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PE TEMELE ZILEI

Lecțiile 
practice 
de agricultură

Iama stăpînește încă pe meleagu
rile țării, dar nu e departe timpul 
cînd condițiile climatice vor deveni 
favorabile începerii muncilor agri- 
'ole de primăvară și, o dată cu ele, 
'rganizării lecțiilor practice prevă- 

( .->.te:la obiectul „Agricultura". Ca- 
îennastll agricol oferă în această pe
rie ua cadrelor didactice din școlile 
de Opt ani sătești prilej pentru or
ganizarea unor aplicații de mare în
semnătate în ce privește aprofun
darea cunoștințelor însușite de elevi 
în lunile anterioare.

După cum se știe, programa per
mite ca în funcție de ponderea și 
specificul muncilor agricole din lo
calitate, să se determine caracte
rul teoretic sau demonstrativ al 
lecțiilor care se predau la acest o- 
biect. Practica arată că multe din
tre acestea sînt bine însușite de 
elevi numai dacă se desfășoară în 
gospodăriile de stat, cooperativele a- 
gricole de producție sau în stațiu
nile de mașini și tractoare. Merită 
să fie generalizată experiența unor 
cadre didactice — cum sînt cele de 
la școlile generale de opt ani din 
Țițești — raionul Pitești, Călugăreni
— raionul Giurgiu, Vultureni — ra
ionul Gherla, care fac o dublă plani
ficare a lecțiilor de agricultură (pen
tru vreme favorabilă sau nefavorabi
lă lucrului în afara clasei). S-au o- 
rientat bine și profesorii de la șco
lile generale de opt ani din comunele 
Vama, Ciocănești, Pojorîta, regiunea 
Suceava, și din alte părți din zona 
de munte, care au prevăzut lecții 
practice cu elevii în sectorul silvic, 
pe pășuni și finețe.

Constituind importante momente 
ale procesului de învățământ, lec
țiile practice de agricultură — spe
cifice fiecărui anotimp — trebuie a- 
lese cu grijă și pregătite din timp. 
Așa cum s-a indicat cadrelor didac
tice, este necesar ca ele să acorde a- 
tenție deosebită aplicațiilor demon
strative care se pot efectua acum pe 
ogoare. în săptămînile ce urmează 
profesorii au datoria să asigure ca e- 
levii din clasa a VIII-a, care învață 
despre chimizarea și mecanizarea a- 
griculturii, să participe la pregătirea 
diferitelor mașini și utilaje pentru 
campania agricolă ce va începe nu 
peste mult timp. La rîndul lor, e- 
levii din clasa a Vll-a pot participa 
la acțiunile de pregătire și lotizare a 
animalelor în vederea scoaterii lor la 
pășunat, precum și la alte lucrări de 
sezon din sectorul zootehnic. în cu- 
rînd, în sectorul legumicol va începe 
mai intens producerea răsadurilor, 
iar în sectoarele pomicol și viticol
— altoirile și primele lucrări de 
îngrijire. Este bine ca aceste ac
țiuni să prilejuiască aplicații de- 
rnonstrative pentru școlarii din cla
sa a Vl-a. Lecții practice, deosebit 
de interesante, se pot organiza cu 
elevii din clasa a V-a. Acum este 
momentul prielnic ca ei să-și verifi
ce pe viu cunoștințele referitoare la

"'iistența la ger a plantelor, înfră
țirea culturilor de toamnă, condițio
narea și tratarea semințelor pentru 
însămînțat etc.

între preocupările actuale ale pro
fesorilor de agricultură se află și 
organizarea lotului experimental al 
școlii. Ei au datoria să se îngrijească 
de parcelarea și stabilirea culturilor 
în așa fel încît să se poată urmări 
diferitele metode de cultură și între
ținere a plantelor.

Cu sprijinul forurilor locale de în- 
vățămînt, profesorii, directorii școli
lor de la sate sînt chemați să acorde 
o atenție deosebită predării agricul
turii în strînsă legătură cu condițiile 
concrete din regiunea respectivă.

înainte de plecarea în cursă
Foto : M. Andreescu

ÎN PREAJMA ZILEI
CEFERIȘTILOR
Angajamentele 
devin fapte

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 
Pe magistralele de oțel ale regionalei 
C.F.R.-Craiova își desfășoară zilnic 
activitatea mii de ceferiști. La înce
putul anului ei și-au luat angaja
mente mobilizatoare în întrecerea 
socialistă. Cuvîntul lor devine faptă, 
în perioada care a trecut din acest 
an, ei au sporit simțitor indicele de 
încărcătură statică pe osie la vago
nul marfă și viteza comercială a 
trenurilor de marfă. Planul de trans
port a fost depășit cu peste 12 la 
sută. In gara Craiova timpul de sta
ționare a vagoanelor la încărcare- 
descărcare a fost redus cu 4 la sută 
față de plan. Ceferiștii din depourile 
Craiova și Tr. Severin au economi
sit aproape 800 tone combustibil 
convențional.

Trenuri cu tonaj sporit
ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 

Mecanicii și fochiștii de la Depoul 
C.F.R.-Oradea au obținut de la în
ceputul anului importante realizări 
în întrecere. In luna ianuarie și în 
prima jumătate a lunii februarie 
planul de producție a fost depășit.

Productivitatea muncii a crescut cu 
2,1 la sută față de plan, iar la pre
țul de cost s-au realizat economii su
plimentare de 300 000 lei. în această 
perioadă ceferiștii orădeni au re
morcat 96 trenuri cu tonaj sporit și 
au economisit 1 640 tone de combus
tibil convențional. Printre eviden- 
țiații in întrecerea socialistă se nu
mără mecanicii de locomotivă Ilie 
Ilea, Petru Suciu, Teodor Negruț, 
Liviu Pașca și alții.

Modernizări in stația 
Socola - lași

IAȘI (coresp. „Scînteii"). — între
prinderile create în noua zonă in
dustrială a lașului solicită zilnic sta
ției C.F.R Socola din apropiere un 
mare volum de transporturi pe calea 
ferată. Pentru a face față cerințelor, 
în prezent se efectuează importante 
lucrări de modernizare și lărgire a 
capacității stației. Au fost construite 
o cocoașă de triere, dotată cu insta
lații moderne, care permit reducerea 
timpului de descompunere a trenu
rilor, o grupă de 5 linii afectate spe
cial pentru expedierea trenurilor, 
precum și un plan înclinat cu două 
linii care oferă condiții optime pen
tru recompunerea trenurilor.

