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în ziarul de azi:

• Școala șl educația tineretu
lui (pag. 2-a).

• Sport (pag. 3-a)

• Ve?fl din țările socialiste 
(pag. 3-a).

* De la trimisul nostru special 
la Geneva L. Rodescu — Tur de 
orizont (pag- 4-a).
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INTERVIUL NOSTRU

ÎMPĂDURIRILE

STUDIUL IDEOLOGIC DIN TOATĂ ȚAiA

• Extinderea speciilor repede crescătoare © Plopi negri hibrizi în 
aliniamente și în lunca inundabila a Dunării • Pepiniere specializate
• Puieți de calitate superioara

Una din bogățiile importante ale patriei noastre o formează pădu
rile. Ele asigură lemnul, materie primă pentru multe ramuri ale eco
nomiei naționale, au un rol însemnat în protecția terenurilor contra ero
ziunii, regularizează regimul hidrotehnic și înfrumusețează peisajul. Un 
redactor al ziarului nostru a adresat cîteva întrebări tov. ing. Gheorghe 
Lazăr, adjunct al ministrului economiei forestiere, în legătură cu reali
zările obținute în domeniul împăduririlor și cu acțiunile ce se întreprind 
în 1964 pentru extinderea speciilor repede crescătoare.

AL INTELECTUALILOR S-a încheiat campania de recoltare a stddui
---------  rezultate pozitive 

Virgil CAZACU în organizarea
priin-secrel ar studiului ideologic

al Comitetului regional de partid al intelectualilor.
Iași Anul acesta, în re-

----  giunea noastră, 
peste 12 000 de intelectuali studiază, 
în diferite forme ale învățămîntului 
ideologic, bazele marxism-leninis- 
mului, economia politică, economia 
concretă, istoria P.M.R., materialis
mul dialectic și istoric. Mulți inte
lectuali din orașul Iași urmează 
cursurile Universității serale de 
marxism-leninism. în raioanele Bîr- 
lad, Pașcani, Vaslui, Negrești și al
tele, s-au creat, la cererea unor inte
lectuali, cercuri de filozofie.

S-a extins studiul individual care 
îi ajută pe intelectualii cu o înaltă 
pregătire cultural-științifică să a- 
profundeze operele clasicilor mar- 
xism-leninismului, diferite proble
me teoretice care îi interesează. Ast
fel, un grup de cercetători și 
medici studiază lucrarea lui V. I. 
Lenin „Materialism și empiriocriti- 
cism“. Pe baza unei bogate biblio-

Prin înfăptuirea 
politicii leniniste 
a partidului de in
dustrializare so
cialistă, de dezvol
tare armonioasă a
tuturor regiunilor țării, regiunea 
noastră și-a schimbat substanțial 
înfățișarea. Programul de dezvoltare 

'^'onomică și social-culturală a ora- 
' y lui și regiunii Iași, cuprins în 
expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la adunarea activu- 
hji jje partid din septembrie 1961, se 
realizează cu succes. în regiune s-au 
construit mari întreprinderi indus
triale, dotate cu tehnica modernă, 
aparținînd unor ramuri importante 
ale economiei naționale. încheierea 
colectivizării, reorganizarea condu
cerii agriculturii, ridicarea continuă 
a gradului de înzestrare tehnică au 
creat noi condiții favorabile pentru 
dezvoltarea multilaterală și intensi
vă a acestei ramuri de seamă a e- 
conomiei regiunii.

Un puternic avînt cunosc învăță, 
mîntul, știința și cultura. Dezvoltînc 
continuu tradițiile sale, orașul Iași- grafii din operele clasicilor și din 
este astăzi un important centru cul- 
tural-științific al țării ; aici funcțio
nează 6 institute de învățămînt su
perior cu 28 facultăți, în care stu
diază 17 000 studenți, o filială a Aca
demiei R. P. Romîne cu 5 institut! 
de cercetări științifice. în regiune îș 
desfășoară activitatea un însemna' 
număr de cadre didactice, agronomi 
medici, juriști, scriitori, pictori 
compozitori, artiști.

îndrumați de partid, intelectuali
tatea tehnică, oamenii de știință, îș 
aduc contribuția la realizarea poli
ticii partidului de introducere îi 
producția industrială și agricolă ; 
celor mai noi cuceriri ale tehnicii ș 
științei ; activitatea instituțiilor -d 
cultură și artă este mai bogat? 
creatorii contribuie la îmbogățire 
.patrimoniului cultural cu lucrai 

zâloroase, inspirate din lupta per 
>tru făurirea vieții noi.

Participant activi la opera d 
construire a socialismului, intelec 
tualii manifestă un puternic in 
teres pentru studierea învățătur 
marxist-leniniste, a politicii parti 
dului ; acest studiu exereită o in 
fluență bogată în roade asupra ac 
tivității științifice și de creație.

documentele Congresului al III-lea 
și ale plenarelor C. C., cuvîntările 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, cadrele de conducere din în
treprinderi, inginerii și economiștii 
.studiază probleme ale progresului 
tehnic sau ale planificării activității 
economice a întreprinderilor. Cadre
le didactice studiază teme ca : „Ma
teria și conștiința", „Teoria marxist- 
leninistă a cunoașterii“, iar juriștii 
— „învățătura marxist-leninistă des
pre stat“.

LA SEMINARIILE TEORETICE

0 ACTIVITATE DIFERENȚIATĂ, 

VARIATĂ

Pe baza indicațiilor Congresul 
al III-lea și ținînd seama de ceri: 
țele exprimate de intelectuali, Ci 
mitetui regional de partid Iași s- 
preocupat de continua îmbunătăți 
a activității ideologice în instituții 
de știință, învățămînt, cultură ■ 
artă. Principala noastră grijă es 
de a imprima acestei activități t 
caracter ,diferențiat și variat, pob 
vit preocupărilor specifice diversei 
categorii de intelectuali, de a-i a- 
gura un nivel teoretic ridicat, un t- 
gat conținut de idei, pentru a-i aja 
pe intelectuali în aprofundarea ci- 
cepției materialiste, științifice dese 
lume, în însușirea temeinică a pi
ticii partidului, a hotărîrilor și a- 
precierilor sale asupra problemer 
interne și internaționale. Pentria 
îndruma și sprijini organizațiile.e 

, partid din instituțiile de știiă, 
cultură și artă în desfășurarea al- 
vității ideologice, comitetul regiol 
folosește un activ de partid forat 
din cadre didactice, cercetători șiți 

s >•- D actuali cu o bună pregătire io-
7, -ă-
Organizațiile de partid au obțut

o 
zarea unui studiu diferențiat, 
concordanță cu specificul activității 
intelectualilor, sînt seminariile teo
retice, organizate la institutele de 
învățămînt superior. Tematicile lor 
pu fost întocmite pe baza consultă
rii cercetătorilor științifici, a cadre
lor didactice care și-au exprimat do
rința. de a participa la seminariile 
teoretice, fiind apoi aprobate de bi
roul comitetului regional de partid. 
Printre temele dezbaterilor se nu
mără : „Probleme filozofice ale logi
cii matematice“ pentru matemati
cieni ; „Dialectica transformărilor 
chimice ale materiei“ pentru chi- 
miști ; „Interpretarea materialist- 
dialectică a rolului acizilor nucleici 
în ereditate“ pentru biologi ; „Con
firmarea materialismului dialectic 
prin noile descoperiri în domeniul 
particulelor elementare" sau „Ca
racterul dialectic al legăturii dintre 
știință, tehnică și producție“ pentru 
fizicieni ; „Dezvoltarea culturii și 
literaturii romîne în anii regimului 
democrat-popular“ pentru filo
logi etc.

Dezbaterile în seminariile teore
tice au loc pe baza unor referate 
pregătite individual sau de colective 
de 2—3 tovarăși sub îndrumarea ca
lificată a conducătorilor de seminar, 
în elaborarea referatelor se are în 
vedere ca ele să pună în discuție 
probleme actuale ale științei și teh
nicii din țara noastră, să țină seama 
de noile cuceriri ale acestora pe 
plan mondial. Așa de exemplu, re
feratele prezentate în seminarul 
teoretic de la Institutul Politehnic 
— Facultatea de chimie industrială, 
condus de prof. univ. C. Calistru, 
prin amplele 1er referiri la sarcini
le puse de partid cu privire la in
dustria chimică, au orientat dezba
terile din seminarii spre aprofunda-

expresie a grijii pentru organi- 
în

(Continuare în pag. III-a)

După aproape șapte luni de mun
că Intensă, duduitul motoarelor a în
cetat în Delta Dunării. S-a încheiat 
campania de recoltare a stufului. 
S-au obținut 220 000 tone — cea mai 
mare cantitate de stuf recoltată pînă 
acum într-o campanie. La obținerea 
acestui succes au contribuit mun
citorii, inginerii și tehnicienii de la 
cele patru unități stuficole : Rusca, 
Sulina, Pardina și Șontea. în frunte 
s-a situat U. S. Rusca, care încă de 
la 29 februarie și-a realizat planul 
de campanie, recoltînd în luna mar
tie, peste plan, circa 7 500 tone de

stuf. Datorită bunei organizări 
muncii, dotării unităților stuficole 
cu un număr corespunzător de a- 
gregate s-a ajuns ca recoltarea să 
se facă mecanizat în proporție de 95 
la sută. Cu ajutorul elicopterului 
s-a urmărit mersul lucrărilor și s-au 
făcut intervențiile de urgență la di
ferite puncte de lucru. La obținerea 
unei producții ridicate au contribuit 
și lucrările de amenajare a terenu
rilor stuficole. Incintele îndiguite au 
fost desecate cu ajutorul stațiilor de 
pompare și a rețelei de canale, îna
inte de a se începe recoltarea.

Pe șantierele construcțiilor energetice
Pe șantierele hidrocentralei „16 

Februarie" de pe Argeș continuă lu
crările de excavație și betonare. La 
galeria principală de aducțiune au 
fost terminate lucrările de excavație, 
iar acum se lucrează la betonare și 
se fac pregătiri în vederea montării 
blindajului metalic. Ca urmare a u- 
nor măsuri luate din timp, se lucrea
ză intens la lucrările de săpături șl 
betonare la centrala subterană, ga
leria de fugă, galeriile de aducțiu
ne secundare, iar la baraj s-au re
luat lucrările de betonare. La cen
trala electrică de termoficare Bucu- 
rești-Sud, cel mai tînăr șantier al 
industriei noastre energetice, au în
ceput lucrări de săpături la clădirea

Hoi puțuri de mină la
în cadrul acțiunii de punere în va

loare a unor noi perimetre miniere 
din zăcămintele de fier de la Poiana 
Ruscăi, la Ghelar și Teliuc au fost 
construite două puțuri de peste 300 
m adâncime. La săparea puțului de 
la Teliuc minerii au avut de învins 
numeroase greutăți provocate de 
existența unor viituri de ape și ema
nații de gaze. La acest puț au fost 
terminate și lucrările de montare a 
turnului și de montare a mașinii de 
extracție. La Ghelar este pe termi
nate montajul mașinii de extracție. 
Acum, după terminarea celor două

BOCȘA

PREMIUL II ÎN ÎNTRECEREA
GOSPODĂREASCĂ A GRASELOR

Ieri a avut loc la Bocșa o adunare festivă 
în care s-a decernat orașului diploma de 
fruntaș — premiul II — în întrecerea pa
triotică pentru înfrumusețare și bună gos
podărire. Anul trecut, locuitorii din Bocșa 
au efectuat un mare număr de ore de 
muncă patriotică. Cu sprijinul lor au fost 
modernizate drumuri în lungime de 11,5 
km, s-au amenajat zone verzi pe o su
prafață de 4500 metri pătrați, au fost 
construite poduri și pode|e, s-au reparat 
24 de fînfîni publice, au fost plantați 
peste 4500 de arbori ornamentali. în ul
timii ani, orașul s-a îmbogățit și înfrumu
sețat cu numeroase obiective social-cul- 
turale : un club, un cinematograf, maga
zine, noi blocuri de locuințe. Participînd 
în număr mare la lucrările gospodărești, 
cetățenii, împreună cu deputății lor, au 
obtinut economii în valoare de aproape 
4 milioane de lei.

a

principală, precum șl la turnurile de 
răcire a apei. In vederea grăbirii e- 
xecuției și a economisirii materiale
lor lemnoase, a fost adoptată o nouă 
soluție de construcție la scheletul de 
rezistență al clădirii principale, fo
losirea prefabricatelor grele din 
beton armat pînă la 25 tone. In ritm 
intens se desfășoară lucrările și pe 
șantierele centralelor electrice de 
la Paroșeni, Arad, Craiova, Groză
vești, precum și la hidrocentrala 
Pîngărați. Conform prevederilor pla
nului, în acest an urmează a fi date 
în funcțiune agregate energetice 
care însumează o putere de 650 MW, 
ceea ce reprezintă peste un sfert din 
întreaga putere instalată existentă.

(Agerpres)

Ghelar și Telmc
puțuri, începe săparea galeriilor pen
tru exploatarea unor noi zăcăminte 
de minereuri de fier. Lucrările au 
fost executate de întreprinderea de 
explorări Hunedoara din cadrul 
Trustului de pÂ-specțiunr și explo
rări miniere al Ministerului Minelor 
și Energiei Electrice.

ICe realizări au fost obținute 
în ce privește împăduririle ?

Dezvoltarea continuă a sectorului 
forestier prezintă mare însemnătate 
pentru economia națională. Congre
sul al III-lea al P.M.R. a trasat sar
cina ca în perioada 1960—1965 să se 
execute lucrări de împăduriri pe o 
suprafață de peste 400 000 ha, 
să se extindă în cultură specii fo
restiere cu o perioadă scurtă de creș
tere pînă la exploatarea masei lem
noase, iar la sfîrșitul anului 
1965 să existe o suprafață de cel 
puțin 50 000 ha ocupată cu plopi 
negri hibrizi. Pentru realizarea sar
cinii trasate de partid, în primii pa
tru ani ai șesenalului (1960—1963) 
s-au executat împăduriri și comple
tări pe o suprafață de peste 301 000 
hectare. în această perioadă s-a ter
minat aproape în întregime acțiunea 
de împădurire a terenurilor rămase 
dezgolite prin exploatările din tre
cut, treeîndu-se și la refacerea unor 
arborete degradate, brăcuite și slab 
productive. Din totalul împăduriri
lor, plantațiile reprezintă 80 la sută, 
volumul semănăturilor directe re- 
dueîndu-șe de la an la an, lucru 
care a contribuit și la creșterea ca
lității lucrărilor. S-a acordat atenție 
mai mare extinderii în cultură a ră- 
șinoaselor, care dau sortimente in
dustriale de importanță deosebită 
pentru economia națională. Din to
talul împăduririlor efectuate în a- 
ceastă perioadă, rășinoasele repre
zintă 57 la sută. Pe lîngă molid și 
brad, specii autohtone de mare pro
ductivitate, s-a pus accent pe răs- 
pîndirea unor rășinoase exotice și 
repede crescătoare. S-a dat o mare 
extindere plopilor negri hibrizi — 
specii cu o deosebită vigoare de 
creștere, care dau producții ridicate 
de materiale lemnoase în perioade 
scurte. Pînă la sfîrșitul anului 1963 
s-au plantat cu plopi negri hibrizi 
peste 43 400 hectare, astfel că sarci
na trasată de Congresul al III-lea 
al partidului se va realiza încă la 
sfîrșitul anului în curs.

