a bunurilor acestor cetățeni. Aceasta 
este a doua măsură luată de guver
nul turc după denunțarea tratatelor 
de comerț și navigație cu Grecia,și 
a celui privind condițiile speciale 
ale cetățenilor greci care trăiesc în 
Turcia.

CARACI. Președintele Pakistanu
lui, Ayub Khan, a adresat o scrisoare 
primului ministru al Indiei, Nehru, 
prin care face cunoscut că acceptă 
propunerea indiană de a avea loc 
o întîlnire între miniștrii de interne 
ai celor două țări în vederea exami
nării problemei conflictului dintre 
hinduși și musulmani, care a pro
vocat numeroase victime în ambele 
țări.

LONDRA. Ziarul „Daily Mail“ 
publică rezultatele unei noi anche
te efectuate de Institutul pentru 
sondarea opiniei publice în legătu
ră cu popularitatea de care se bu
cură în rîndurile alegătorilor en
glezi partidul laburist. La întreba
rea „Cu cine ați vota dacă mîine 
ar avea loc alegeri generale 48 
la sută din cei anchetați s-au pro
nunțat pentru laburiști, iar mai pu
țin de 41 la sută au declarat că ar 
vota pentru conservatori.

NEW YORK. Ministerul Sănătății 
al statului New York a anunțat 
miercuri că a fost pierdută o capsulă 
conținînd cobaii radioactiv, element 
extrem de primejdios. Ministerul a 
fost informat de pierderea capsulei 
de către David Hansohn, funcționar 
al Universității Corneli. EI a decla
rat că elementul radioactiv a fost 
pierdut fie la biblioteca universității 
din Buffalo, fie în localitatea Inter
laken. Cercetările efectuate de spe
cialiști, echipați cu contoare Geiger 
și cu alte aparate sensibile, la locu
rile indicate, nu au dus însă la des
coperirea nici unui semn de radio
activitate.
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