Apeduct roman 
descoperit la Mangalia 

o

La Mangalia, pe locul fostei 
grădini publice, se lucrează în 
prezent la construirea a două sta
ții de epurare a apei. Zilele tre
cute, în timpul săpăturilor, cons
tructorii au dat peste un zid din 
blocuri mari de piatră fasonată. 
Anunțați de această descoperire, 
arheologii muzeului din Constan
ța au început lucrări de cercetate 
și au scos la iveală un mare a- 
peduct pentru aprovizionarea cu 
apă a vechii cetăți Callatis. In 
legătură cu noua descoperire, tov. 
Vasile Canarache, directorul mu
zeului regional de arheologie din 
Constanța, a declarat corespon
dentului nostru următoarele :

Este primul apeduct roman de 
mare capacitate, construit din plăci

și blocuri mari de piatră cioplită, pe 
un sistem unic de temelie, descoperit 
la noi. El se află la o adîncime de 5 
m. Prin sondaje făcute încă din pri
ma zi, am putut urmări apeductul 
pe o distanță de 40 m în direcția la
cului Mangalia, aflat la 2 km spre 
vest de oraș. Pare deci că el era 
folosit în vederea aducerii unor mari 
cantități de apă din lac pentru 
aprovizionarea populației din ce
tate. Și încă un amănunt inte
resant : după două milenii, pe acest 
apeduct roman mai curge încă 
apă. Continuarea lucrărilor ne va 
conduce spre sursă și ne va furniza 
desigur o serie de date despre 
starea edilitară a vechiului Callatis, 
despre sistemul de aducțiune și dis
tribuție a apei în interiorul cetății.

Inginerul Dumitru Asaftel, de la cooperativa agricolă de producție din comuna Nicoiae Bălcescu, regiunea 
Bacău, vorbește cursanțllor de la unul din cercurile agrozootehnice despre metodele de combatere a bo

lilor si dăunătorilor unor plante Foto : R. Costln

La gura cuptoarelor pregătind noile 
șarje de oțel sau lîngă șerpii incandes
cenți purtați pe valul laminorului, oa
menii „Industriei Sîrmei" din Cîmpia 
Turzii își arată vrednicia, dobîndind noi 
succese în producție. Bizuindu-se pe po
sibilitățile existente, siderurgiștii de aici 
și-au luat recent angajamente mobiliza
toare în întrecerea socialistă: în 1965 
vor depăși planul cu 3 000 000 lei la pro
ducția globală, 4,5 milioane lei la pro
ducția marfă, 1 milion lei la beneficii... 
întrecerea sporește mereu în intensitate, 
ceea ce face ca diagramele producției, 
luate sub toate aspectele sale, să 
urce mereu. Pornind de la sarcina pusă 
de partid în fa(a oamenilor muncii 
de a ridica permanent calitatea produ
selor, întregul colectiv dezvoltă o fruc
tuoasă activitate de valorificare a rezer
velor interne, de inovații și raționalizări. 
Din planul general de măsuri tehnice și 
organizatorice pe acest an, 32 
direct ridicarea permanentă a 
produselor.

Vizităm ofelăria. Aflăm că aici 
gineri cu experiență — Traian
și Alexandru Clombeș — au stabilit noua 
tehnologie de obținere a oțelului aliat 
cu crom înfr-un cuptor Martin speciali
zat, în loc de cuptoare electrice. S-au 
și elaborat 200 de tone oțel din aceas
tă calitate. Dincolo, la laminoare, un co
lectiv se preocupă de îmbunătățirea pro
cesului de debitare la rece la laminorul 
de profile, prin folosirea unor cuțite — 
dispozitive de construcție ingenioasă ; 
cîțiva ingineri și maiștri din secția bare- 
trase studiază posibilitățile de extindere 
a evacuării automate a materialului din 
mașinile de îndreptat bare rotunde. Se 
află într-o fază avansată automatizarea 
reglării arderii la laminorul II, prin in
stalarea unor regulatoare hidraulice. Cum 
se vede, cadrele tehnice și inginerești, 
în afară de sarcinile curente ale produc
ției, au în atenție rezolvarea probleme
lor majore legate de perfecționarea con
tinuă a procesului tehnologic.

privesc 
calității

doi in- 
Cristea

Ștefan ZIDARIȚA 
Manole AUNEANU

„SCÎNTEII"
Pe aleile betonate ale 

mereu autocare și transportoare 
cate. Spațiile dintre hale sînt, pe alocuri, 
pline cu stive de țagle, lingouri, bare 
de profile diferite și colaci de sîrmă.

Există, dacă vreți, o istorie orală a 
uzinei, cumva romantică pe alocuri, dar 
plină de semnificație, emoționantă. Fra
ții Alexandru și Romulus Drăgan 
trăif-o efectiv, timp de peste un steri 
veac, lîngă laminoare. Mai încoace, 
1950, cînd a intrat în producție și 
minorul de profile, Alexandru Drăgan 
echipa sa a prelucrat primele țagle.

uzina avea ne- 
Ca să le tor- 

glumă. Alexan- 
el răspunderea

uzinei trec
încăr-

au 
de
în 

la- 
cu 
Ș<

gen sub 0,7 cm cubi pe suta de grame 
metal depus. Ce înseamnă, de fapt, a- 
cest lucru ? Că foarte curînd noi elec
trozi vor putea fi folosiți la sudarea con
strucțiilor din oțel de înaltă rezistență și 
că se vor economisi mari cantități de 
metal. Probele efectuate practic de su
dorii specialiști Crăciun Ghiurițan și Con
stantin Reteșan au dat rezultate foarte 
bune. Specialiștii grupului de concepție 
studiază, de asemenea, posibilitatea mă
ririi capacității de producție a secției 
prin utilizarea și armonizarea tuturor re
surselor interne și folosirea unor investi
ții recuperabile în numai 7 luni. Reușita 
proiectului va dubla producția de elec
trozi.

seama 
mese- 
trecut 
F.D.P.

nu numai atît. Pe atunci 
voie de cadre calificate, 
mezi, trebuia muncă, nu 
dru Drăgan și-a asumat
asta, cu conștiința că va reuși să formeze 
o generație de laminoriști capabilă să 
facă față cerințelor sporite ale produc
ției. Și a izbutit. Privindu-i la locul de 
muncă pe Ion Ghirca și Ion Lucaci, as
tăzi prim-laminatori, pe Ion Marcu, Ci- 
clan Vasile, Condor Blaziu, îți dai 
că oamenii aceștia sînt stăpîni pe 
rie. Stima pentru frații Drăgan a 
hotarele uzinei. Sînt candidați ai