în 1963 a început cultivarea plopu
lui în aliniamente de-a lungul dru
murilor, cursurilor de ape, canalelor 
de irigare și desecare, plantîndu-se 
pînă în prezent 450 000 puieți pe a- 
proape 2 250 km. Fără a se diminua 
fondul agricol, vor .fi puse astfel în 
valoare terenuri' care astăzi nu pro
duc nimic și se va obține un vo
lum suplimentar de masă lemnoa-

să, de calitate superioară. Tot a- 
nul trecut a început acțiunea de 
executare a unor plantații de plopi 
negri hibrizi și salcie selecționată 
în-zona cuprinsă între dig și mal din 
incintele îndiguite în lunca și delta 
Dunării. Aceste plantații, pe lîngă 
rolul de a proteja digurile împotriva 
deteriorărilor cauzate de gheață și 
valuri, vor da o cantitate sporită de 
masă lemnoasă.

Datorită eforturilor depuse de oa
menii muncii din silvicultură, cali
tatea lucrărilor de împăduriri s-a 
îmbunătățit continuu. Indicele de 
reușită la lucrările executate în 
cursul primului semestru al anului 
1963 a fost cu aproape 10 la sută 
mai mare decît cel obținut în aceeași 
perioadă a anului 1961. S-au făcut 
lucrări de bună calitate îndeosebi în 
unitățile silvice din regiunile Hune
doara, Mureș-Autonomă Maghiară, 
Suceava, Maramureș și altele.

Ce acțiuni se desfășoară în 
1964 și ce măsuri s-au luat 
pentru creșterea în continua
re a calității lucrărilor în sil
vicultură ?

1
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Primăvara trezește speranțele pescarilor amatori. Poate că vor avea 
noroc...

ÎNTREP1INDERI FRUNTAȘE PE TARĂ

Ieri au primit stecul 

și diploma 

de întreprindere fruntâ:

COMBINATUL CHIMIC

>rtZEȘTI

• UZINELE „ELECTROPUTE"
CRAIOVA

9 EXPLOATAREA MINIEI 
SĂSAR

• ÎNTREPRINDEREA 

FORESTIERĂ FĂLTICEN

• FABRICA „PARTIZANI

ROȘU" BRAȘOV

în întrecerea socialistă pe anul 1963

în anul 1963, colectivul Combinatului chimic Borzești a realizat planul producției globale în proporție de 
105,9 Ia sută, Iar cel al producției marfă în proporție de 101,5 Ia sută. Productivitatea muncii « crescut cu 
6,5 la șută. S-au realizat economii Ia prețul de cost în valoare de pesto 6 milioane iei și beneficii supli- 

jnentare de 8 800 000 lei, în fotografie : exteriorul combinatului.

La fabrica „Partizanul Roșu" Brașov 
s-au produs peste prevederile pla
nului 13 000 metri pătrați de țe
sături de lină și aproape 15 000 
kg lină cardaiâ. Au fost obținute 
economii suplimentare la prețul de 
cost de peste 2 milioane lei ; s-au 
creat 25 articole noi in 80 de desene 
pentru stole de paltoane și pardesie. 
în fotografie : la decernarea stea
gului de întreprindere fruntașă pe 

țară.

Sarcina pe anul în curs este de a 
realiza împăduriri noi și completări 
pe o suprafață totală de 65 000 hec
tare din care 6 000 hectare pe tere
nurile degradate. Rășinoasele vor fi 
introduse în procent de peste 57 la 
sută din suprafața prevăzută a se 
împăduri. Pentru fundamentarea 
tehnică a metodelor de împăduriri 
și a speciilor de introdus s-a exe
cutat cartarea stațională a tuturor 
terenurilor care se împăduresc pînă 
în 1965. Astfel, în fiecare zonă se 
pot planta cele mai potrivite specii. 
Este o lucrare de mare amploare, 
care a cuprins aproape 300 000 ha. 
în vederea creării de arborete cu o 
productivitate mai înaltă s-a luat 
măsura de a se carta pe teren — 
din punct de vedere seminologic — 
arboretele și arborii cu însușiri ere
ditare superioare, stabilind ca pro
ducerea puieților să se facă numai 
din material genetic selecționat.

Cu ajutorul stațiunii de cercetări 
pentru cultura plopului din Institu
tul de cercetări forestiere s-au se
lecționat clone de plopi negri hi
brizi de mare productivitate. Pentru 
înmulțirea acestui material s-au or
ganizat 16 centre regionale de plante 
mamă (cîte una în fiecare regiune), 
care vor asigura întregul material 
săditoi' necesar butășirilor în pepi
niere. In vederea producerii puieți- 
lor în cantitățile necesare și de cali
tate superioară, s-au organizat pe
piniere mari în zona de cîmpie și 
coline joase, iar cele din zona de 
munte au fost grupate. Pînă în pre
zent s-au organizat 18 pepiniere 
mari, în care se vor obține puieți 
de calitate bună.

Acum în zilele de primăvară ac
țiunea de împăduriri este în plină 
desfășurare. Munca este astfel orga
nizată încît în această campanie să 
se realizeze 80 la sută din planul

anual de împăduriri. Este o măsură 
care va duce la asigurarea unor 
plantații superioare.

Iîn ce constă superioritatea 
speciilor repede crescătoare?,

Prin introducerea în cultură a u- 
nor specii repede crescătoare și de 
mare valoare economică se pot ob
ține sporuri apreciabile de masă 
lemnoasă și în sortimentele necesare 
industriei. Ținînd seama de tendința 
de creștere a consumului de lemn 
de lucru, de sortimentele necesare 
în cantități superioare, s-a prevăzut 
extinderea pe o scară din ce în ce» 
mai mare a molidului, duglasului, 
laricelui, pinilor și bradului dintre 
speciile de rășipoase și a plopilor, 
negri hibrizi, sălciilor arborescente, 
salcîmului șl teiului dintre speciile 
de foioase. Pentru a ilustra impor-< 
tanța mare a speciilor repede cres
cătoare este suficient să arătăm ca 
un arboret de duglas are o creștere 
medie pe an și pe hectar de 15 
metri cubi, iar unul de larice de 
10 metri cubi, față de 4,5 metri 
cubi la gorun. Un hectar plantat çu 
salcîm dă o producție de masă lem
noasă de 10 metri cubi pe an, depă
șind de 2 ori producția 
plantat cu stejar și de 
ducția unui arboret de 

în 1964 urmează să 
duglas, larice și pini 
12 500 hectare și salcîm, salcie și tei 
pe o suprafață de peste 5 000 ha.

De. mare 
este ( extinderea 
neg ...............
ce: 
ții 
ma 
spe: 
pro; 
poa.c recolta după 20—25 ani față 
de 100 ani la stejar sau fag.

în lunca Dunării,. în ostroavele 
care nu se îndiguic-șc, în zona dig- 
mal la incintele îndiguite, în luncile 
rîurilor interioare șl- îp alt.e-.terenuri 
din fondul forestier, plopii negri hi
brizi pot asigura producții ridicate 
de masă lemnoasă, 
plantarea plopilor 
în locul arboretelor 
slabă productivitate, 
mecanizată și pregătirea solului cu 
ajutorul tractoarelor.

în acest an se va planta cu plopi 
selecționați o suprafață de aproape 
6 500 hectare. Prin măsurile luate 
încă de pe acum, se va asigura ne
cesarul de puieți pentru împăduri
rea în anul 1965 a unei suprafețe 
mult mai mari.

Va continua și în acest an acțiu
nea de plantare a plopului în ali
niamente de-a lungul drumurilor, 
canalelor și cursurilor de ape pe 
circa 3 000 km. Prin aceasta se ur
mărește obținerea, în viitor, a unei 
mase lemnoase suplimentare, înde- ‘ 
plinind totodată și un important rol 
peisagistic și estetic. Plantarea 
plopului în aliniamente se va extin
de mult, odată cu producerea ma
terialului de împădurire de dimen
siuni corespunzătoare și terminarea 
identificării traseelor neplantate 
pînă în prezent, acțiune care se des
fășoară în cadrul fiecărei regiuni.

Măsurile luate și cele preconizate 
duc la creșterea productivității fon
dului forestier și la o mai rațională 
gospodărire a pădurilor.

unui hectar 
2,5 ori pro- 
cer.
se planteze 
pe aproape

importanță economică 
i culturii plopilor, 

ț. hibrizi și a sălciilor arbores- 
_ selecționate, care dau produc- 
■e,3,6 ori, respectiv 2,8 ori mai 
5tlecît stejarul sau fagul. Aceste 
X se pot cultiva în cicluri de 
r.cție scurte, adică lemnul se

TELEGRAMĂ

S-a prevăzut 
negri hibrizi și 
de salcie, de 
prin defrișarea

COM/TETULW CENTRAL
AL PAK77DULW COMC7NIST, DIN IRAK

Dragi tovarăși,
Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la întemeierea Partidului Co

munist din Irak, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă 
adresează un cald salut frățesc și sincere felicitări.

In decursul celor trei decenii de existență, partidul dv, înfruntînd 
represiunile sîngeroase ale reacțiunii, și-a consacrat toate forțele luptei 
pentru eliberarea poporului irakian, pentru apărarea intereselor și drep
turilor celor ce muncesc.

Urăm Partidului Comunist din Irak noi succese în activitatea pe care 
o desfășoară în interesul cauzei păcii, democrației și progresului social,

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

o desfășoară

uno.

ctroputere’ Craiova, !n 1963, 
're altoie, puste prevederile 

«ice. Productivitatea muncii a 
3 600 000 lei economii la prețul 
probă al laboratorului de înaltă

I
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Da unde provin adaosurile de prelucrare
La Uzinele constructoare de ma

șini din Reșița am tîntîlnit recent ur
mătoarea situație. Muncitorul Gheor
ghe Mănescu, care lucrează pe o 
mașină de mortezat la hala nouă, 
arăta supărat maistrului Ion Iere- 
mia că legăturile de arc pentru bo- 
ghiurile de locomotive, venite de la 
turnătoria de- oțel, am adaosuri de 
prelucrare mult mai mari decît se 
prevede pe desen. Pentru a da tot 
metalul acesta jos era nevoie să 
lucreze la fiecare bucată aproape 
4 ore în plus.

.Avea dreptate muncitorul Gh. Mă
nescu. La cele 60 de legături de arc, 
numai pentru a da jos surplusul de 
metal se cerea ca un muncitor să 
lucreze nu mai puțin de 30 de zile. 
Era firesc deci să-și pună întreba
rea : tovarășii de la forjă știu că 
irosim atîta timp pentru a elimina 
aceste adaosuri de prelucrare ? Dar 
tehnologii și controlorii de calitate 
ce părere au, că doar nu este vorba 
de o singură piesă ?

Astfel de întrebări își pun mai 
mulți muncitori de la hala nouă a 
Uzinelor constructoare de mașini din 
Reșița. în fiecare zi vin aici din sec
țiile de forjă și turnătorie piese cu 
dimensiuni mult mai mari decît' cele 
indicate în fișele tehnologice. Din a- 
ceastă cauză se pierd lunar mii de 
ore productive, se uzează inutil u ț- 
lajul, crește prețul de cost. Mai ti - 
buie menționat că, în general, ace: e 
prelucrări suplimentare se fac tc 
mai la acele mașini care sînt n ai 
solicitate, deci pot da naștere uneori 
la anumite gîtuiri în producție.

Eliminarea tuturor acestor neajun
suri este în primul rind de compe
tența... serviciului tehnolog-șef și a 
serviciului metalurg-șef din cadrul 
uzinei. Aceste servicii au sarcina de 
a rezolva problemele legate de teh
nicitatea produselor, de a asigura la 
timp sectoarelor productive docu
mentațiile tehnologice necesare și 
aplicarea corectă, întocmai, a a- 
cestor tehnologii. Firește, la Uzinele 
constructoare de mașini din Reșița 
s-au realizat multe și substanțiale 
îmbunătățiri pe linia promovării 
tehnologiei modeme. S-a extins ma- 
trițarea, în locul forjării libere, s-au 
întocmit tehnologii noi în turnătorii, 
care au dus la reducerea consumului 
de metal etc. Ca urmare a acestor 
măsuri, calitatea și nivelul tehnic al 
producției au crescut simțitor, con
sumul specific de metal — folosit la 
realizarea pieselor forjate și turnate
— a fost redus, economișindu-se 
anul trecut o cantitate de 360 tone 
de metal.

Aceste rezultate confirmă că teh
nologii de aici dispun de mari re
zerve și posibilități de a îmbunătăți 
continuu tehnologiile și de a reduce 
timpul de prelucrare a pieselor și 
consumul de metal. Cu toate acestea
— așa cum arătam mai înainte — 
sînt încă destul de multe piese care

ajung în sectoarele de prelucrare la 
rece cu adaosuri mari de metal. 
Timpul prevăzut pentru prelucra
rea manivelelor de la compresor 
este de o oră — suficient dacă 
s-ar respecta dimensiunile pre
văzute în fișele tehnologice. Neres- 
pectarea lor face însă ca la aeeste 
piese cu adaosuri mari de metal să 
se lucreze un timp dublu și chiar 
triplu.

E drept, în lunile ianuarie și fe
bruarie, numărul de ore cheltuite 
pentru eliminarea adaosurilor a 
mai scăzut — dar nu pe măsura po
sibilităților. Aceste neajunsuri pot fi 
evitate pe viitor dacă va exista o 
mai mare preocupare — în primul 
rînd din partea serviciului tehnolog- 
șef și metalurg-șef — pentru urmă
rirea aplicării tehnologiei stabilite.

La secțiile de prelucrare la cald 
(turnătoriile și forja) tehnologia 
este elaborată de serviciul me
talurg-șef. Desigur, această tehnolo
gie este concepută pe baza celor mai 
noi date tehnice, se întemeiază pe 
experiența de ani și ani a colective
lor. Faptul că mai sînt cazuri cînd 
piesele turnate sau forjate nu co
respund dimensional arată, însă, că 
nu întotdeauna se respectă în între
gime tehnologia. La turnătorie, de 
pildă, se mai adaugă la piese unele 
nervuri de întărire, la altele se lasă 
maselQtele mai mari sau alte părți 
din piesă pentru că — zic tovarășii 
de acolo — se evită suflurile, reta- 
surile sau alte defecte. Desigur, ia 
întocmirea fișelor, tehnologii au ți
nut seama de toate aceste condiții 
tehnice, dar se pare că în secțiile 
prelucrătoare se mai mențin încă 
vechile metode de lucru. Soluțiile 
date prin fișele tehnologice rămîn 
adeseori pe hîrtie.

Din exemplele de mai sus rezultă 
că tehnologii nu urmăresc sistematic 
efectele muncii lor, nu controlează 
cum se aplică tehnologia elaborată 
și din această cauză nu se respectă 
indicațiile date. în multe cazuri, a- 
plicarea tehnologiei nu e urmărită 
nici de către șeful secției sau mai
ștrii respectivi, singurii eare mai fac 
acèst lucru fiind controlorii de cali
tate.

Conducerea secției forjă, în în
țelegere cu conducerile secțiilor pre
lucrătoare, a ajuns la compromisul 
ca să execute piesele respective, iar 
pentru timpul afectat eliminării a- 
daosurilor secția forjă să plătească 
suplimentările de timp necesare. 
Dar este oare aceasta o soluție, cînd 
și așa mașinile de la hala nouă sînt 
destul de încărcate ? Cei care ar 
putea pune stavilă acestor stări de 
fapt ar fi tovarășii din conducerea 
secțiilor din hala nouă, tehnologii și 
controlorii de calitate. Cum să facă 
însă acest lucru controlul de calitate

dacă înseși conducerile celor două 
secții, așa cum am arătat mai sus, 
convin să se execute prelucrarea 
pieselor chiar dacă nu corespund 
tehnologiei elaborate și au mult sur
plus de metal !

O altă deficiență mai este și aceea 
că între tehnologiile elaborate de 
serviciile metalurg-șef și tehnolog- 
șef nu există întotdeauna o deplină 
concordanță. în mod normal, teh
nologia elaborată de metalurgul-șef 
pentru secțiile prelucrătoare la cald 
ar trebui să ajungă la serviciul teh- 
nolog-șef înainte ca piesele să intre 
la hala nouă pentru prelucrare. Nu
mai în felul acesta s-ar putea ela
bora o tehnologie corespunzătoare 
pentru secția prelucrătoare, s-ar 
putea stabili cu precizie lucrările ce 
trebuie executate, precum și timpul 
nécesar pentru prelucrarea fiecărei 
piese sau subansamblu. Se mai cere 
menționat că la hala nouă, din a- 
ceeași lipsă de colaborare și concor
danță, sînt încă multe piese pentru 
care se alocă un timp de prelucrare 
foarte mare.

Cele relatate în rîndurile de față 
sțnt cunoscute în mare parte de eă- 
tre conducerea uzinei. Este însă ne
cesar să se treacă cu mai multă fer
mitate la urmărirea tehnologiei ela
borate, la respectarea acesteia, să se 
realizeze o colaborare mai strînsă 
între serviciile metalurg-șef și teh- 
nolog-șef. Se vor putea astfel folosi 
rațional metalul, timpul de lucru și 
utilajele, se vor pune în valoare noi 
rezerve de creștere a productivității 
muncii și de reducere a prețului de 
cost.

HEÏ0BE AVANSATE 

re șantiere
Unul din procedeele modeme de 

construcții de mare productivitate este 
acela al cofrajelor glisante cu acționare 
electrohidraulică. Instalația constă din 
100 verine hidraulice montate pe bare 
verticale de oțel beton cu ajutorul 
unor dispozitive de blocare care alu
necă pe ele. Anul acesta, metoda 
va fi extinsă în continuare pe 
șantiere din Capitală și din țară cu aju
torul instalațiilor pe care le produce 
întreprinderea de aprovizionare cu uti
laje și piese de schimb. Prin aplicarea 
acestei metode ritmul înălțării pere
ților este de 2,5-3 m în 24 de ore.

In uzinele 

constructoare 
de mașini

® în secția capota] a Uzinelor „Stea
gul roșu“ din Brașov s-a introdus re
cent un nou procedeu de presare a 
electrozilor pentru sudură. Față de me
todele anterioare de fabricare a elec
trozilor, în prezent se folosește un dis
pozitiv cu ajutorul căruia productivita
tea muncii la operația respectivă a cres
cut de circa 12 ori.

® La secția de prelucrări mecanice a 
Uzinei „Electroprecizia“ din Săcele s-a 
introdus o nouă tehnologie, mai efi
cientă, de fabricare a unor piese de 
demaror. înainte, acestea se executau 
prin, turnarea în forme ușor fuzibile, iar 
în prezent se realizează prin ștanțare, 
din bară laminată. Pe lîngă reducerea 
consumului de metal, costul pe bucată 
s-a micșorat de 3 ori.

Ing. Ion CHIUIMÀ

Uzina de pompe-București. în turnătoria de precizie a uzinei se lucrează 
la asamblarea rotoarelor realizate cu modele ușor iuzibile. Prin turnarea 
de precizie se obțin piese cu o suprafață fină și cu adaosuri minime

de prelucrare. Foto : Gh. Vinfilă

TSO SI ȘDWlTJă WßsBSKW
De la o scoalà a alta

Sosesc oaspeți de primăvară

CRONICA JUDICIARĂ

Părea să fie vorba de o simplă 
formalitate. Inginerul proiectant șef 
Mircea Balansau, de la un Institut 
de studii, experimentări și proiec
tare din Capitală, urma să-și prezin
te actele de studii originale. Lucra 
aici din 1956.

Așa a venit ziua scadenței pen
tru un fals care dura de multă vre
me. Mircea Balansau nu era ingi
ner. Cum a ajuns, totuși, într-un 
post de răspundere, fără a avea stu
diile de specialitate cerute de func
ția pe care o deținea ?

După ce și-a luat examenul de 
maturitate s-a înscris la faculta
te. A urmat doi ani, nu s-a ținut 
de carte ca lumea, a rămas re
petent. A ocupat un serviciu ca 
proiectant. In 1956, a fost transferat 
la un institut de proiectare. S-a re
comandat ca inginer proiectant. Pe 
cuvînt nu te crede nimeni. I s-au
cerut acte. S-a dus la un coleg, 
i-a luat diploma de inginer ca
s-o vadă cum arată și, profitînd 
de încrederea pe care acesta i-a 
acordat-o, a copiat-o. A depus
copia, care atesta că e inginer în 
specialitatea instalații și utilaj, la
institutul unde a fost angajat. Evi
dent, a fost încadrat într-un post și 
cu salariu corespunzător studiilor.

fals
Șapte ani de zile și-a văzut de 
treabă. S-au mai făcut verificări de 
acte, desigur, e de presupus că i s-a 
cerut originalul diplomei ; Mircea 
Balansau dădea cuvenitele asigurări 
că-l aduce, iar comisiile uitau, după 
cît se pare, de el și de actele lui.

Mulți s-au întrebat văzîndu-l. 
în fața instanței regretînd sincer 
isprăvile săvîrșite de ce nu s-a 
hotărît să-și continue studiile, ca 
să poată începe o viață cinstită. 
In definitiv, s-au creat condiții 
optime pentru cei care vor să-și 
desăvîrșească studiile. Mii de oameni, 
mult mai în vîrstă decît Balansau, 
își trec astăzi examenele la facul
tăți. El era însă prizonierul minciu
nii sale. Cum ar fi putut justifica 
prezența lui la facultate, cînd toți 
cunoscuții îl știau de inginer ?

O minciună trage după sine pe 
alta. Pe baza unui titlu la care nu 
avea dreptul, a primit, ani de-a rîn- 
dul, un salariu la care nu avea 
dreptul. Procedeu calificat penal ca 
înșelătorie în dauna avutului ob
ștesc. Răsplata pentru înșelătoriile și 
minciunile lui — 2 ani închisoare co- 
recțională, 1 an interdicție corecțio- 
nală și confiscarea parțială a averii. 
Recursul a fost reșpins.

V. SEBASTIAN

A

In premieră
IAȘI (coresp. „Scînteii“). — 

sară pe scena Teatrului Nație 
,'J. Alecsandri“ din Iași s-a i 
zntat în premieră „Noaptea 
glor“ de William Shakespeare, 
ga Crin Teodorescu ; șcenogr 
B-istofenia Cazacu. Au interpr 
In Lascăr și Ștefan Dăncinescu, 
titi emeriți, Marcel Finchele 
Vjrgil Raiciu, Teofil Vîlcu, Ac 
Ppa, Cornelia Gheorghiu și alț

Emisiuni literare la radio
In zilele următoare posturile 

noastre de radio vor transmite cî- 
teva emisiuni literare. Ieri, ora 
21,25, pe programul I, s-a trans
mis, în cadrul ciclului „Ediție ra
diofonică — Mihail Eminescu“, o e- 
misiune consacrată Scrisorii a lll-a. 
A prezentat conf. univ. Paul Cornea.

Joi, 2 aprilie, ora 17,35, pe progra
mul I, Maria Banuș va vorbi despre 
creația lui Pablo Neruda într-o emi-, 
siune din ciclul „Antologie poetică“. 
Conf, univ. G. C. Nicolescu va pre-, 
zenta vineri, 3 aprilie, ora 21, pe 
programul I, cea de-a doua emisi
une consacrată lui Vasile Alecsandri.

TEATRE
fEATRE : Teatrul de Operă șl E 

a! R. p. Romî.ne : Simfonia făntăș. 
Blero, Șeherazada — (orele 19,3.0). j 
tal de stat de operetă : Rosemarii 
(cele 19.30) Teatrul Național „I 
Cragiale“ (Sala Comedia): Vizita bi 
nl doamne _ (orele 19,30) ; (Sala 
di) : Adam și Eva — (orele 19,30). 1 
til „C. I. Nottara" (Sala din 
Ngheru) : Este vinovată Corina ?
(tele 19,30) ; (Sala Studio): Băieții vi 
- (orele 20). Teațrul „Lucia Stu: 
B)andra‘i (Sala din bd. Schitu Măgu 
n! nr. 1): Război și pace -- (orele 19 
(Șla Studio, din ștr. Alex. Sahia 
7EA): Jocul de-a vacanța -, (orele ÎS 
Tițru] de Comedie : easa inimilor 
riate -- (orele 19,30). Teatrul Mu 
tœsc C.F.R.-Giuloști : Jurnalul i 
faci -, (orele 19,30). Teatrul pe: 
cțif șl tineret : Logodnicul de proi 

gSdnsoară — (orele 20). Teatrul e>rre
dțslat : Opera de trei parale - (o 
20 Teatrul satirlc-rnuzical „C Tăn 
(Sa Savoy) ; Revista de altădată 
(alo 20) ; (la Sala din Calea victe 
ni 174) : Concert de muzică ușoar, 
(ale 20). Ansamblul de cîntece șl < 
sù ai Ç.Ç.S, : O carte despre fru 
se. — (orele 20). Teatrul ..Țăndăr 
(Sa Academiei) : Năzbîțiile lui Țăi 
ri — (orele 9). Umor pe sfori — (o 
11 (la Casa de cultură a tineret 
di raionul „V. I. Lenin“) : Micul I 
—'orele 9,30).

mEMATQGRAF!

Activitatea din școală ridică în 
fața cadrelor didactice numeroase 
probleme de ordin educativ. Doresc 
să particip și eu la dezbaterea, or
ganizată în coloanele ziarului „Scîn- 
teia“, abordînd o problemă pe care 
o socotesc importantă.

în școlile din orașul București, ca 
și din alte părți, sînt numeroși în
vățători și profesori cu simț de răs
pundere și înaltă conștiință profe
sională, care dezvoltă la elevii lor 
deprinderi și convingeri pentru un 
studiu susținut și o conduită demnă 
în școală și în afara ei, chiar și a- 
tunci cînd nu sînt direct suprave- 
gheați de părinți sau de cadre di
dactice. Ca urmare, cei mai mulți 
elevi obțin rezultate bune la învă
țătură, sînt disciplinați și au o ati
tudine civilizată. Se întîmplă însă ca 
unii elevi, e drept puțini la număr, 
să dea dovadă de lipsă de interes 
pentru studiu, să nu respecte disci
plina școlară, De cele mai multe ori, 
colectivele din școli se ocupă cu 
toată răspunderea de asemenea ca
zuri, ștrăduindu-șe șă îmbogățească 
cunoștințele de cultură generală ale 
elevilor și să-i educe, oricîțe greu
tăți ar întîmpina. Din păcate, con
ducerile oîtorva școli recurg la pro
cedee mai comode, dar cu totul ne
recomandabile din punct de vedere 
pedagogic. Unul dintre acestea este 
sfățuirea unor părinți, ai căror 
copii le fac greutăți, de a cere 
transferarea elevilor respectivi la 
alte școli, punîndu-.li-se în vedere 
că altminteri nu au nici o șansă 
de promovare. în decursul acestui 
an de învățămînt, la Școala medie 
nr 29. din raionul 23 August, s-au 
transferat doi elevi de la Școala 
medie nr. 8. doi elevi de la Școala 
medie nr, 15 și doi elevi de la Școa
la medie nr. 38. Nici unul dintre ei 
nu a prezentat motive întemeiate 
pentru mutare (schimbare de domi
ciliu. motive de sănătate sau de fa
milie etc.) toți însă au rezultate 
foarte slabe la învățătură și stau 
prost cu disciplina, au absențe ne
motivate de la cursuri. Și la Școala 
medie nr. 5, din raionul 30 Decem- 

■ brie s-ap transferat în cursul aces
tui an cinci elevi iie la alte școli 
(medie nr. 1. nr. 10, nr. 11, nr. 7).

Asemenea mutări nu au nimic co
mun cu principiile ’ pedagogice de

primește de la școlile vecine elevi 
asemănători, de care are obligația să 
se ocupe cu toată seriozitatea, lucru 
deloc ușor. Se creează astfel un cerc 
vicios cu efecte nedorite pentru 
munca instructiv-educativă din 
școli.

Școala — factorul hotărîtor în 
procesul instructiv-educativ — are 
datoria să folosească temeinic, crea
tor ajutorul dat de organizațiile de 
tineret, de familie, pentru îmbogăți
rea permanentă a nivelului de cu
noștințe al elevilor, pentru forma
rea deprinderilor de comportare ci
vilizată în viața de toate zilele, ocu- 
pîndu-se cu grijă ca fiecare dintre 
ei să progreseze, să devină un om 
cult, folositor societății noastre so
cialiste.

Prof, Nicolae MUSCĂ 
inspector șef metodist 
secția învățămînt a Sfatului 
popular al Capitalei

formăm pe viitorii 
zatori

pregătire și educare a tinerei gene
rații și în consecință trebuie să lise 
pună capăt. Dacă profesorii și diri- 
ginții care știu toate calitățile și 
slăbiciunile acestor elevi nu se stră
duiesc să-i îndrume cu bune rezul
tate să învețe și să se poarte cores
punzător, cum pot realiza aceste ce
rințe noile colective didaetice î Se 
știe doar că este nevoie de o peri
oadă de acomodare, de cunoaștere 
reciprocă a profesorilor și elevilor, 
care întîrzie. procesul educativ. 
Munca de instruire și educare poate 
fi mult mai eficientă în școala în 
care elevul este cunoscut de cadrele 
didactice, de organizația de tineret. 
Se maj înțîmplă apoi încă un feno
men : o școală oarecare se debara
sează de elevii dificili trimițîndu-i 
în alte părți, în același timp însă

Cum îi 
mecani

Este știut că în școlile profesio
nale de mecanici agricoli învață cî- 
teva zeci de mii de tineri, care se 
pregătesc să devină mecanizatori ne
cesari agriculturii socialiste. în rîn
durile de față vreau să relatez din 
experiența colectivului didactic al 
uneia din aceste școli,

Procesul de formare a promoțiilor 
de mecanizatori cuprinde atît pre
gătirea de buni muncitori, cu te
meinice cunoștințe tehnice și prac
tice, cît și educarea lob cetățenească, 
dezvoltarea dragosței și interesului 
pentru meseria aleasă, peptru mun
ca pe ogoarele colectivizate,

întregul corp profesoral, diri
gintă, ajutați de organizația țU.Ț.M,_, 
contribuie prin diferitele activități 
specifice școlii la formarea persona
lității și caracterului acestor '.ineri, 
la dezvoltarea șl întărirea ' nrin- 
derilor de muncă ordonată ~n- 
știincioasă. a spiritului d 
dere pentru îndeplinirea î
a sarcinii de producție 
pentru realizarea v 
calitate cît mai bun'

Ne străduim să-i ajutăm pe 
•elevi ca încă de pe băncile școlii să 
înțeleagă profund cît de importante 
sînt cunoașterea și folosirea tehni
cii înaintate pentru sporirea produc
ției agricole — sarcină de frunte a 
tuturor acelora care lucrează în uni
tățile agricole socialiste ; îi familia
rizăm cu cele mai modeme tipuri 
de tractoare și mașini agricole, cu 
care vor lucra curent pe ogoare 
după absolvirea cursurilor, cu prin
cipiile științifice de exploatare a a- 
cestora.