într-o altă secție a uzinei, la electrozi, 
unde lucrează Grigore Cîmpean, candi
dat și el în alegerile pentru sfatul popu
lar orășenesc, am întîlnit aceeași preocu
pare pentru sporirea capacității de pro
ducție a utilajelor. Inginerul Ion Sîrgean 
ne relata că în ultima vreme eforturile 
colectivului de muncă de aici s-au în
dreptat mai ales spre perfecționarea 
unor utilaje, elaborarea de noi sortimen
te de electrozi, utilizarea de materii pri
me de calitate superioară în procesul 
de fabricație. Un exemplu. îmbunătăți
rile aduse mașinilor de presat electrozi 
le-au sporit capacitatea cu circa 20 la 
sută.

In laboratorul tehnologic al secției de 
care vorbim, specialiștii studiază posibi
litatea reducerii coeficientului de hidro-

...Zile de întrecere socialistă desfășu
rată cu pasiune, cu dăruire. Agitația vi
zuală — lozinci și panouri — atrage me
reu atenția către principalele probleme de 
producție. Au apărut, pe lîngă mașini, 
stegulețe roșii de evidențiați în întrecere 
pe luna ianuarie. Nu de mult, cîteva sute 
de oameni din secțiile uzinei au primit 
„Insigna de fruntaș în întrecerea socia- 

pe anul care a trecut.

TOT CE VEDEȚI...
Făurei. Cit vezi 

cu ochii, pămînt. 
Cîmpia 
cioplită 
gonește 
granița 
împerechere întjs pămînt și .cer se 
întoarce din nou, de data aceasta 
pe sus și lucind în albastru-verzui, 
asemeni scoarțelor de la căruțele 
brăilene (cine știe ce boiangerii vor 
ti lucrînd înfundate în orizont) la lo
cul de pornire. în ianuarie, cînd pri
mii fulgi de zăpadă — miraculosul 
polen al iernilor — se cerneau peste 
aroma nepieritoare a pelinului, am 
asistat ca invitat la lucrările con
ferinței raionale de partid.

Prin urmare, înșir aici cîteva în
semnări privitoare la viața oame
nilor din Bărăgan.

S-a ridicat să vorbească o femeie 
mărunțică, trecută de cincizeci de 
ani : Aneta Șeitan. Mi s-a părut în- 
tîi că descinde dintr-o povestire 
zbuciumată a lui Sadoveanu : adu
nată în ea, cu ochi cenușii, ca ai 
femeilor care altcîndva, în nopțile 
lungi și oarbe de iarnă, dărăceau 
lină ia lumina opaițului, sfioasă și 
temătoare chiar. Dar, de cum a în
ceput să vorbeasqă, am văzut că 
sub înfățișarea puțin umilă se as
cunde un om dirz și chibzuit — ti
pul aprig al femeii din Bărăgan, 
care știe să-și crească copiii și să 
răscolească și să frămînte cîmpia.

E șefă de echipă îrf cooperativa 
agricolă Galbenu (anul trecut a fost 
decorată cu Ordinul Muncii) și echi
pa ei a realizat în condiții clima
terice aspre producții bune la 
porumb și sfeclă de zahăr. „Ve
niți la noi și vedeți, zicea. Cătunul 
de lîngă noi, ca să vă dați seama 
de ce-a fost altădată, nici n-avea 
nume. I se spunea „Sătucu". Și o-

netedă,
de vînt,

și se ridică în zări, iar din 
care marchează o ireală

Fănuș NEAGU
rizontul „sătucu
lui" se închidea în 
armanul boieresc. 
Altădată v-am fi 

spus, poate: nu intrați. Acum vă 
fac chemarea : veniți și vedeți. Sa
tul și-a schimbat înfățișarea, am 
trimis un om al nostru în școli înal
te și cînd a sfîrșit, cînd a ieșit 
giner, l-am ales președinte. Eu 
sămi am două tete profesoare și 
băiat muncitor electrician".

Și era în glasul ei o mîndrie 
care nu căuta s-o ascundă.

în drumurile mele prin acele părți 
ale Bărăganului, vara, cînd mirosul 
pepenilor galbeni împînzește întreg 
ținutul și valuri de grauri își scaldă 
pieptul în lumina galbenă ce plu
tește peste mișcătoarele lanuri de 
grîu, și cînd nu mai știi dacă as
fințitul e asfințit sau reilectarea, pe 
cîteva mii de pogoane de cer, a vi
șinelor coapte, am întîlnit, nu prea 
departe de Făurei, o altă femeie 
care vorbea cu aceeași însuflețire 
despre schimbările din satul ei. „So
cialismul, spunea cealaltă țărancă, 
e tot ce vedeți nou în cîmpia noas
tră". Eram într-o răspîntie cu ciș
mele (satul n-avea fintîni, coopera
tiva agricolă cumpărase o pompă 
care trăgea apă răcoroasă din ini
ma pămîntului și o vărsa în cloco
tul verii sub formă de șipote). Și 
spunînd așadar : „tot ce vedeți în 
cîmpia noastră", țăranca a desfăcut 
larg brațele într-o superbă încerca
re ce țintea să cuprindă totul.

Și iat-o pe Aneta Șeitan, la o dis
tanță în timp de doi ani, completîn- 
d-o pe femeia din răspîntia cu ciș
mele. „Veniți șl vedeți", zicea — șl 
toți cei din sală, oameni ai cîmpiei, 
înțelegeau și vedeau totul chiar fără 
să fi fost vreodată în sătucul fără 
nume. Vedeau casele noi ridicate

in- 
în- 
un

pe

în orice sat. Solide, cu temelii 
piatră și pereți de cărămidă. Odăi 
calde și albe ca liniștea în care, 
seara, unda verde, pornită din o- 
chiul magic al aparatului de radio, 
se proiectează ca o săgeată sau ca 
o tulpină de floare spre polița cu 
cărți. Vedeau stîlpii pridvoarelor, 
meșteșugit ciopliți cu dalta, zarză
rul plecîndu-și coroana spre fereas
tra largă înapoia căreia, așezat la 
masă, un băiat dintr-a opta dezlea
gă probleme de algebră sau ur
mărește, cu toți ai casei, concertul 
transmis de televiziune.