Rezultatele acestor strădanii sînt 
evidente. Diriginți ca Domnica Mi- 
halțu, Constantin Calotă, Pavel Cos- 
tea, Anton Popescu au reușit să de
termine o atitudine serioasă de stu
diu și o comportare demnă în socie
tate a tinerilor. Pe trimestrul al 
II-lea, la anul II. din cele 8 clase 
paralele, 5 n-au nici un corijent ; la 
anul III. 4 clase n-au nici un cori
jent. în școală, procentul de elevi 
promovați este de 97 la sută.

Se desfășoară și o bogată activi- 
cultural-educativă. Elevii din

anul III participă cu regulari
tate la concursul „Viitori teh
nicieni ai agriculturii socialiste“, se 
întîlnesc periodic cu specialiști din 
agricultură, cu mecanizatori frun
tași, care le vorbesc despre frumu
sețea și importanța muncii lor. Ele
vii au alcătuit, sub îndrumarea pro
fesorilor, formații artistice și spor
tive. Biblioteca cu peste 14 000 vo
lume le oferă lectura preferată, 1« 
dezvoltă gustul pentru citit.

De fiecare dată cînd trimitem ele
vii noștri la practică în cele 15 sta
țiuni de mașini și tractoare din re
giune recomandăm conducătorilor 
acestor unități să-i repartizeze pe 
lîngă cei mai experimentați meca
nizatori. De la un tractorist bun, cu 
experiență, tînărul poate învăța 
să-și îngrijească cu atenție mașina, 
să lucreze corect și conștiincios și 
totodată se deprinde să fie atent și 
respectuos cu persoanele mai în 
vîrstă, să-și folosească chibzuit 
timpul liber, — într-un cuvînt ace
leași lucruri cu care îi povățuiesc 
profesorii și organizația U.T.M. din 
școală. De regulă, elevii noștri 
încap pe mîini bune, fac prac
tică alături de tractoriști cu o înaltă 
conștiință cetățenească, alături de 
care devin buni mecanizatori. Se 
mai întîmplă uneori și altfel. După 
ce lucrează cîteva zile cu elevul, 
tractoristul profită de ocazie că tî- 
nărului îi place să lucreze cu ma
șina și-l lașă în locul său. Și, în timp 
he elevul lucrează, tractoristul pu
făie liniștit din țigară la capătul 
tarlalei sau își vede de cine știe ce 
alte treburi, Firește, un asemenea 
exemplu ny are nimic educativ, nu 
este de natură să-j dezvolte tînăru- 
lui spirițul de muncă ritmică, de 
disciplină. Fără să mai vorbim de 
faptul că uneori tractoriștii mai 
vîrstniçi, pitind că sînt în preajma 
elevilor, folosesc un limbaj cu totul 
nepotrivit. Este nevoie ea munca e- 
ducativă. a școlii să fie continuată 
cu aceeași intensitate și în perioa
dele de practică pe ogoare.

Ing. Stelian DUMITRACHE 
directorul Școlii profesionale 
de mecanici agricoli 
din Roșiorii de Vede

Din scrisorile 
sosite la redacție

Ce se discută 
în adunarea generală

Îndrumați de organizația de partid 
și de diriginți, utemiștii din clasele a 
Xl-a din școala noastră au avut o 
inițiativă interesantă. Ei au făcut un 
fel de anchetă printre elevi : ce doriți 
să discutăm în adunările generale cu 
temă ? Majoritatea tinerilor a cerut 
să se dezbată : „cum să ne com
portăm în societate“, lucru firesc 
dacă ne gîndim că ei sînt în pragul 
absolvirii școlii, Au indicat și aspec
te precise : cum să ne îmbrăcăm, 
cum să mîncăm, cum să invităm la 
dans etc. Nu s-a făcut un referat -, un 
elev a prezentat liber cîteva fapte 
pozitive și negative din viata clase
lor. Participanților la ședință le-au 
fost puse unele întrebări, ca la un 
concurs „cine știe, cîștigă" asupra 
felului cum cred că e mai bine să se 
comporte în diferite împrejurări i ce
le mai bune răspunsuri, corespunză
toare unei purtări exemplare în dife
rite împrejurări, au fost larg comen
tate. Adunarea a fost foarte intere
santă și antrenantă, tinerii au avut 
de învățat, chiar la ieșire băieții n-au 
uitat să dea întîietate fetelor, nimeni 
n-a sărit peste bănci și nu și-a pus 
șapca pe cap decît afară. (Prof. Ră
dica Roșianu, Școala medie nr. 13 din 
București). '

Cînd se înmînează 
cravata roșie

Mulți elevi doresc să devină pio
nieri și se străduiesc prin întreaga 
lor comportare să merite acest titlu 
de cinste. Prestigiul de care se bu
cură aceaștă organizație în școală 
este dovedit și de faptul că și părin
ții își manifestă dorința ca fiii și fii
cele lor să primească cravata roșie, 
vin să-mi ceară sfatul cum să-i a- 
jute pe copiii lor șă șe pregătească 
pentru primirea în detașamentul de 
pionieri. Această festivitate reprezin
tă pentru elevi un eveniment deose
bit din viața lor. După părerea mea, 
fiecare învățător și instructor de pio
nieri trebuie să pregătească atît de 
bine această festivitate, incit ea să 
rămînă de neuitat pentru copii. At
mosfera sărbătorească a sălii, invi
tarea la adunare a unor conducători 
ai organelor locale de partid și de 
stat, vechi militanți ai mișcării munci

torești, fruntași în întrecerea socialis
tă, sînt de natură să-i confere un ca
dru deosebit. Acolo unde există con
diții, se pot organiza adunările de în-, 
minare a cravatei roșii la muzee și 
case memoriale legate de lupta parti
dului, la diferite monumente istorice 
ețc. (Elena Mihăiuc, învățătoare la 
Școala medie nr. 1 din Iași).
Coordonarea 
orelor de dirigenție 
cu activitățile pionierești

In calitate de diriginte, particip la 
manifestările detașamentului de pio
nieri, îi ajut pe tineri să-și alcătuias
că un plan cît mai interesant de acti
vitate. Uneori aceste acțiuni nu se 
desfășoară mulțumitor Cauza : sînt 
prea numeroase, pregătite în pripă, 
se țin la ore nepotrivite, cînd elevii 
sînt obosiți, sau se pun în discuție 
probleme cunoscute de ei de la orele 
de dirigenție, ședințele festive pe 
școală etc- După părerea mea, activi
tățile pionierești ar avea un continui 
mai bogat și un efect educativ mai 
mare dacă ar exista o coordonare 
mai strînsă cu orele de dirigenție. 
Propun, pe această cale, Direcției e- 
ducației din Ministerul Invățămîntu- 
lui să studieze posibilitatea ca orele 
de dirigenție la clasele mici să lie 
programate de două ori pe lună, ur- 
mînd ca săpiămînal să alterneze ora 
de dirigenție și activitățile . pionie
rești. (Prof. Sabin Doroș, Școala de 
opt ani nr. 1 din Satu Mare).

Fruntașii își ajută colegii
In școala noastră, cei mai mulți 

pionieri șînt fruntași la învățătură Și 
este firesc să fie așa ; a fi pionier 
înseamnă pentru elev obligația de 
cinste de a-și îndeplini exemplar 
principala îndatorire : învățătura.
Mgrilena Petcu, Elena Mirica, Ion Da
vid, lop Molrogan, Alioșa Zainescu, 
din clasa a VlI-a C au. obținut pe pri
mele două trimestre medii de 9 și 10. 
în adunările de detașament ei le-au 
arătat colegilor cum învață la diferi
te materii, cum își folosesc timpul li
ber pentru studiu, lectură, locuri. Ei 
i-au ajutat pe unii elevi cu rezultate 
mai slabe, învățînd împreună, stabi
lind laolaltă un program chibzuit de 
muncă și odihnă. (Prof. Gheorghe 
Gheorghiu, Școala de opt ani din Ur
zi ceni).

'NEMATOGRAFE : Cele trei lumi 
lulGulliver : Sala Palatului R. P. 
mp (rulează la orele 17 — cu seria 
bițe nr. 1 021 și la orele 20 — cu ș 
desilete nr 1 001). Carpați (10; 12, 
lOjFestivai (9,45; 12; 14,15; 16,30; 1 
21)Feroviar (10; 12: 14; 16; 18,15: 20 
Se'.razada — film pentru ecran p< 
raie : Patria (8,30; 11; 13,30; 16,15; 
21,ț îndrăgostitul ; Republica (9.45; 
14,: 16,45; 19; 21,15), București (9; 
13;5; 17; 19; 21), Tomis (9; 11,; 13; 
17)}; 21), Melodia (10; 12, 14.30; lt 
19;l), Modern (10; 12; 15; 17, 19;
Loiură de pedeapsă : Capitol ț: 
11,4 14; 16,15; 18.45; 21). înfrățirea i> 
popre (15,45; 18; 20.15). Grlvița (10; 
16; ,15; 20,30), Volga (10; 12.; 14,15; II
18.4121) . Seara prietenilor filmul 
Cartți (orele 19) Domnișoara... Ba 
Albiră : Victoria (9.45; 12; 14,15; 1(
18.4121) , Arta (10; 12,15; 16; 18.15; 20.
Lucfărul (15; 17; 19; 21). Secretul 
Matas î Centrai (10.30; 12,30; H
16,3(18,30; 20,30). Tudor cinemaș 
(amje serii) . Lumina (de la orelț 
la ele 13 rulează în continuare ; II 
19,30 Totul cămine oamenilor : Un 
(16: ,15; 20,30), Viitorul (16; 19.15; 20 
Leuii armonica : Pîinișoara ; Aver 
rile iei prichindijț<? ; în lumea păp| 
lor ;[n ioc la soare ; Doina (orele 
Rom alb : Doina (11.30; 14.30; ill
18.3010.30) . Mingea de fotbal ; Mua
In sfe : Timpuri Noi (de la orele 
la ote 17 rulează în continuare ;
21). I surîs in plină vară : Giulești 
12; U6; 18,15; 20,15). Excelsior (10: 
14,15;,30; 18,45; 21). Drumul Sării (15 
17,45:1) Doamna Tu Hau; Cultural 
18: 2i Foto Haber : Dacia (9.45; 
14.15;L30: 18,45: 21) Colentina (16; 18
20.30) rerentari (16; 18.15; 20.30). Cot
ceni ;. 18.15; 20.30) lolantha : Buzr 
(15.30 ;7.45: 20) Floreasca (16; 18
20.30) tocco și frații săi (ambele ser
Crînsi (16; 10.15). O zi ea leii : But 
(10; 1 16; 18,15: 20.30). Aurora (9; 11 
13.30;l; 18.15; 20.30). Cei doi care
furatjna _ cinemascop : Unirea 
18.15.p.30) Vacanță la mare : Fia ț 
(16; 120) Pisica de mare : Vltan 
17; 1120.45) Vi-I prezint pe Baluev 
clneiicop : Miorița (10: 12; 14; 16: 18
20.30) ;avalerul Pardaillan - einer
sçoplîunca (15; 17, 19, 21) Scano B 
Popi) (16; 18; 20 30) Era noapte
Romiambele serii) : Moșilor (15: 
21). jea vulturilor: Cosmos (16: 18: 
Mamcul: Progresul (15.30; 18: 20.
Omuu tricșa — cinemascop : Flami 
(10: 15: 15,30; 18: 20.30) Haiducul 
pe Gmuș : Lira (15.30; 18; 20,30) P 
spreină : Pacea (16; 18; so).

CUM E VREMEA
Iem țară : Vremea a fost călduri 

să. cerul variabil, mal mult noros 
Banși Ardeal Vîntul a suflat pot 
vit. Intensificări locale din est 
sud-i Temperatura aerului la ora 
înrej-a valori cuprinse între 26 gra 
la TȚWăgurele, Alexandria și Giurj 
și lOhde la Sulina și Joseni. în Buc 
reștbremea a fost călduroasă, cu c 
variș Vîntul a suflat potrivit, cu 1 
tensțri din sectorul estic. Tempei 
tura;xlmä a atins 26 grade.

Till probabil pentru zilele de 2, 
șl 4rille. In țară: Vreme schimb 
toaror cer temporar noros. Vor căd 
ploi 1 frecvente în jumătatea de ve 
a țăiînsoțlte pe alocuri de descărcă 
elect. Vînt moderat. Temperatura 
gene: staționară. Minimele vor fi c 
prinsitre 2 șl 12 grade, tar maxime 
între șl 20 grade, In București : Vr< 
me tmbătoare, cu cer temporar ni 
ros. it potrivit. Temperatura ușt 
varlâ.
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belul alb", „Mălina și cei trei ursu
leți“, „Povestea porcului“, „Lanțul 
minciunilor", „Micul Muck" ș.a.

Anul 1955 marchează prima .afir
mare a Teatrului „Țăndărică" peste 
hotare, la Festivalul Mondial al Ti
neretului și Studenților de la Var
șovia. Au urmat alte turnee : la Fes
tivalul Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Moscova și apoi în 
R. S. Cehoslovacă cu piesele „Umor 
pe sfori", „Povestea porcului", „2—0 
pentru noi" și „Micul Muck“, un 
turneu în R.A.U. la sfîrșitul anului 
1957 și începutul anului următor, în 
urma căruia artiștii romîni au fost 
solicitați să sprijine înființarea unui 
teatru de marionete la Cairo. Presa 
din multe țări a consacrat cronici 
elogioase spectacolelor prezentate de 
„Țăndărică". Cronicile, ca și a- 
plauzele, erau adresate colectivului 
talentat de mînuitori de păpuși.

Eroul nostru a călătorit mult, a 
primit și oaspeți de peste hotare. In 
mai 1958 a găzduit primul Festival 
internațional al teatrelor de păpuși 
și marionete, iar în septembrie 1960 
— pe cel de-al doilea. L-au vizitat 
păpușari vestiți, sosifi din toate col
turile lumii.

O parte din spectacolele jucate pe 
scenele lui „Țăndărică" se prezintă 
și peste hotare. Cîteva piese romî- 
nești pentru teatrele de păpuși au 
fost incluse în repertoriul unor tea
tre străine. „Punguța cu doi bani" 
s-a jucat pe scene din U.R.S.S., la 
teatrul „Arlekin" din Lodz, la tea
trul „Miniatura" din Gdansk, la 
Teatrul central de păpuși din Praga, 

, __________________ T_._ la „Teatrul copilăriei“ din Bruxelles,
m se. îmbogățește. Se prun în i „fleeazurilè, lui ^iiTui>dl'‘. sé joacă la 
ă ,.,Harap alb", „Punguța cu 
bani", „Gîscănelul", „Țăndă- 

în țara zăpezii". Alături 
pectacole din patrimoniul fol- 
c, se montează și piese inspirate 
viața contemporană. ' Au fost 
entàte- vîn^'premieră ^,Gură' 
i", „Găinușa harnică“, „Porum-

Țăndărică șl cîjiva dintre confrajil săi
'eatrul de păpuși la noi are tra- 
i străvechi. Bîlciurile și iarma- 
cele erau străbătute de păpușari 
î-l mînuiau cu măiestrie pe zglo- 
! Vasilache. In 1949 a luat ființă 
Capitală primul teatru de păpuși 
marionete cu numele eroului 
ia dintre primele piese jucate, 
dărică. Cine nu-l cunoaște azi pe 
dărică ? Cam 200 000 de specta- 
mici și mari participă într-un 

la reprezentațiile teatrului. Se 
t că Țăndărică i-a numărat de 
ne ce cifra este notată în jurna
lul de bord. Nu-i scris de mîna 
Dar n-are a face. Jurnalul îi a- 
âne. Să-l răsfoim : 
ai întîi apare o fotografie re- 
ă a lui Țăndărică. Alături, pin
ul Apolodor din „Cartea cu Apo- 
r", păpușa Luanda și cățelușul 
turașul din „A fugit un tren“, 
'otografie, din păcate, n-au în- 
it toți colegii lui Țăndărică. Cîți 
■înt ? Elefănțelul curios, crocodi- 
lacom, hipopotamul gripat, ur- 
fi, maimuțe. Pe valurile de mă- 
ale mării au plutit corăbii cu 

ți și alți pasageri, a căror com- 
are au stîrnit adeziunea caldă 
dezaprobarea unanimă a micilor 
tatori. 
tă cîteva amănunte despre de- 
.1 lui Țăndărică, Prima premi- 
a avut loc la 24 aprilie 1949 cu 
călătorie prin țări minunate“, 
la o lună de la înființarea tea- 

li. în același an se țin primele 
uri profesionale de artiști mînu- 
de marionete. Următoarea pre- 

■ă, „O sută de prieteni“. 
i fiecare an repertoriul lui Țăn-

teatrul „Marcinek" din Poznan, iar 
„Mîna cu 5 degete" la Teatrul cen
tral de păpuși din Sofia.

...In hol, pe scări, pilcuri de copii 
se învîrtesc netăbdători să înceapă 
spectacolul.

Aurella GOLIANU

între 27—31 martie 1964 s-au des
fășurat la București tratativele cul
turale între R. P. Romînă și R.P.D. 
Coreeană, 
desfășurate într-o 
înțelegere reciprocă și colabora
re tovărășească, la Ministerul A- 
facerilor Externe a fost semnat 
planul pentru aplicarea Acordu
lui de colaborare culturală și 
științifică între R. “ “ . ' " /
R.P.D. Coreeană pe anii 1964—1965. - din R.P.D. 
Noul plan prevede o dezvoltare a 
colaborării în domeniul științei, în- 
vățămîntului, culturii și artei, presei 
și radiodifuziunii.

Din partea romînă planul a fost 
semnat de Pompiliu Macovei, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, iar din partea R.P.D. Co
reene de Giăn Du Hoan, amba
sadorul R.P.D.
rești. Cu prilejul semnării planului, 
șefii celor două delegații au rostit 
scurte cuvîntări.

La semnare au participat Jean Li- 
vescu, adjunct al ministrului învă
țămîntului, Ion Morăru, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Nicolae Cicu, 
secrețar al Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe. Au par
ticipat Kim San Ziun, director în 

P. Romînă și Comițetul_de relații cu străinătatea 
Coreeană, și ceilalți 

membri ai delegației coreene. Au fost 
de față membri ai Ambasadei R.P.D. 
Coreene la București.

Cu ocazia semnării Planului cul
tural pe anii 1964—1965 Pompiliu 
Macovei, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, a oferit o masă în 
cinstea delegației R.P.D. Coreene.

★
Delegația R.P.D. i 

primită de Constanța 
ședințele Comitetului 
țru Cultură și Artă.

Coreene la Bucu- Coreene a fost 
i Crăciun, pre- 
' de Stat pen- 

(Agerpres)

Consfătuire privitoare la mecanizarea execuției 
drumurilor forestiere

In Capitală a avut loc în zilele de 
30 și 31 martie o consfătuire pe țară 
pe tema „Mecanizarea execuției dru
murilor forestiere“.

La lucrările ei au luat parte tova
rășii Alexandru Moghioroș, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Mihai Suder, ministrul economiei fo
restiere, și alți membri ai conducerii 
ministerului.

Participanții, circa 300 de di
rectori, ingineri-șefi de între
prinderi, maiștri, tehnicieni, șefi 
de brigăzi și coloane, mecaniza
tori, precum și cercetători și proiec- 
tanți de specialitate ap dezbătut mă
surile care trebuie luate în ve
derea realizării sarcinilor de plan din

acest an — care prevăd construirea 
a peste 1700 km de drumuri fores
tiere. Cu acest prilej, au fost scoase 
în evidență creșterea continuă a gra
dului de mecanizare a lucrărilor de 
construcție a acestor drumuri, re
zervele existente în folosirea capaci
tății de lucru a mașinilor și utilaje
lor moderne cu care sînt înzestrați 
constructorii din acest sector, precum 
și probleme privind tehnica nouă în 
proiectarea drumurilor forestiere.

Specialiști ai Institutului de cer
cetări forestiere au prezentat și au 
făcut demonstrații practice cu unele 
tipuri noi de utilaje eu care urmează 
să fie dotate șantierele de construc
ții de drumuri forestiere. (Agerpres)

31 martie 1964, după o grea 
încetat din viață tovarășul 
Puni, membru al biroului

concludente
In comparație cu perioada dina

inte de eliberarea țării, extracția 
de cărbune în R. P. Ungară a cres
cut de la 9,4 milioane tone, la 30,5 
milioane tone în anul 1963, cea de 
petrol de la 43 000 tone la 1 800 000 
tone, producția de fontă a sporit 
de la 335 000 tone la 1 400 000 tone. 
In ce privește producția de ener
gie electrică socotită pe locuitor, ea 
a ajuns în prezent la 956 kW/oră, 
față de 150 kW/oră în perioada 
antebelică.

La șantierul naval din orașul 
Gorki de pe Volga a fost construită 
una din cele mai rapide nave flu
viale din lume. Nava are aripi 
subacvatice și poate transporta 
150 de călători. în locul motoarelor 
Diesel obișnuite, pe noua navă au 
fost instalate motoare cu turbine 
cu gaze care, deși ușoare, sînt 
foarte puternice. în îmbinare cu a- 
runcătoarele de apă care înlocu
iesc elicele, aceste motoare vor 
permite navei să dezvolte o viteză 
de 110 km pe oră. în saloanele na
vei, finisate cu materiale plastice, 
au fost instalate aparate automate 
pentru condiționarea aerului. Apa-

de radio este completată curatura
stație telefonică, permițînd efec
tuarea
tîlnite
de a șasea navă cu aripi subacva
tice construită la șantierul naval 
din Gorki.

de convorbiri cu navele în- 
în drum. Aceasta este cea

0 școală 
de sericicultură

La 
boală, a 
Dumitru 
comitetului regional de partid, pre
ședinte al Comitetului executiv al 
sfatului popular al regiunii Mureș- 
Autonomă Maghiară.

Tovarășul Dumitru Puni s-a năs
cut în anul 192? dintr-o familie de 
țărani săraci, în comuna Sîntana de 
Mureș, regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară. Din fragedă tinerețe a 
muncit în diferite întreprinderi ca 
lăcătuș mecanic. După eliberarea ță
rii noastre de sub jugul fascist, Du-

tudiul ideologic al intelectualilor
aare din pag. I-a) asupra problemelor construcției so

cialiste, ca și ale vieții politice in- 
tinor probleme actuale pe care ternaționale. Răspunzînd acestei ce- 
dică dezvoltarea acestei ra- rințe, comitetul regional de partid 

à luat unele măsuri pentru organi
zarea propagandei prin conferințe, 
folosind în acest scop lectori dintre 
cei mai competenți. Cadrele didacti
ce din regiune au audiat conferințe 
despre : Politica P.M.R. de desăvîr- 
șire a construcției socialiste și dez
voltare a bazei tehnico-materiale a 
socialismului ; Rolul economic cres- 
cînd al statului nostru în etapa ac
tuală ; Conținutul epocii contempo
rane ; Dezvoltarea sistemului mon
dial socialist etc. Multe din expù- 
neri au fost făcute de membri ’ 
biroului regional, prim-secrețari și 
secretari ai comitetelor raionale și 
orășenești de partid.

Conferințe despre probleme ac
tuale ale politicii partidului s-au 
ținut și în fața inginerilor din între
prinderi, a cadrelor din agricultură. 

Experiența noastră, ca și aceea 
a altor- regiuni, evidențiază ca 
o formă deosebit de eficientă a 
muncii ideologice în rîndurile in
telectualilor, dezbaterile teoretice. 
Prilej de abordare multilaterală 
a problemelor șocial-polițice și 
ideologice contemporane, acestea 
dau posibilitate participanților să-și 
lărgească orizontul, stimulează gîn- 
direa creatoare, dezvoltă spiritul 
militant în lupta împotriva ideolo
giei burgheze. Merită să amintim în 
acest sens dezbaterea organizată re
cent . de . filiala Iași a Academiei 
R. P. Romîne împreună cu institu
tele de învățămînt superior, çu spri
jinul organelor de partid, pe te
ma : „Revoluția tehnico-științifică 
contemporană și consecințele ei so
ciale“. Referatul, prezentat de acad, 
prof. Cristofor Simionescu, preșe
dintele Filialei Iași a Academiei 
R. P. Romîne, a analizat conținutul 
și perspectivele revoluției tehnico- 
științifice contemporane, limitele pe 
care ea le cunoaște în condițiile o- 
rînduirii capitaliste, arătînd apoi 
rolul revoluției tehnico-științifice în 
crearea bazei tehnico-materiale a 
socialismului și Comunismului. Re
ferindu-se la documente ale partidu
lui nostru la indicațiile prețioase cu- 

lite- prinse în expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la Confe
rința organizației de partid a orașu
lui București, autorul a subliniat 
preocuparea permanentă a partidu
lui și statului de a promova tehnica 
înaintată, de a ridica continuu nive
lul tehnic al producției prin asimi
larea celor mai noi cuceriri ale teh
nicii mondiale. Atît referatul cit și 
intervențiile au conferit dezbaterii o 
înaltă ținută științifică, ea fiind una-, 
nim apreciată de participanți ca 
deosebit de interesantă și utilă. A- 
semenea dezbateri teoretice s-au or
ganizat și cu cadrele didactice de la 
catedrele de științe sociale, cu mem
brii filialei Iași., a Uniunii artiștilor

seminarii se ’ urmărește, tot- 
î, combaterea argumentată a 
ițelor teorii și teze idealiste, 
științifice. Astfel, la seminarul 
tic de la Universitatea „Al. I. 
“, condus de proL univ. Con- 
in Mihul, dezbaterea temei „U- 
probleme filozofice ale teoriei 
ivității“ a prilejuit combaterea 
nentată a unei variante a neo- 
vismului — operaționalismul. 
indu-se pe larg la teoria rela
ții restrînse, participanții au 
nstrat că noțiunile fizicii mo- 
i, oricît ar fi de abstracte, 
iese proprietăți șl relații ale 
fenomene obiective, care exis- 
dependent de conștiință.

ATERI Șl EXPUNERI 
TEME

cîteva teme, printre care : „Desco
peririle noi ale științei contempora
ne — confirmare a unității mate
riale a lumii“, la çare vor participa 
chimiști, matematicieni, fizicieni, 
biologi ; „Cibernetica și medicina“ la 
care vor participa medici ; pentru 
oamenii de artă se pregătește b dez
batere pe tema „Concepția materia
listă despre raportul dintre artă și 
viața socială“.

Eficacitatea muncii ideologice des
fășurate de organizațiile de partid 
din instituțiile de învățămînt, știin
ță, artă și cultură se reflectă în 
faptul că intelectualitatea din re
giunea noastră muncește cu pasiune 

J pentru ridicarea pe o treaptă mai 
înaltă a activității didactice, științi
fice și de creație, participă mai ac
tiv la viața obștească, adueîndu-și 
contribuția la mărețele transfor
mări înnoitoare care au loc în în
treaga țară.

mitru Puni a devenit membru al 
Partidului Comunist Romîn, îndepli
nind din anul 1947 munci de răspun
dere în aparatul de partid și de stat.

în anul 1960 a fost ales secretar 
al comitetului regional de partid, iar 
în 1962 președinte al comitetului 
executiv al sfatului popular regio
nal. întreaga sa activitate a fost pă
trunsă de devotament pentru cauza 
construirii socialismului în patria 
noastră, de abnegație în îndeplinirea 
sarcinilor încredințate de partid. To
varășul Dumitru Puni a muncit 
neobosit, cu conștiinciozitate, pînă în 
ultijneJjg cțipe ale vieții .sale, pentru 
înfăptuirea politicii partidului, adu- 
cîndu-și contribuția la dezvoltarea 
multilaterală a regiunii Mureș-Au- 
tonomă Maghiară.

Pentru activitatea sa rodnică pusă 
în slujba înfloririi patriei noastre, 
tovarășul Dumitru Puni a fost deco
rat cu ordine și medalii ale Republi
cii Populare Romîne.

încetarea din viață a tovarășului 
Dumitru Puni este o grea pierdere 
pentru comitetul regional de partid, 

■pentru sfatul populai’ regional, pen
tru toți oamenii muncii din regiunea 
noastră. Deși inima lui tînără a în
cetat să bată, amintirea lui va ră- 
mîne mereu vie, de neuitat.

Comitetul regional 
Mureș-Autonomă Maghiară 

al P.M.R.
Comitetul executiv al sfatului 

popular regional
ai

ACTUALE ÎNSEMNATE POSIBILITĂȚI
baza

lului, comitetul regional 
upă mai mult de 
gică în rîndurile 
bună apreciere se

» acestora cercurile___
eticii marxist-leniniste, 
onează la filiala Uniunii scrii- 
■, Teatrul Național „Vasile 
mdri“, Opera de stat, filiala 
ii artiștilor plastici. S-au do- 
pline de învățăminte pen- 

kriitori dezbaterile din cer-

indicațiilor conducerii 
se 

activitatea 
creatorilor, 
bucură din 
de studiere 

care

lor de estétiçâ, pe teme 
Mul literaturii în viața so- 
, „Spiritul de partid în 
;ură“ etc. Ele au contribuit la 
gerea mai temeinică de către 
>ri a sarcinilor ce le revin, 
arificarea diverselor aspecte 
enomenului literar din țara 

Jî“ țări, la spo-
împotriva di- 
teze reacțio- 

ideologii bur- 
Revista edi-

■ă și din alte 
combativității 

or opinii și 
vehiculate de 
din Occident, 
de- filiala Uniunii scriitorilor 
»șui -literar" - ț,i-a îmbunătă- 
matica și' conținutul, abordînd 
sme majore ale creației El. 
Dezbaterile care au avut loc în 

de estetică
i Teatrul Național 
mdri -vpe teme ca „Arta și via- 
îală",tl.Imaginea artistică. Des
pic Șal tipizare“ i-au ajutat pe 
să .pătrundă mai bine sensul 

©ru'al pieselor pe care le joacă 
1 scoată în relief.
■curile de studiu, sub diferitele 
>rme, răspund în mare măsură 
îsuluj diferitelor categorii de 
ictuali de a cunoaște în mod a- 
ndat problemele filozofice ale 
alității lor, aprecierile și obiec- 
! puse de partid în domeniul 
e activitate. O dată cu aceasta, 
çtualii, ca și ceilalți oameni ai plastici, 
ii, doresc să fie informați asu- 
insamblului politicii partidului, tire

marxist-leninistă
„Vasile

Cu toate rezultatele bune obținu
te, există încă mari posibilități pen
tru a îmbunătăți activitatea ideolo
gică în rîndurile intelectualilor, a 
asigura desfășurarea ei în forme mai 
vii și variate. Dintr-o analiză făcută 
recent de biroul comitetului re
gional asupra învățămîntului ideo
logic, s-a desprins necesitatea ça 
organizațiile de partid din institu
țiile de știință, învățămînt, artă și 
cultură să analizeze în vjitor mai 
sistematic și mai profund conținutul 
activității ideologice, Vor trebui evi= 
täte tendințele de tehnicizare și de 
abstractizare care șe mai întîlnesc 
în studiul ideologic, asigurîndu-șe 
o legătură mai sțrînsă a acestuia cu 
problemele filozofice ale științei și 
creației artistice, creșterea contribui 
ției lui la buna cunoaștere a politi
cii partidului, a indicațiilor practice 
date de partid pentru domeniul res
pectiv de activitate. în același timp, 
trebuie sporită combativitatea în-r 
vățămîntului ideologic împotriva 
concepțiilor antimarxiste, a ori
cărei forme de manifestare a con- 
cepțiilor burgheze. în vederea gene
ralizării experienței pozitive și a în
lăturării neajunsurilor, pregătim o 
consfătuire cu conducătorii semina- 
riilor teoretice.