„Veniți și vedeți", zicea Aneta 
Șeitan — și din chemarea aceasta 
desprindeai forța nouă, pulsația Bă
răganului de azi.

Veniți și vedeți. Cuvinte tulbură
toare, grele de sensuri 
pețime...

Am auzit oameni — 
mulți străini — făcînd 
torului romînesc și al 
lor lui. Pornind de sub 
șovului. tractoarele noastre brăzdea
ză cîmplile în numeroase țări ale 
lumii.

La Făurei, în acele zile de Ianua
rie, tovarășul Ștefan Stoica, direc
tor la S.M.T. Dudești, a întregit a- 
cest elogiu, spunînd că Bărăganul 
rodește supus de un lanț viu de oa
meni care începe cu constructorii 
brașoveni și sfîrșește cu țăranul și 
cu „băieții noștri", adică tractoriștii.

Consiliul nordic
și-a încheiat lucrările

și de pros-

șl printre ei 
elogiul trao- 
constructori- 
culmlle Bra-

(Continuare în pag. IlI-a)

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA" Șantierul nava! Oltenița

Popas
cu pierderi

Mergînd cu unele treburi la Stre- 
haia, am trecut pe lîngă țarcul în 
care sînt tinute bovinele preluate, 
în baza contractelor încheiate cu 
producătorii, de către întreprinde
rea raională de industrializare a 
cărnii (I.R.I.C.) Strehaia. în scri
soarea de fafă vreau să semnalez 
unele fapte care ar merita să stea 
în atenția organelor în drept. 
Bovinele erau tinute sub cerul li
ber, în ploaie. îngrijitorii tocmai 
împărțeau furajele ; (arcul nu avea 
iesle și de aceea furajele erau 
puse pe jos. în cîteva minute, 
înainte de a fi consumate, anima
lele le-au călcat și le-au ameste
cat cu noroiul. O asemenea „gos
podărire" rar poți să întîlnești. în 
astfel de condiții, un animal pierde 
din greutate, în 2—3 zile, mai mult 
decît cîștigă în săptămîni întregi 
cînd este bine hrănit.

După cîte am aflat, această în
treprindere aparține de Ministerul 
Industriei Alimentare. Cu cît de 
pufin spirit gospodăresc și cu ceva 
mai mult spirit de răspundere, cred 
că s-ar putea amenaja șoproane și 
așterne nisip în [arcurile unde sînt 
tinute animalele, în răstimpul de 
la preluare pînă la expediere spre 
abatoare sau îngrășătorii.

Gheorghe SCURTU 
tehnician

A început construcția primelor
spărgătoare de

La Șantierul naval din Oltenița a în
ceput anul acesta construcția primelor 
spărgătoare de gheață de fabricație ro- 
mînească. Ele sînt acționate de motoare 
Diesel electrice de 2 200 C P și se pot 
deplasa cu o viteză de 13,5 noduri (25 
km pe oră). Spărgătoarele pot tăia 
gheață în grosimi pînă la o jumătate de 
metru și sînt prevăzute cu întărituri 
pentru navigația printre blocurile de

gheață
gheață sparte. De asemenea, ele au in
stalații de salvare, de remorcaj și împo
triva incendiilor, precum și stații de 
scafandru. Aparatele moderne, materia
lele și procedeele superioare folosite la 
construcția lor asigură noilor nave o au
tomatizare complexă și o exploatare ra
țională, la nivelul tehnicii actuale.

(Agerpres)

La Fabrica de mase plastice Buzău

Instalație
intrată în

La Fabrica de mase plastice din 
Buzău a intrat în funcțiune, cu în
treaga capacitate, o nouă instalație 
modernă de impregnat cu rășini sin
tetice a pînzei necesare confecțio
nării căștilor de protecție pentru 
sondoți, mineri și muncitori forestieri, 
precum și a hîrtiei pentru filtrele de 
autocamion și tractor. Noua instala
ție, concepută și realizată de un co-

modernă
funcțiune

lectiv al fabricii, este dotată cu dis
pozitive și aparatură automată, a- 
vînd o productivitate sporită față de 
cele existente, și asigură o ca
litate mult îmbunătățită. Prin pune
rea ei în funcțiune și prin moderni
zarea altor utilaje și instalații, capa
citatea întreprinderii va fi în acest 
an de aproape două ori mai mare 
față de 1359,

Joi au luat sfîrșit la Reykja
vik, capitala Islandei, lucrările 
Consiliului nordic, la care au par
ticipat un număr de 69 parlamen
tari din Suedia, Norvegia, Fin
landa, Danemarca și Islanda. în- 
tr-una din rezoluțiile adoptate, 
participanții critică măsurile en
gleze de instituire a suprataxei la 
mărfurile industriale importate și 
recomandă statelor nordice mem
bre ale Asociației Europene a Li
berului Schimb să se pronunțe la 
viitoarea reuniune a consiliului 
ministerial al A.E.L.S. în favoarea 
anulării acestei suprataxe.

Data vizitei premierului
britanic la Paris

Ieri s-a anunțat la Paris că pri
mul ministru britanic, Harold Wil
son, va efectua o vizită în capi
tala Franței între 1 și 3 aprilie. 
Wilson, care va fi însoțit de mi
nistrul de externe britanic, Mi
chael Stewart, va avea întreve
deri cu președintele de Gaulle, 
primul ministru Pompidou, și cu 
ministrul afacerilor externe, 
Couve de Murville. Convorbirile 
vor prilejui un larg schimb de 
vederi asupra principalelor pro
bleme internaționale, precum și 
asupra situației alianței atlantice.

Demisia cabinetului 
sudanez

Primul ministru sudanez, Khatim 
el-Khalifa, a prezentat joi Consiliului 
de Stat al Sudanului demisia guver
nului său. După acceptarea demisiei, 
Consiliul de Stat a invitat liderii tu
turor partidelor politice pentru con
sultări în vederea formării unui gu
vern de coaliție.

Demisia intervine în condițiile a- 
gravării situației în sudul țării (A- 
mănunte în pag. a IV-a).

PUNEREA IN LIBERTATE
A TREI FOȘTI DEPUTAȚI
COMUNIȘTI DIN VENEZUELA

După un an de închisoare, Luis 
Emiro Arrieta, Antonio Garcia 
Ponce și Hector Rodriguez Bauza, 
membri ai P. C. din Venezuela, 
foști deputați, au fost puși în li
bertate, sub presiunea largii miș
cări pentru eliberarea deținuților 
politici.



Pag. 2 S C î N T E I A Nr. 6535

DIN ABATAJE PlNĂ LA CUPTOARE
Creșterea producției și îmbunătă

țirea calității metalelor neferoase — 
obiectiv principal în întrecerea so
cialistă pe care o desfășoară munci
torii, inginerii și tehnicienii din în
treprinderile chimico-metalurgice — 
depind atît de activitatea metalurgiș- 
tilor, cît și de preocuparea mineri
lor și preparatorilor de a livra mi
nereuri cu concentrații ridicate. 
Uzina „1 Mai“ din Baia Mare a 
produs anul trecut însemnate 
cantități de metale neferoase care, 
pentru calitatea lor superioară, au 
fost apreciate de beneficiari. Expe
riența acumulată de colectivul aces
tei uzine, strîns împletită cu măsu
rile tehnice și organizatorice luate 
în exploatările miniere și la uzina de 
preparație, va permite să se obțină 
în acest an noi realizări în ridicarea 
nivelului calitativ al produselor.

Ce s-a făcut și ce se va face în 
continuare în acest domeniu ? Vom 
porni pe flux, începînd din abataje, 
de unde se extrage minereul, mer- 
gînd apoi la preparație și, în sfîrșit, 
în uzină, unde se elaborează șarjele.

Recepție Ia gura 
rostogolului

Cu cîțiva ani în urmă, Ia exploa
tarea minieră Nistru a existat ten
dința de a se spori cu orice preț pro
ducția de minereu. In abataje, echi
pele se străduiau să excaveze un vo
lum cît mai mare de material. Ce se 
întîmpla cu minereul în vatra aba
tajului ? Cît din acesta era trimis 
pe rostogol în vagoneți și, mai ales, 
ce calitate avea ? Aceste întrebări 
și le puneau însă rareori cei care 
livrau minereul.

Călăuzindu-se de Directivele C.C. 
al P.M.R. cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste, orga
nizația de partid de aici și conduce
rea exploatării miniere și-au dat 
seama că sînt necesare măsuri hotă- 
rîte pentru ridicarea calității pro
duselor. Mijloacele de stimulare ma
terială a minerilor au fost legate nu 
numai de realizările cantitative, ci și 
de calitatea minereului extras. La 
gura rostogolului, mineri cu experi
ență de la controlul tehnic recep
ționează întreaga cantitate de mi
nereu extras. Dacă un vagonet con
ține steril peste limita admisă, a- 
cesta nu este trimis preparației.

— Am căutat să creăm brigăzilor 
cele mai bune condiții tehnice și or
ganizatorice pentru obținerea unei 
producții de calitate, ne spune ingi
nerul Lascăr Ghineț, șeful exploa
tării. în prezent vetrele abatajelor 
se podesc cu tablă pentru a se evita 
amestecarea minereului dislocat cu 
sterilul ; după pușcare, minerii aleg 
sterilul din materialul excavat. Re
cepția următoare — la gura rosto
golului — nu este ultima. Un control 
suplimentar se face prin cîntărirea 
vagoneților la ieșirea din galerie. Se 
știe că sterilul este mai ușor. Dacă 
un vagonet conține minereu cu con
centrație mai redusă, greutatea lui 
este mai mică decît a celorlalte. în 
acest caz, este respins. Aplicarea a- 
cestor măsuri a contribuit la crește
rea concentrației minereului cu 
10—20 la sută față de norma admisă.

Baia Mare. Uzina centrală de preparare a minereurilor Foto : Gh. Vințilă

recenzie „Sfaturile populare
organe locale ale puterii de stat“

întruchipare vie a profundului 
democratism ce caracterizează regi
mul democrat-popular din țara 
noastră, sfaturile populare — or
gane locale ale puterii de stat —- 
contribuie într-o măsură tot mai 
însemnată la mobilizarea celor mai 
largi mase de oameni ai muncii la 
desăvîrșirea construcției socialiste. 
Sub conducerea partidului, ele au 
acumulat, în cei 15 ani de cînd își 
desfășoară activitatea, o bogată ex
periență, a cărei generalizare pre
zintă o deosebită importanță teo
retică și practică.

O asemenea generalizare este cu
prinsă in ampla lucrare monografi
că „Sfaturile populare — organe lo
cale ale puterii de stat în R.P.R." — 
apărută în Editura Academiei R. P. 
Romine — elaborată cu competență 
de un colectiv de cercetători de la 
Institutul de cercetări juridice al 
Academiei R. P. Romine.

Valorificînd larg tezele concepției 
marxist-leniniste despre statul so
cialist, orientîndu-se cu consecven
ță după bogatele indicații cuprinse 
în documentele partidului nostru și 
folosind date rezultînd din expe
riența practică a sfaturilor popu
lare, autorii — I Vîntu. I Lepădă- 
tescu, I. Merlescu și M. Anghene — 
au îmbogățit prin această lucrare 
literatura noastră științifică.

Partea introductivă, care dă lu
crării cadrul teoretic general, cu
prinde considerații privitoare la 
însemnătatea și rolul sfaturilor 
populare, precum și la modul în care 
își găsesc realizarea în activitatea a- 
cestora principiile fundamentale de 
organizare și funcționare a organe
lor statului socialist : rolul condu
cător al partidului, principiul cen

La exploatarea minieră Nistru sînt 
prevăzute și alte măsuri ce vor fi 
luate pentru îmbunătățirea calității 
minereului.

Mine vecine, metode 
diferite

Deși aproape una de alta, minele 
Nistru și Baia Sprie obțin rezultate 
diferite în producție. Anul trecut, 
mina Baia Sprie nu și-a îndeplinit 
planul la toți indicatorii ; calitatea 
minereului extras nu a fost întruto- 
tul corespunzătoare. Cu prilejul dez
baterii cifrelor de plan pe 1965, pre
paratorii flotației învecinate au re
proșat minerilor de aici că le livrează 
deseori minereu cu conținut ridicat 
de steril. Cînd au arătat conducerii 
minei ce metode se aplică și mai ales 
ce. rezultate se obțin la exploatarea 
minieră Nistru, răspunsul a venit 
prompt: „Nu credem că se lucrea
ză așa !"