Comitetul regional de partid 
preocupat și de intensificarea 
pagandei prin conferințe. Au

în prezent, sînt în curs de pregă- 
dezbateri teoretice pe alte

este 
pro- 

_______  ______ ___ ______ fost 
luate unele măsuri menite să contri
buie la o informare mai calificată și 
mai operativă a diferitelor categorii 
de intelectuali asupra problemelor 
actuale ale politicii partidului și ale 
vieții internaționale.

îmbunătățind continuu activitatea 
ideologică, conținutul său de idei, 
sprijinim munca rodnică a intelec
tualității noastre, care este hotărî tă 
ca, împreună cu întregul popor, să 
contribuie cu toată capacitatea sa 
creatoare la obținerea de noi succe
se în cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei, la pro
gresul continuu al economiei, științei 
și culturii în țara noastră.

La iabrica de bere din PIzen (B. S. Cehoslovacă).

încheierea Congresului 
P. C. din Olanda

. AMSTERDAM
La 30 martie la Amsterdam și-a 
cheiat lucrările Congresul al XXI- 
lea al Partidului Comunist din 
Olanda. Delegații la congres au a- 
doptat în unanimitate o hotărîre cu 
privire la noile sarcini ale partidu?- 
lui și. în problema unității mișcării 
comuniste internaționale. Congresul 
a ales noua componență a C.C. al 
P.C, din Olanda. Paul De Groot, rea
les președinte al C.C. al P.C. din 
Olanda, a rostit cuvîntarea de în
chidere.

31 (Agerpres).
în-

Congresul P. C. 
din Canada

TORONTO 31 (Agerpres). — La 
Toronto a avut loc Congresul al 
XVIII-lea al Partidului Comunist dip ' 
Canada. Congresul a demonstrat de-. 
votamentul P.Ç. din Canada față de 
ideile internațion.alisrnului proletar, 
hotărîrea lui de a întări unitatea 
mișcării comuniste mondiale pe 
principiile marxism-leninismului, a- 
doptînd în unanimitate o rezoluție 
specială în această problemă.

La Congres a fost aleasă nopa 
componență a Comitetului Național 
al Partidului Comunist din Canada. 
Ca președinte al partidului a fost 
reales Tim Buck, iar ca secretar ge
neral — Leslie Morris. La 31 mar
tie, lucrările Congresului au luat 
sfîrșit.

Șahiștii noștri Ia turnee internaționale
a După 7 runde, 

ternațional de șah
în turneul Im- 
de la Sara

jevo conduce marele maestru so
vietic Lev Polugaevski cu 5,5 
puncte, urmat de Ivkov (R.Ș.F. Iu
goslavia) 4,5 puncte, Ciocîltea (R. P. 
Bomînă), Pachmann și Hori (ambii 
R. S. Cehoslovacă) cu cîțe 4 puncte 
fiecare. Ciocîltea a cîștigat partida 
întreruptă cu iugoslavul Damiano- 
vici, dar în runda a 7-a a pierdut 
în 38 de mutări la marele maestru 
Pachmann. Alțe rezultate : Poluga- 
evski—Gojak 1—0; Damiano viei— 
Hort 0—1 ; Parma—Dely remiză ;

TUNIS 31 (Agerpres). — Turul ciclist al 
Tunisiei a continuat mărfi cu disputarea 
etapei a 9-a care a purtat caravana din 
portul Gabes pînă în orașul Djerba, din 
insula cu același nume. Lungimea etapei, 
căldura mare și o fransbordare a pluto
nului au făcut ca întrecerea să fie deo
sebit de grea. Cu toate acestea s-a pe
dalat într-o trenă foarte rapidă. Cîșfigăfo- 
rul etapei, francezul Lemefeyer, a parcurs 
distanța de 194 km în 4 h 29’07” (medie 
orară 43 km). Pe locul doi s-a clasat 
Buizke (R.D.G.), iar pe locul trei bulgarul

CONCURS DE TENIS 
ÎN CAPITALĂ

Pe terenurile Centrului de antrena
ment II din Capitală au început ieri 
întrecerile de tenis de cîmp din cadrul 
„Cupei S.P.C.“ (ediția a IlI-q.). La a? 
ceasta competiție, organizată de „Școa
la sportivă de elevi nr. 2“ participă 
peste 200 de elevi și tineri jucători, în
tre 8—18 ani, din mai multe orașe ale 
țării : București, Brașov, Craiova, Cluj, 
Tg. Mure^, Cîmpia Turzii etc. Compe
tiția se va desfășura zilnic — diminea
ța începînd de la ora 8 și după-amia- 
za de la ora 16 pînă la 4 aprilie,

Gufeld—Kozomara remiză. în runda 
a 8-a, Ciocîltea are piesele albe în 
partida cu Polugaevski.

• Partidele jucate în runda a 4-a 
a turneului internațional de șah de 
la Bordeaux s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : O’Kelly—Bilek 
remiză 1 Darga—Gheorghiu 1—0 ; 
Matanovici—Bouteville 1—0 ; Clar
ke—Mazzoni 1—0 ; Măriei—Forintos 
remiză ; Tringov—Rolland 1—0. în 
clasament, pe primele locuri se află 
acum Forintos (R.P.U.) și Darga 
(R.F.G.), cu cîte 3,5 puncte.

Bobekov, Primul din echipa romînă a 
sosit Ion Ardeleanu, pe locul 11, la 3” în 
urma învingătorului. Au urmat la mici di- 
ferenfe Stoica (locul 13), Zanoni (locul 
17) și Gabriel Moiceanu (locul 19). In 
clasamentul general individual conduce 
suedezul Gosta Petersson — 33 h 32’20”. 
G. Moiceanu (R.P. Romînă) se află pe 
locul 4 — la 11'51’*.

Cultura duzilor și creșterea vier
milor de mătase constituie ocupații 
tradiționale ale populației din pro
vincia vietnameză Ha-dong. Anul 
acesta suprafața cultivată cu duzi 
a depășit cu 25 la sută prevederile 
planului și reprezintă o creștere de 
2,5 ori față de 1963. Membrii gos
podăriilor agricole care se ocupă 
cu sericicultura se specializează 
școala înființată în acest 
provincia Ha-dong.

Mtișină dec'***

scop
la 
în

După cercetări și 
mai mulți ani, spe< 
tului de automatice 
cații „Mihailo Pupin 
au realizat
electronică de cal 
Iugoslavia. Această 
folosită pentru calçuv. 
ce, pentru evidență con

recent

• 1>U

_ .ilă... , ♦ 
statistică, 'n viitor se prevede per
fecționarea ei, pentru a putea fi 
folosită cu eficacitate și în indus
trie.

Parlamentarii romîni ia Kyoto
TOKIO 31 (Agerpres). — Delegația 

Marii Adunări Naționale a Republi
cii Populare Romîne condusă de 
acad. Ștefan S. Nicolau, vicepreșe
dinte al M.A.N., își continuă vizita în 
Japonia la invitația Dietei japoneze. 
Delegația M.A.N. a părăsit Tokio 
îndreptîndu-se spre orașul Kyoto, 
vechea capitală a Japoniei. In acest

GENEVA 31 (Agerpres). — Intr-o 
conferință de presă pe care a ținut-o 
marți la Palatul Națiunilor din Ge
neva, șeful delegației cubane la Con
ferința Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare, Ernesto Guevara, 
ministrul industriei al Cubei, a decla
rat că țara sa este întotdeauna gata 
să pbarte tratative cu Statele Unite 
pentru îmbunătățirea relațiilor din
tre cele două state. El a arătat că 
pentru aceasta însă S.U.A. trebuie să 
se abțină de a pune condiții preala
bile tratativelor. „Ceea ce împiedică 
deschiderea dialogului — a declarat 
Guevara — este atitudinea Statelor 
Unite care, deși se declară gata să 
negocieze cu noi, refuză să recunoas
că existența noastră“. Referindu-se 
la blocada economică impusă de

oraș delegația a vizitat importante 
monumente istorice, de artă și cul
tură japoneze precum și muzee. Cu 
ocazia prezenței delegației M.A.N., 
ambasadorul Takao Katsuya, repre
zentantul Ministerului Afacerilor 
Externe al Japoniei pentru regiunea 
Kansal, a oferit o cină în cinstea de
legației.

presa ,
Guevara

S.U.A. în comerțul internațional cu 
Cuba, șeful delegației cubane a de
clarat eă aceasta reprezintă un e- 
șec. După ce a arătat că blocada a 
dăunat la început economiei cuba
ne, el spus : „Noi am depășit greu
tățile provocate, datorită îndeosebi 
sprijinului țărilor socialiste. Gueva
ra a spus că exporturile țării sale 
au crescut mult în ultimii ani, ajun- 
gînd în 1963 să egaleze exporturile 
Braziliei,

Răspunzînd la o întrebare privi
toare la declarațiile senatorului a- 
meriean Fulbright, care a eerut să 
se pună capăt blocadei economice 
împotriva Cubei, ministrul cuban a 
spus : „Cel mai important lucru este 
că senatorul Fulbright a recunoscut 
stabilitatea revoluției, cubane“.

A

Televiziunea va transmite Azi după amiază

de la Bratislava

FINALA „CUPEI CAMPIONILOR 
EUROPENI“ DE HANDBAL- 
FEMININ

Fotbal SARAJEVO- 
SELECTIONATA CATEGORIEI A

Sîmbătă 4 aprilie, în sala sportu
rilor din Bratislava (R. S. Cehoslova
că) se dispută finala „Cupei campio
nilor europeni“ la handbal feminin. 
După cum se știe, în finala impor
tantei competiții handbalistice euro
pene s-a calificat și echipa Rapid 
București, din rîndul căreia fac par
te numeroase componente ale lotului 
nostru republican : Ana Boțan, Ma- 
ria Constantinescu, Irina Nagy, Ele
na Hedeșiu, Antoaneța Oțelea etc. 
Cealaltă finalistă este formația I. F. 
Hälsingör, campioana Danemarcei.

întrucît această finală prezintă un 
mare interes pentru publicul iubitor 
de sport din țara noastră, Televiziu
nea romînă va transmite de la Bra
tislava desfășurarea partidei Rapid 
Bucureștii. F. Hälsingör (Danemar
ca). Ieri ni s-a comunicat că trans
misiunea începe la ora 15,55 (ora 
Bucureștiului).

Pe stadionul „23 August* din Ca
pitală se dispută astăzi, de la ora 
16,15, meciul internațional de fotbal 
dintre echipa Sarajevo (actualmente 
pe locul trei în clasamentul campio
natului iugoslav) și o selecționată 
romînă alcătuită din jucători ai e- 
chipelor de categoria À. Echipa Sa
rajevo va fi următoarea : Sirco, Faz- 
lagic, Biogradlic, Markusevic, Prija- 
ca, Sebovic, Ristic, Siljkut, Ferhato- 
vlc, Musovic, Blazevic. Antrenorii 
noștri vor alcătui echipa din lotul 
următor : Mîndru, M. Georgescu, 
Nunveiller III, Koszka, Greavu Pe
tru Emil, N. Georgescu, Pîrcălab, 
Constantin, FI. Voinea, Sasu, Datcu, 
Marcu, Petescu, Ivan, Crăiniceanu, 

Haidu.i.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

1 i

Pe terenul concursului de tenis din Capitală.

H

ftw»

SCRIMA. Au luat 
mondiale de scrimă 
timp de 4 zile în sala „Sportcsarnok" din 
Budapesta. Proba de sabie a fost cîștigată 
do Nagy (R.P. Ungară) cu 3 victorii. In 
clasamentul final pe medalii, primul Ioc a 
fost ocupat de Franța (2 medalii de aur și 
1 de bronz), urmată de Austria (1 de aur 
și 1 de argint), R.P. Ungară (1 de aur), 
U.R.S.S. (2 de 
argint), Suedia 
(1 de bronz).

sfîrșit campionatele 
(tineret) desfășurate

argint), R.P. Romînă (1 de
(2 de bronz), R.P. Polonă

TIR. între 3 <1 _ .„1
Tunari va găzdui competiția de tir „Cupa 
Dinamo”. Această competiție, cu caracter 
republican, reunește pe cei mai valoroși 
țintași din tară în frunte cu membrii lo
tului olimpic. Programul cuprinde probele 
do pistol liber, pistol viteză, armă liberă 
calibru redus, pistol calibru mare, talere 
etc. Concursul începe vineri, la ora 8,30, 
iar stmbătă și duminică de ia ora 9.

FOTBAL. Echipa iraniană do fotbal 
„Sahin“ și-a continuat turneul în U.R.S.S. 
iucînd Ia Tbilisi cu echipa Lokomotiv din 
. calitate. Fotbaliștii sovietici au repurtat 

-ria cu scorul de 1—0 (1—0).

și 5 aprilie, poligonul de Ia
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ÎNCORDAREA SITUAȚIEI POLITICE
ÎN BRAZILIA
® Noul ministru al marinei a cedat presiunilor cercurilor de dreapta 
© Demisii din guvern ® Președintele Goulart despre substratul tensiunii 

politice ® lin avertisment al sindicatelor
JANEIRO 31 (Agerpres). 
anunță agenția Associa-

RIO DE 
După cum 
ted Press, ministrul marinei al Brazi
liei, amiralul Paulo Mario Da Cunha 
Rodriguez, a anunțat anularea ordinu
lui cu privire la amnistierea mari
narilor participant la reuniunea cu 
caracter politic care a aviit loc săp- 
tămîna trecută la Rio de Janeiro și 
organizarea unei anchete pe scară 
largă în legătură cu ceea ce a numit 
răscoala „pasivă“ a 1 425 de mari
nari. Această hotărîre este interpre
tată ca un rezultat al presiunilor 
exercitate de cercurile de dreapta 
asupra diferiților reprezentanți ai 
guvernului. Rodriguez a declarat că 
va avea loc 

ror f
a ■?