Firește, schimbarea unei practici 
încetățenite în decursul anilor nu a 
fost un lucru ușor pentru colectivul 
minei Nistru. Dar, precum s-a văzut, 
a dat rezultate. Tovarășii de la Baia 
Sprie se pot convinge mergînd acolo. 
Experiența de la mina Nistru le-ar 
fi folositoare. Dar nici conducerea 
minei Baia Sprie și nici Consiliul re
gional al sindicatelor nu au inițiat 
pînă acum un schimb de experiență 
între cele două întreprinderi vecine.

La exploatarea Baia Sprie există 
mari posibilități de îmbunătățire a 
calității minereului. Din păcate, 
din cele 36 măsuri cuprinse 
în planul M.T.O. pe anul 1965 nu
mai una vizează ridicarea nivelului 
calitativ al producției. Conducerea 
minei a socotit că, odată cu darea în 
exploatare a stației de sortare in
dustrială, se vor crea condiții pen
tru sporirea simțitoare a concentra
ției minereurilor, scăpînd din vedere 
alte posibilități : organizarea mai 
bună a muncii în abataje, perfecțio
narea cunoștințelor profesionale ale 
oamenilor, întărirea controlului teh
nic de calitate.

Și alte exploatări din regiune li
vrează flotațiilor minereu cu un con
ținut de steril peste limita admisă. 
Este vorba mai ales de minele Ilba 
și Radna. Cîte luni din acest an con
sideră conducerea Trustului minier 
Baia Mare că trebuie să mai treacă 
pentru a se hotărî să aplice măsuri 
eficiente pentru înlăturarea deficien
telor care stăruie la aceste exploa
tări miniere ?

De la exploatări, minereul ajunge 
la Uzina centrală de preparare din 
Baia Mare. Aici, supus operației de 
flotare, el este înnobilat. Directorul 
uzinei, inginerul Gheorghe Iordă- 
chescu, ne-a sorbit despre acțiunile 
întreprinse pentru creșterea concen
trației în metale : „Consider că cea 
mai importantă măsură constă în re
nunțarea la procedeul clasic de flo
tare „selectiv-direct" și trecerea la 
aplicarea unui nou procedeu — și 
anume flotarea „colectiv-selectivă". 
Procedeul se aplică deocamdată nu
mai la minereul primit de la exploa

tralismului democratic, participarea 
permanentă și activă a maselor 
muncitoare la rezolvarea treburilor 
de stat, deplina egalitate în drep
turi în toate ramurile activității de 
stat și sociale a tuturor cetățenilor, 
legalitatea socialistă.

Cercetînd procesul apariției șl 
dezvoltării organelor locale ale pu
terii de stat in R.P.R., autorii rele
vă trăsăturile specifice ale realiză
rii. în țara noastră, a unor legități 
generale ale sfărimării aparatului 
de stat burghez și creării aparatului 
de stat socialist. Sfaturile populare 
— se arată în lucrare — nu au fost 
create pur și simplu de sus, prin 
lege. Germenii lor au apărut încă în 
perioada formării embrionului pu
terii populare, ca o creație a mase
lor conduse de partid. Ele au fost 
apoi consacrate prin lege, prevăzîn- 
du-se normele de organizare și func
ționare a lor.

Relevînd sarcinile sfaturilor popu
lare, autorii oferă o imagine a vas
tului domeniu de activitate pe ca- 
re-1 au organele puterii locale de 
stat din țara noastră pe tărîm eco- 
nomic-gospodăresc, social-cultural și 
politic-administrativ

Analizînd mijloacele și modalită
țile înfăptuirii tuturor acestor sar
cini. lucrarea reflectă, totodată, pro
cesul de continuă lărgire și îmbogă
țire a lor. Acest proces, realizat pe 
baza indicațiilor partidului, consti
tuie o manifestare deosebit de grăi
toare a dezvoltării democratismului 
organizării noastre statale. El de
monstrează că în activitatea sfatu
rilor populare aducerea la îndepli
nire a dispozițiilor legii, a directive

tările Nistru și Ilba. în prima fază 
se extrag mineralele utile intr-un 
concentrat colectiv — eliminîndu-se 
sterilul — după care se face sepa
rarea în funcție de natura fiecărui 
metal. Indicii calitativi și randamen
tul de extracție cresc- astfel mult 
față de cei obținuți prin aplicarea 
vechii metode. S-au luat și alte mă
suri și rezultatele se văd : în ulti
mele luni, calitatea concentratelor 
metalifere și randamentele de ex
tracție au crescut cu 10 și, respec
tiv, cu 8,8 la sută față de plan“.

Trei direcții principale
în carnetul de însemnări al ingine

rului Gheorghe Lazăr, șeful serviciu
lui tehnic de la uzina „1 Mai“ din 
Baia Mare, sînt precizate trei direc
ții principale de îmbunătățire a ca
lității metalelor, încă în faza pre
mergătoare elaborării șarjei.

— Prima dintre ele, ne spune in
terlocutorul, se referă la depozita
rea și prelucrarea pe sorturi de cali
tate a concentratelor livrate de uzi
na de preparare. Pînă nu de mult, 
acestea se depozitau și se prelucrau 
laolaltă, indiferent de conținutul lor 
în metal. Evident, concentratele să
race diminuau calitatea celor cu un 
conținut ridicat de metal. Prin crea
rea unei stații de recepție a concen
tratelor și de pregătire a șarjelor, 
am înlăturat acest neajuns.

A doua direcție privește perfec
ționarea procesului tehnologic : in
troducerea rafinării electrolitice la 
metalul de bază, debizmutizărea. 
precum și prelucrarea în agregate 
separate a unora dintre subprodu
sele cu multe impurități. A treia di
recție — efectuarea unui control 
eficient pe toate fazele de prelucrare. 
Serviciul C.T.C. s-a întărit cu cadre 
tehnice avînd experiență bogată în 
producție, iar laboratorul uzinei a 
fost dotat cu aparatură modernă, cu 
ajutorul căreia poate fi precizat ra
pid și sigur conținutul diferitelor 
probe luate înaintea elaborării șar
jei. Rezultatul : ponderea producției 
de metal de calitate superioară este 
în permanentă creștere.

Metalurgiștii de la uzina „1 Mai" 
din Baia Mare și-au propus să apli
ce noi măsuri care să asigure îmbu
nătățirea în continuare a calității 
metalelor și aliajelor neferoase. Iată 
cîteva din obiectivele planului de 
măsuri tehnico-organizatorice: pre
lucrarea separată la cuptorul rota
tiv a produselor intermediare, în ra
port cu compoziția chimică și con
ținutul lor în metal, construirea unei 
stații de preparare în amestec pen
tru faza de aglomerare, amenajarea 
unei instalații de sortare a aglome
ratului începînd din luna martie, va 
fi organizat un curs de ridicare a 
calificării controlorilor de calitate.

Prin eforturile comune ale colec
tivelor din exploatările miniere și 
flotații, ale metalurgiștilor din uzi
nă vor fi puse în valoare noi rezer
ve interne de sporire a producției 
de metale de calitate superioară.

loan VLANGA 
coresp. „Scînteii"

lor și hotărîrilor organelor supe
rioare ale statului se îmbină cu tot 
mai largi împuterniciri și cu iniția
tivă în rezolvarea problemelor de 
interes local.

Considerăm că în analiza sarcini
lor sfaturilor populare, ar fi fost ne
cesar ca unele domenii de activitate 
locală să fie mai amplu cercetate. Ne 
referim îndeosebi la rolul sfaturilor 
populare în conducerea economiei 
locale, la legătura indisolubilă din
tre planul și bugetul local și planul 
economiei naționale și bugetul de 
stat — probleme a căror cercetare 
mai adîncită ar fi fost necesară nu 
numai din punct de vedere științific, 
dar și pentru a fi de folos sfaturilor 
populare în îndeplinirea acestor 
sarcini.

Un deosebit interes practic pre
zintă și acele părți din lucrare care 
se referă la organizarea și funcțio
narea sfaturilor populare. Este pe 
larg examinată sesiunea, ca formă 
principală de lucru a deputaților și 
ca formă juridică de exercitare a 
puterii de către sfaturile populare. 
Merită o subliniere specială faptul 
că aci — ca, de altfel, și în alte 
părți ale lucrării — considerațiile 
se bazează pe analiza experienței 
practice a organizării și funcționării 
sfaturilor populare. Tn cadrul acestei 
analize sînt scoase în evidență as
pecte pozitive, ce urmează să fie 
menținute și dezvoltate, precum și 
unele lipsuri ce se cer înlăturate.

Probleme de mare însemnătate 
sînt tratate și în capitolul referitor 
la deputății sfaturilor populare. Ana
liza rolului și poziției deputaților 
față de alegători învederează demo-

Docurile portului Constanța Foto : Ion Miclea*

RĂSPUNDEM cititorilor
Drepturile angajator 
chemați la încorporare 

lire Constantin — Baiș. Angajații 
organizațiilor socialiste, chemați 
pentru îndeplinirea serviciului mi
litar în termen, cu termen redus 
sau ca elevi în școlile militare de 
ofițeri de rezervă, primesc de la 
organizațiile respective toate drep
turile la zi, inclusiv compensația 
în bani a concediului de odih
nă neefectuat. La stabilirea drep
turilor de concediu (durata a- 
cestuia și cuantumul indemniza
ției) în vederea compensării în 
bani, se ia în considerare activita
tea depusă de angajați în ultimul 
lor an de muncă. Prin an de mun
că se înțelege perioada de timp de 
12 luni, care începe cu data de la 
care angajatul și-a păstrat, în 
condițiile legii, vechimea neîntre
ruptă în muncă.

Concediul de studii
Constantin Frățilă —Cluj. Cursanții 

de la învățămîntul postuniversitar 
de ingineri economiști beneficiază, 
în afara concediului legal de odih
nă, de un concediu anual de studii 
plătit, a cărui durată este egală cu 
cea a cursului de pregătire (30—90 
de zile). Concediul se acordă pe sesi
uni, în conformitate cu planul de 
învățământ, iar durata concediului 
va fi proporțională cu numărul 
examenelor la care s-au înscris în 
sesiunea respectivă. Intr-un an 
școlar durata concediului nu poate 
depăși 90 de zile. In cazul cînd 
cursanții șe deplasează în alte lo
calități pentru a urma cursurile 
periodice de pregătire sau pentru 
a susține examenele, în perioadele

cratismul real al vieții politice 
în țara noastră.

In lucrare sînt cercetate drepturi
le și îndatoririle deputaților în tim
pul sesiunilor și între sesiuni și se 
analizează formele organizatorice în 
care se realizează acestea. Autorii 
nu se limitează, în ce privește pre
zentarea temeiului legal al organi
zării și funcționării organelor locale 
ale puterii de stat, la o simplă pre
zentare a dispozițiilor normative 
existente, ci fac totodată propuneri 
de completare a legislației noastre 
sau de îmbunătățire a ei, acolo unde 
viața a indicat nevoia unor aseme
nea intervenții legislative.

După cum se știe, sfaturile popu
lare își îndeplinesc sarcinile lor nu 
numai direct, în sesiune, dar și prin 
organele lor executive și de dispo
ziție — comitetele executive. Pro
blematica organizării și funcționării 
acestor organe se reflectă în capi
tolul II al lucrării. Relevăm, prin
tre problemele tratate în acest ca
pitol, pe cele privitoare la : natura 
juridică și atribuțiile comitetelor 
executive, organizarea și formele lor 
de lucru, secțiile comitetelor execu
tive (calificate ca aparat de lucru al 
acestor comitete), precum și organele 
lor de specialitate. Sînt analizate, 
pe larg, acele organe locale de spe
cialitate ale administrației de stat, 
pe care le reprezintă consiliile agri
cole și comitetele pentru cultură și 
artă, stăruindu-se asupra trăsături
lor specifice ale acestor organe, 
izvorîte din experiența țării noas
tre. în organizarea și funcționa
rea noilor organe de ramură 
ale administrației de stat s-a fă
cut un pas mai departe în an
trenarea maselor prin aceea că oa
menii muncii, care activează direct 
în producție, intră chiar în compu
nerea acestor organe, în care își 
desfășoară munca cu titlul de sar
cină obștească, rezolvînd direct pro
blemele conducerii pe plan local a 
agriculturii, respectiv a culturii și 
artei.