■> reexaminare totală
Jpr“. Totodată, după 

la Rio de Janeiro, 
lriei și cornelului,
" Și. .pi^eșec* télé- capăt“. 

» Medina, și-au 
din cauza „ten- 

într-o declarație 
Confederația ge- 
muncii din Bra-

.ă că guvernatorii 
itru state (Carlos 
le Barros, Magal- 

Meneghetti), plă- 
,.rea de la putere a 
Goulart cu ajutorul

i.

ețedinttiui

-IPRU Impas în tratativele privitoare 
la statutul forțelor militare

NICOSIA 31 (Agerpres). — După 
cum relatează corespondentul din 
Nicosia al agenției France Presse, 
discuțiile dintre comandantul forței 
O.N.U. în Cipru, cu reprezentanții 
guvernului cipriot și cu comandanții 
forțelor militare ale Greciei și Tur
ciei din insulă privind viitorul aces- 
tor forțe militare au ajuns la un 
impas. Propunerea privind trecerea 
contingentelor militare turcești și 
grecești sub comanda generalului

Generalul Indian Gyani (mijloc) împreună cu ofițeri care comandă 
„căștile albastre" în Cipru.

DE LÄ TRIMISUL NOSTRU SPECIAL LA GENEVA

WÄ DE ÖRI Z O ifCT
Luni, Conferința O.N.U. pentru Co

merț și Dezvoltare a intrat în cea 
de a doua săptămînă. Pauza de 3 
zile de la sfîrșitul săptămînii a fost 
nu numai prilej de recreare, dar și 
un prilej de a face un tur de orizont 
asupra lucrărilor inițiale, în cursul 
cărora s-au succedat la tribuna dez
baterii generale peste 30 de oratori. 
Ih cuvîntările rostite s-au precizat 
un șir de puncte de vedere în 
problemele ce stau în fața Con
ferinței, ale țărilor reprezentate ; 
unii vorbitori au fost purtători 
de cuvînt, nu mimai ai țărilor 
lor, dar și ai unor grupări e- 
conomice din care fac parte : repre
zentantul Belgiei a vorbit în numele 
Pieței comune, iar delegatul Guate- 
malei în numele a cinci țări din 
America Centrală — Costarica, Sal
vador, Honduras, Nicaragua și Gua
temala — care au format și ele o 
piață comună a lor.

In decurs de trei zile și-au expus 
vederile țări occidentale industriali
zate cum sînt : Statele Unite, Franța, 
Republica Federală Germană, Italia, 
Canada, Olanda. Din cele peste 50 de 
țări în curs de dezvoltare la diferi
te niveluri, reprezentate la Palatul 
Națiunilor din Geneva, și-au spus 
cuvîntul zece, printre care Brazilia, 
India, Argentina, Maroc, Cipru, Ca
merun, Coasta de Fildeș. In prima 
săptămînă au luat cuvîntul repre
zentanții a trei țări socialiste — U- 
niunea Sovietică, Cuba, Iugoslavia, 
săptămînă aceasta urmînd să-și 
rostească discursul șeful delega
ției romîne, Gogu Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri.

Cuvîntările rostite exprimă desi
gur un mozaic de poziții, puncte 
de vedere și propuneri, ale căror con
ținut și semnificație încearcă să le 
descifreze observatorii și corespon
denții de presă de aici. Multe preci
zări suplimentare sînt frecvent soli
citate în conferințele de presă ținute 
de unele delegații, tocmai pentru a 
asigura o interpretare corectă a po
zițiilor exprimate la tribună.

Preocuparea dominantă a conferin
ței — așa cum s-a desprins din cu

se va răspunde cu 
totală a muncii în în
că urmare a unei greve

armatei a 2-a și a 3-a. Acești guver
natori — arată declarația — „se 
opun progreselor democratice și re
zultatelor întrevăzute prin recentele 
decrete ale președintelui Goulart cu 
privire la înfăptuirea reformei agra
re și exproprierea rafinăriilor parti
culare de petrol. La o lovitură de 
stat împotriva lui Goulart — afir
mă declarația 
paralizarea 
treaga țară, 
generale“.

în cadrul ___ ____ __________
fuzate ținute? la Rio de Janeiro în 
fața reprezentanților Asociațiilor 
subofițerilor din forțele armate bra
ziliene, președintele Joao Goulart a 
declarat : .«iVoi duce la bun sfîrșit 
campania pentru reformele struc
turale ale țării și voi lupta pînă la

linei cuvîntări radiodi-

Goulart a atacat cu violență pe 
cei care fac caz de „amenințarea 
comunistă“ pentru „a apăra marile 
lor interese economice“ ; referin- 
du-se la campania dusă împotriva 
sa, el a arătat că aceasta este fi
nanțată de cercurile „care se opun 
decretului său cu privire la stabili
rea monopolului rafinării petrolului 
în favoarea companiei petroliere na
ționale „Petrobras“.

P. S. Gyani, comandantul forței in
ternaționale a O.N.U. în Cipru, fără 
însă ca acbste forțe să fie incluse în 
forța propriu-zisă a O.N.U., n-a fost 
acceptată de Turcia. Agenția France 
Presse relevă că guvernul grec este 
gata să-și retragă contingentul ■ său 
din Cipru dacă acest gest va fi ur
mat și de guvernul Turciei. Guver- 
nul cipriot a cerut ca aceste contin
gente militare să fie retrase din 
insulă.

vîntările rostite — este aceea de a 
căuta și a găsi căile pentru a con
tribui la rezolvarea unor probleme 
economice vitale ale țărilor în curs 
de dezvoltare. Numeroase date și 
fapte din raportul secretarului gene
ral al conferinței Râul Prebisch. și 
din alte documente, cît și din unele 
cuvîntări rostite ilustrează cît de 
complexe și de serioase sînt aceste 
probleme.

După cum este cunoscut, țărilor 
în curs de dezvoltare li s-a rezervat 
un rol de cenușăreasă în sfera pro
ducției și, ca urmare și în comerțul 
exterior al țărilor apusene indus
trializate. Balanța de plăți a celor 
dintîi înregistrează deficite alar
mante, care în ritmul actual riscă 
să atingă în anii următori enorma 
sumă de 20 miliarde dolari. Princi
palul export al acestor țări (în des
tule cazuri în proporție de 90 la 
sută) constă în materii prime agri
cole, minereuri, alimente. Prețul lor 
este expus unor fluctuații frecvente; 
un studiu al O.N.U. constată că în 
decurs de 30 de ani (între 1921—1950) 
la 18 produse primare de importanță 
prețurile au variat în medie cu 14 
la sută de la un an la altul.

Media spune însă prea puțin... Să 
cităm un singur exemplu — ca
feaua : șeful delegației Coasta de 
Fildeș, Raphael Salier, spunea în 
plenara conferinței că între anii 
1954 — 1964, cafeaua, care repre
zintă jumătate din exportul țării 
sale, a înregistrat o scădere a 
prețului cu 66 la sută ; iar minis
trul economiei din Camerun arăta 
că țara sa a pierdut 2 miliarde franci 
(în valoarea francilor francezi vechi) 
din cauză că în 1961 cursul la cafea 
și cacao scăzuse considerabil față de 
anul precedent. Față de această si
tuație, reprezentanții unui șir de ti
nere state independente au exprimat 
cerințe menite să înlesnească trece
rea de la incertitudinea cronică, pro
vocată de o economie de monocul- 
tură supusă fluctuațiilor pieței, la o 
dezvoltare multilaterală, bazată pe 
industrializare, care să le asigure 
independența economică.
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Deznodămintul luptei 
pentru putere la Ryad
• Feysal devine vicerege • Saud 

păstrează o funcție decorativă

Postul de radio Mecca a anunțat 
că prințul moștenitor Feysal și-a a- 
tribuit titlul de vicerege al Arabiel 
Saudite și va exercita toată puterea, 
independent de prezența sau ab
sența regelui Saud din țară. Acesta 
pare să fie deznodămintul luptei în
delungate pentru putere dintre prin
țul Feysal, care este șl prim minis
tru, și fratele său, regele Saud. A- 
nunțarea oficială a preluării întregii 
puteri de către Feysal înlătură prac
tic de pe arenă pe Saud, care este 
nevoit să rămînă doar o persoană 
fără nici o prerogativă a puterii..

Conferința pentru comerț
șî dezvoltare ® Cuvîntările rostite în ședințele 

de ieri ® À început activitatea 
în comisii

GENEVA 31. Trimisul special A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : La 
31 martie Conferința Națiunilor U- 
nite pentru comerț și dezvoltare și-a 
continuat lucrările. E. Talboys, mi
nistrul agriculturii al Noii Zeelande, 
a subliniat că 95 la sută din expor
tul țării sale îl constituie produsele 
agricole, ceea ce face ca economia 
ei să fie foarte sensibilă la fluctua
țiile prețurilor. Noua Zeelandă este 
gata să examineze stabilirea unor 
aranjamente preferențiale temporare 
pentru produsele finite și semifinite 
ale țărilor în curs de dezvoltare. A. 
Ullastres, ministrul spaniol al comer
țului, s-a pronunțat pentru adop
tarea unor măsuri internaționale, 
specifice, menite a da o mai mare 
stabilitate prețurilor mărfurilor pro
venind din țările în curs de dezvol
tare. Șeful delegației R. S. Ceho
slovace. Frantisek Hamuz, ministrul 
comerțului exterior, a declarat că 
convocarea Conferinței reflectă o 
îmbunătățire a climatului politic in
ternațional. El și-a exprimat regre
tul că de la conferință lipsesc re
prezentanții unor țări, printre care 
R. D. Germană, R. P. Chineză, R.P.D. 
Coreeană, R. D. Vietnam. Popoarele 
și guvernele, a continuat vorbitorul, 
își dau seama că numai adoptarea 
unei atitudini realiste poate duce la 
o colaborare pașnică și o lărgire 
continuă a vieții economice. în acest 
scop trebuie adoptate măsuri prac
tice și concrete.

După-amiază, dr. Abdel Moneim 
Kaissuny, președintele conferinței, a 
dat cuvîntul șefului delegației Repu
blicii Gabon, André Anguile. El a 
arătat că toate țările în curs de dez
voltare din punct de vedere econo
mic urmăresc pe căi diferite același 
obiectiv — „demararea“ economiei 
lor — care trebuie să ducă la o creș
tere, așteptată cu nerăbdare, a nive
lului lor de trai. Noi considerăm, a

Reprezentanții- țărilor în curs de 
dezvoltare, care au vorbit pînă acum, 
au subliniat importanța vitală a unui 
comerț echitabil, fără îngrădiri și 
discriminări, au cerut stabilizarea 
prețurilor la materiile prime, au 
arătat că așteaptă din partea confe
rinței măsuri practice, care să con
tribuie la accelerarea progresului lor 
economic. Un membru al delegației 
Kenyei, cu care am avut prilejul să 
vorbesc într-o pauză, mi-a descris 
mai multe domenii — industria 
textilă, alimentară, de materiale 
plastice, de materiale de construcții, 
de mașini agricole — în care țara sa 
are mari posibilități potențiale și ar 
putea fi ajutată să obțină bune re
zultate.

In cuvîntările reprezentanților 
unora dintre vorbitorii proveniți 
din tinerele state independente 
s-a arătat direct că starea de îna
poiere economică se datorește nu 
numai trecutului de dominație 
colonială ci și acțiunii actuale 
a monopolurilor pe piața mon
dială capitalistă ; tocmai de aceea 
țărilor occidentale le revine o 
răspundere specială în ce privește 
rezolvarea unora din problemele e- 
conomice ale țărilor slab dezvoltate. 
Așa cum s-a observat în cursul con
ferinței și în presă, este nejustificată 
tendința de a situa în același grup 
de „țări bogate" statele capitaliste 
occidentale și unele state socialiste, 
deoarece această concepție face ab
stracție de originea „bogăției" și 
ascunde problema răspunderilor pen
tru slaba dezvoltare a unor țări din 
Asia, Africa, America Latină. Cu 
toate acestea, din expunerile repre
zentanților unor țări occidentale pu
ternic industrializate s-a desprins 
intenția de a ocoli aceste răs
punderi, unii din ei oferind cu 
larghețe... sfaturi pioase. „Gazette 
de Lausanne“ a scris cu privire la 
cuvîntarea delegatului american: 
„Statele Unite sugerează celei de a 
„treia lumi" să înce'apă prin a se 
ajuta pe sine însăși. Teza face puți
ne concesii revendicărilor țărilor mai 
puțin dezvoltate".

Delegația de partid și guvernamentală sovietică
a sosit la Budapesta

BUDAPESTA 31 (Agerpres). — La 
31 martie' a sosit la Budapesta de
legația de partid și guvernamentală 
sovietică condusă de N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. La gara de est delega
ția a fost întîmpinată de Jănos Kâ- 
dâr, prim-secretar al C. C. al 
P.M.S.U., președintele guvernului 
revoluționar muncitoresc-țărănesc 
ungar, și de alți conducători ai 
partidului și guvernului ungar. în 
piața din fața gării a avut loc un 
miting, la care au luat cuvîntul Jâ- 
nos Kâdăr și N. S. Hrușciov. Pe tot 
parcursul pînă la reședința delega
ției, N. S. Hrușciov și persoanele 
care îl însoțesc au fost salutați de 
mii de cetățeni ai Budapestei.

spus el, că paralel cu eforturile în
treprinse pe plan intern și care ade
sea sînt foarte reale acest obiectiv 
poate fi atins prin realizarea simul
tană pe plan internațional a unei 
serii de măsuri care să contribuie la 
progresul țărilor în curs de dezvol
tare. Au mai luat cuvîntul reprezen
tanții Birmaniei, Etiopiei, Poloniei, 
Danemarcei, Tunisiei și Greciei.

Paralel cu ședințele plenare, la Ge
neva și-au început activitatea și co
misiile create de conferință. Luni 
după-amiază, Comisia nr. 1 a Confe
rinței, însărcinată cu problemele co
merțului produselor de bază, a 
ascultat expunerile delegaților Pa
kistanului, Birmaniei și Siriei. în di
mineața de 31 martie, în cadrul Co
misiei nr. 2 — care se ocupă cu co
merțul produselor finite și semi-fi- 
nite — delegația Angliei a prezentat 
o declarație în problema abolirii ba

Luînd ca surse da
tele furnizate de 
O. N. U., revista 
„Jeune Afrique" a 
întocmit acest gra
fic care ilustrează 
deficitul crescînd 
înregistrat de ță
rile în curs de dez
voltare, datorită 
faptului că expor
turile de materii 
prime cresc mai 
lent decît importu
rile de produse 

manufacturate.

Presa relevă că poziția S.U.A., de 
care s-a apropiat foarte mult la a- 
ceastă conferință Republica Federală 
Germană, exprimă de fapt așa-zisa 
„doctrină liberalistă", care pledează 
pentru practica „liberei concurențe" 
pe piața capitalistă, cu bine cunos
cutele sale raporturi de la cel mai 
puternic la cel mai slab.

Unii observatori arată că chiar 
dacă s-ar ridica barierele vamale și 
restricțiile de altă natură, chiar dacă 
s-ar acorda un tratament preferen
țial mărfurilor industriale din țările 
în curs de dezvoltare (condiția la 
care se referă de altfel, atît planul 
francez în 5 puncte, cît și planul 
Brasseur) și încă economia acestor 
țări s-ar găsi într-o pronunțată in
ferioritate. Vîndut la preț egal, pro
dusul industrial dintr-o țară în curs 
de dezvoltare nu va putea rezista 
concurenței unui produs similar 
dintr-o țară industrializată, care 
are o rețea comercială experi
mentată și față de care există o 
preferință formată a cumpărătoru
lui. Intr-un asemenea caz — arată 
ziarul „Le Monde" într-un articol al 
lui Pierre Drouin — pentru a vinde, 
producătorii din Asia, Africa sau 
America de Sud vor trebui să ofere 
produsele lor la un preț inferior 
celui cerut de concurența mai in
dustrializați, ceea ce ar însemna să 
subvenționeze exportul sau să men
țină un nivel de salarii în mod sub
stanțial inferior. Iată ce au declarat 
cu privire la asemenea aspecte ale 
problemei reprezentanții unor țări 
în curs de dezvoltare : Fouad 
Ammoun, ministrul economiei ' și 
planificării naționale din Liban, 
a spus : „Este adevărat că măr
furile manufacturate și semima- 
nufacturate ale țărilor în curs de 
dezvoltare nu pot rezista la o com
petiție cu cele ale țărilor industria
lizate, dar la această situație s-a 
ajuns în mare măsură din vina pu
terilor coloniale, din vina politicii 
protecționiste duse de țările avansa
te care inundă cu produsele lor 
țările subdezvoltate, iar pe de altă 
parte ridică bariere tarifare în fața 
mărfurilor provenite din aceste țări... 
Prosperitatea — a declarat el — 
nu trebuie să fie în nici un caz 
obținută pe socoteala altuia." 
Araujo Castro, ministrul de ex
terne al Braziliei: „Noi am încer
cat să demonstrăm ■ că tratamentul 
egal este inechitabil atunci cînd se

Marți după-amiază, delegația de 
partid și guvernamentală sovietică 
a făcut o vizită lui Istvan Dobi, pre
ședintele Consiliului Prezidențial al 
Republicii Populare Ungare, și lui 
Jănos Kâdăr, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar și pre
ședinte al guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc ungar. Apoi, 
în clădirea Parlamentului au început 
convorbirile între delegațiile de par
tid și guvernamentale ale U.R.S.S. și 
R.P. Ungare.

Seara, C.C. al P.M.S.U. și guver
nul ungar au oferit un dineu în 
cinstea delegației. în timpul dineu
lui, Jănos Kădăr și N. S. Hrușciov 
au rostit toasturi.

rierelor vamale. Delegatul Nigeriei a 
declarat, într-o scurtă intervenție, că 
Conferința nu trebuie să caute nu
mai abolirea acestor bariere, ci tre
buie să găsească o formulă unanim 
acceptabilă, care să implice un 
cadru mai larg decît acela pe care 
îl oferă G.A.T.T.-ul, contrar formu
lei preconizate de către delegatul 
englez.

★

GENEVA 31 (Agerpres). — Gogu 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, șeful delegației 
R. P. Romîne la Conferința Națiuni
lor Unite pentru comerț și dezvol
tare de la Geneva, a oferit la 31 
martie un dejun la care au luat 
parte dr. Râul Prebisch, secretarul 
general al Conferinței, Janez Sta- 
novnik, președintele Comisiei a treia 
a conferinței, ambasadorul Acevedo 
Rodrigues, adjunct al șefului dele
gației Braziliei.

aplică celor inegali". Victor Kanga, 
ministrul economiei naționale din 
Camerun: „Principiile liberale au 
fost avantajoase înainte de toate 
pentru țările cele mai industrializa
te; dimpotrivă, ele s-au dovedit dău
nătoare pentru țările al căror export 
principal constă în produse primare... 
Țările în curs de dezvoltare nu au 
șanse reale de a se dezvolta dacă 
structura schimburilor mondiale ră- 
mîne aceeași. Pentru ele este nece
sar să se realizeze programe de in
dustrializare, singurele care le pot 
permite să scape de starea de depen
dență și dominare...".

Ținînd seama de posibilitățile rea
le existente, unele țări în curs de 
dezvoltare au arătat, prin reprezen
tanții lor la conferință, că ritmul lor 
de creștere economică ar trebui să 
fie mai mare decît 5 la sută anual, 
cît propune „Deceniul Națiunilor U- 
nite pentru dezvoltare". Potrivit cal
culelor făcute de o comisie a 
O.C.D.E., dacă ritmul de creștere a 
țărilor în curs de dezvoltare ar fi de 
5 la sută anual, iar al țărilor avan
sate de numai 3 la sută anual, ega
lizarea nivelurilor s-ar produce a- 
bia după 200 de ani.

Țările socialiste manifestă deplină 
înțelegere față de năzuințele țărilor 
amintite de a-și făuri o industrie 
proprie, cît și de a se crea condiții 
pentru un comerț internațional, care 
să fie un instrument important al 
dezvoltării economice. „Dezvoltarea 
rapidă a economiei țărilor socialiste 
și crearea premizelor pentru dez
voltarea economiei naționale -a sta
telor eliberate de dependența co
lonială constituie factori importanți 
pentru creșterea economiei și a co
merțului mondial" — a spus în cu
vîntarea sa reprezentantul sovietic, 
N. Patolicev. El a prezentat o serie 
de propuneri cgncrete ale guvernu
lui sovietic, menite să promoveze 
substanțial interesele țărilor în curs 
de dezvoltare.

Problemele puse în discuție în 
dezbaterea generală au început să fie 
detaliat examinate în comitetele con
ferinței. Economiștii și statisticienii 
studiază lungi coloane de cifre și 
unii fac complicate calcule. De spri
jin și aprobare se bucură eforturile 
celor care- vor ajuta ca această con
ferință să însemne un punct de ple
care p.entru normalizarea și extinde
rea comerțului mondial.

Llvlu RODESCU

Lucrările Comitetului 
pentru dezarmare

GENEVA 31 (Agerpres). — Ședința 
din 31; martie a comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, prezidată 
de reprezentantul Mexicului, Ernesto 
de Santiago, a fost consacrată pro
blemei dezarmării generale și totale. 
Luînd cuvîntul, reprezentantul 
S.U.A., Adrian Fisher, a insistat din 
nou asupra unor amănunte privi
toare la propunerile sovietice de de
zarmare cerînd, ca și în cursul altor 
ședințe ale Comitetului, „lămuriri“.

CUVÎNTAREA ȘEFULUI DELEGAȚIEI

Luînd cuvîntul, șeful delegației 
R.P. Romîne, Vasile Dumitrescu, a 
declarat că lucrările Comitetului din 
ultima perioadă a<u avut darul de a 
pune într-o lumină și mai puterni
că importanța pe care o acordă gu
vernele și popoarele problemelor de
zarmării. Subliniind că sarcina prin
cipală a Comitetului este elabora
rea tratatului de dezarmare genera
lă și totală, vorbitorul a spus că de
legația romînă a insistat întotdeauna 
asupra faptului că principalul cri
teriu pentru aprecierea unui plan de 
dezarmare îl constituie tocmai efica
citatea sa în ce privește lichidarea 
grabnică și definitivă a pericolului 
unui război nuclear. Trecînd în re
vistă propunerile făcute în această 
privință de diferitele delegații, vor
bitorul a arătat că propunerea pu
terilor occidentale pornește de la 
premiza că securitatea internațională 
a statelor se bazează pe forța ar
melor, pe ceea ce se numește „pu
terea de descurajare“. După părerea 
noastră, a spus el, o asemenea con
cepție nu poate duce decît la promo
varea cursei înarmărilor și, deci, în
tr-o direcție opusă securității state
lor. Această concepție ca mijloc 
principal sau unic de asigurare a 
securității tinde, în fond, la obține
rea unor avantaje militare. Or, orice 
avantaj militar poartă în sine ger-

Dedarația-program a guvernului grec
ATENA. Corespondentul Ager

pres, Al. Gheorghiu, . transmite : 
Luni seara, parlamentul grec și-a 
reluat lucrările. Primul ministru 
Papandreu a prezentat Declarația- 
program a guvernului. în politica 
internă Papandreu s-a referit la 
unele măsuri cum șir fi majo
rarea salariilor funcționarilor pu
blici și ofițerilor., reorganizarea a- 
paratului administrativ, întărirea 
administrației locale. El ,a precizat 
că va fi pusă' -în aplicare o veche 
promisiune a Uniunii de centru pri
vind suprimarea măsurilor excep
ționale. în legătură cu aceasta, vor
bitorul a arătat că vor fi eliberați 
„condiționat“ deținuții politici. De 
asemenea, certificatele de lealitate 
socială vor fi cerute numai funcțio
narilor de stat și municipali. Papan
dreu a amintit apoi de unele măsuri

obliga întreprinderile particulare să 
se supună anumitor reguli.

BUENOS AIRES. Delegația de 
cineaști romîni condusă de Mihnea 
Gheorghiu, președintele Consiliului 
cinematografiei, a sosit în capitala 
Argentinei, fiind salutată de Vinoli 
Barreto, președintele Asociației re
gizorilor argentinieni, și de membri 
ai Comitetului de conducere al fes
tivalului internațional al filmului.

BELGRAD. Marți dimineața, au 
început, sub egida Academiei sîrbe 
de știință și artă, lucrările simpo
zionului internațional privind rela
țiile între state în condițiile actuale, 
la care participă oameni de știință 
iugoslavi și invitați dintr-o serie de 
țări, printre care și R. P. Romînă. 
în ședința de deschidere, reprezen
tantul R. P. Romîne, prof. univ. 
Mihail Ghelmegeanu, a rostit o cu- 
vîntăre dé salut.

BONN. 15 generali ai Bundes- 
wehrului, printre care Speidel și 
Heusinger, au fost trecuți în re
zervă.

CAIRO. Starea excepțională, insti
tuită în R.A.U. în 1961 în urma 
separării Siriei, a luat sfîrșit în 
mod oficial. în urma promulgării 
noii constituții 100 de deținuți poli
tici au fost eliberați.

DAMASC. Curtea marțială a con
damnat la pedeapsa capitală 11 per
soane' acuzate de spionaj în favoa
rea Izraelului. Marți dimineața, trei 
dintre aceștia au fost executați.

PRAGA. Abdallah as-Sallal, pre
ședintele Republicii Arabe Yemen, 
a sosit la Praga într-o vizită oficială 
la invitația președintelui R. S. Ce
hoslovace, Antonin Novotny.

ALGER. La încheierea Congresu
lui oamenilor muncii din sectorul na
ționalizat al industriei, a luat cuvîn
tul președintele republicii, Ahmed 
Ben Bella, care a spus : „Deși în pre
zent acest sector reprezintă numai 
12—15 la sută din întreaga industrie, 
depunem toate eforturile pentru ca 
peste un an această cifră să crească 
considerabil“. Ministrul economiei 
naționale a declarat că în curînd va 
fi dat publicității un decret care va 

în același timp, el a pledat în fa
voarea propunerii americane cu pri
vire la reducerea procentuală a mij
loacelor strategice de transport al 
armei nucleare. Reprezentantul Po
loniei, Mieczyslaw Lobodycz, a cri
ticat în cuvîntul său modul de abor
dare de către S.U.A. a problemei 
dezarmării generale și totale. El a 
subliniat că propunerile americane 
nu lichidează pericolul unui război 
racheto-nuclear.

R. P. ROMÎNE

menul insecurității, este un factor al 
cursei înarmărilor cu toate primej
diile pentru securitatea tuturor sta
telor, inclusiv pentru statul inițial a- 
vantajat, care decurg de aici Există 
o altă concepție despre securitate și 
modul de a o asigura — a continuat 
vorbitorul. Concepția care întemeia
ză securitatea statelor, în condițiile 
actuale, pe dezarmare și — dat fiind 
că cea mai mare primejdie pentru 
securitatea statelor este astăzi pri
mejdia nucleară — în primul rînd 
pe dezarmarea nucleară. Reprezen
tantul R.P. Romîne a declarat că a- 
mendamentul Gromîko are meritul 
că vizează tocmai. lichidarea din 
prima etapă a tuturor mijloacelor de 
ducere la țintă a armei nucleare și 
prin aceasta a posibilității unui răz
boi nuclear. El a arătat că dintre 
cele două planuri de dezarmare su
puse Comitetului, planul sovietic co
respunde cel mai mult scopului eli
minării pericolului războiului nu
clear și de aceea se bucură de un 
sprijin larg în cadrul Comitetului, 
după cum rezultă și din declarațiile 
reprezentanților Birmaniei, Nigeriei 
și Indiei.

Ultimul a luat cuvîntul Francesco 
Cavaletti, reprezentantul Italiei, care 
a insistat din nou asupra măsurilor 
de control.

pentru modernizarea învățămîntulul 
superior. O mare parte din decla
rație a fost consacrată politicii eco
nomice a guvernului, care își pune 
ca principal obiectiv accelerarea rit
mului de dezvoltare economică.

Declarația-program precizează că 
Grecia își va extinde legăturile co
merciale nu numai cu țările Pieței 
.comune, ci și cu țările cu care are 
acorduri bilaterale, precum și cu noi 
țări din Africa și America Latină.

în legătură cu cheltuielile milita
re, Papandreu a arătat că acestea 
continuă să constituie o povară ex
cesivă pentru buget. Ocupîndu-se de 
politica externă, el a reamintit a- 
partenența Greciei la N.A.T.O., 
subliniind totodată că deși „sîntem 
aliații Occidentului, vrem să fim, 
de asemenea, prieteni cu Răsăritul“.

LONDRA. Ministrul de interne al 
Marii Britanii, Henry Brooke, a anun
țat în Camera Comunelor că Moise 
Chombe, fostul „președinte" al Ka- 
tangăi, a primit o viză de intrare în 
Anglia pentru o perioadă foarte 
scurtă. Guvernul britanic refuzase în 
două rînduri să-i dea viză de intra
re, întrucît pașaportul respectiv 
este considerat nevalabil.

NEW YORK. Săptămînalul „Va
riety", reprodus de „New York He
rald Tribune“, dezvăluie că avoca
tul Belii este pe punctul de a-și În
mulți substanțial conturile la bancă 
de pe urma procesului Ruby. Revis
ta scrie că Belli a fost asociat în
tr-o companie care, folosind aparate 
de filmat ascunse, a înregistrat pe 
peliculă o bună parte din proces. 
Proiectarea filmului ar dura patru 
ore. Acum sînt în curs tratative pen
tru vînzarea peliculei unor socie
tăți de filme și televiziune.

WASHINGTON. După o primă 
evaluare a distrugerilor provocate de 
cutremur, în Alaska vor fi necesare 
aproximativ 500 milioane dolari 
pentru reconstruirea orașelor, uzine
lor, căilor ferate și altor instalații ne
cesare pentru ca viața să-și reia 
cursul normal.

PARIS. La Ambasada Belgiei din 
Paris, s-a produs marți o explozie 
în urma căreia au fost înregistra
te importante pagube materiale. 
Trei colaboratori ai ambasadei au 
fost răniți. Pînă în prezent nu se , 
cunosc cauzele exploziei.

LA PAZ. Guvernul bolivian și-a 
prezentat demisia. Se așteaptă ca 
toți miniștrii să fie recor firmați în 
posturi, cu excepția celor ‘desemnați 
candidați la alegerile parlamèvia"«?. 
de la 31 mai.

ROMA. în urma precipitațiilor 
regiunea dintre Veneția și Padua a 
fost inundată- Peste 1 000 de familii 
au fost izolate. în regiunea Ferrara, 
apele Padului au depășit cu 40 cm 
limita de siguranță.
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