In legătură cu această parte a lu
crării, credem că ar fi fost necesar 
ca, după studierea clasificării forme
lor organizatorice care funcționează 
în cadrul comitetelor executive ale 

și sesiunile legale, cheltuielile de 
transport vor fi suportate de în
treprinderi.
A

In vederea 
stabilirii pensiei

Ion Rădulescu — București. Ne-ați 
scris că funcția pe care o îndepli
niți nu este prevăzută în cele 
4 tabele anexate la regulamen

de pensie, 
sociale de

tul privind dreptul 
în cadrul asigurărilor
stat, prin care s-a reglementat în
cadrarea muncilor în cele 4 grupe. 
Regimul pensiilor prevede că la 
calcularea cuantumului pensiei se 
va ține seama și de grupa de mun
că în care se încadrează cel ce 
solicită pensie. In acest scop, mun
cile au fost încadrate în patru 
grupe, cuprinzînd angajații care 
lucrează în grupa I (munci foarte 
grele sau foarte vătămătoare), 
grupa a Il-a (munci grele sau vă
tămătoare), grupa a III-a (munci 
obișnuite prestate de muncitori) și 
grupa a IV-a (munci obișnuite 
prestate de funcționari și restul 
personalului). Dacă o anumită 
muncă nu apare în tabele, înca
drarea ei se face fie în grupa a 
IlI-a pentru muncitori, fie în gru
pa a IV-a pentru funcționari și 
restul personalului. Maiștrii, ingi
nerii și tehnicienii, care lucrează 
în mod obișnuit în aceleași con
diții ca și muncitorii, beneficiază 
de aceleași drepturi la pensie ca și 
aceștia, pe baza certificării între
prinderii, conform evidențelor sale.

Mărfuri cu plata în rate
Ion Burlacu — Iași. Ne întrebați 

dacă salariații din mediul ru
ral își pot procura aparate de 

sfaturilor populare, să se facă o cer
cetare mai completă a condițiilor de 
organizare și funcționare a aparatu
lui executiv al sfaturilor populare, 
însoțită și de propuneri concrete pri
vind îmbunătățiri în munca acestui 
aparat.

în activitatea sfaturilor populare 
se manifestă — tot mai vastă în con
ținut și multilaterală în forme orga
nizatorice — participarea permanen
tă și activă a maselor muncitoare la 
conducerea construcției economice și 
culturale, precum și la activitatea 
aparatului de stat. Sfaturile popu
lare își învederează, astfel, dublul 
caracter de organe de stat și cele 
mai largi organizații de masă.

în această lumină, o importanță 
deosebită prezintă analiza, în cea 
de-a IlI-a parte a lucrării, a vastei 
problematici a participării nemijlo
cite a maselor celor mai largi la 
activitatea organelor locale ale pu
terii de stat. Se analizează trăsături
le și atribuțiile comisiilor permanen
te, adunărilor populare pentru con
tribuție voluntară, comisiilor de îm
păciuire, comitetelor cetățenești etc. 
Bogatul material de idei și faptic 
este prezentat într-o clasificare și 
sistematizare proprie, distingîndu-se 
formele generale și formele spe
ciale de participare a maselor la 
activitatea organelor locale ale 
puterii de stat.

In lucrare se reflectă în mod viu 
procesul general al adîncirii conti
nue a democratismului orînduirii 
noastre de stat, concretizat atît în 
creșterea rolului și sarcinilor sfatu
rilor populare, cît și în îmbogățirea 
formelor de participare a maselor la 
activitatea lor. Prin bogatul ei con
ținut, prin valoarea ei științifică și 
legătura cu practica, lucrarea este 
utilă deopotrivă cercetătorilor din 
domeniul științei statului și dreptu
lui, cît și deputaților din sfaturile 
populare, lucrătorilor din organele 
executive și de dispoziție ale acestor 
sfaturi și, în general, activiștilor de 
stat și obștești.

Prof. univ. Ion CETERCHI
Anita NASCHITZ
șef <le sector Ia Institutul de 
cercetări juridice al Academiei 
R. P. Romine 

radio cu tranzistori cu plata în 
rate. Potrivit dispozițiilor lega
le în vigoare, salariații permanenți 
ai instituțiilor, întreprinderilor și 
organizațiilor socialiste, indiferent 
dacă locuiesc în mediul rural sau 
urban, își pot procura cu plata în 
rate aparate de radio cu tranzis
tori din producția internă, tipurile 
„Miorița" sau „Delta".

Alocația pentru copii
Eugenia Dorn — Lehliu. In urma 

desfacerii căsătoriei, vi s-au în
credințat spre creștere și edu
care cei doi copii rezultați din 
căsătorie, dar nu ați beneficiat de 
alocația de stat pentru copii, ne- 
fiind salariată. Fostul soț, deși sa
lariat, refuză in mod nejustificat 
să întocmească și să depună la în
treprindere declarația-tip în vede
rea stabilirii drepturilor de aloca
ție cuvenite copiilor săi. Potrivit 
prevederilor legale în vigoare, dacă 
prin hotărîrea de divorț copiii au 
fost încredințați mamei, dar numai 
tatăl copiilor se încadrează în ca
tegoriile beneficiarilor de alocație, 
aceasta se va remite de către în
treprindere mamei nesalariate, atît 
timp cît ea nu se recăsătorește sau 
nu realizează venituri care să de
pășească plafoanele stabilite. In 
cazul în care tatăl copiilor refuză 
în mod nejustificat să întocmească 
declarația-tip pentru primirea alo
cației, declarația poate fi înlocuită 
cu un proces-verbal de refuz în
cheiat în fața a doi martori. După 
verificarea îndeplinirii condițiilor 
legale și pe baza declarației ma
mei nesalariate că va comunica în
treprinderii eventualele modificări 
ce ar putea influența asupra drep
turilor la alocație, întreprinderea 
îi va remite drepturile cuvenite.

Iarna, în serele și răsadnițele Ca
pitale! se pregătesc sute de spe
cii de plante decorative destina
te parcurilor, grădinilor, bulevar
delor. La ornamentarea spațiilor 
verzi se vor folosi aproape 14 
milioane de flori, 300 090 de ar
bori și arbuști. In fotografie : ră
saduri de flori pentru primăvară 

în sera din Parcul Libertății
Foto : M. Cioc

TEATRE
Sala Palatului R. P. Romîne : Sonet 

pentru o păpușă — (Spectacol prezentat 
de Teatrul ,,C. I. Nottara" — orele 20). 
Teatrul de Operă și Balet al R. P. Ro
mîne : Fidelio —- (orele 19,30). Teatrul de 
stat de operetă : Prințesa circului — (o- 
rele 19,30). Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Eminescu — (o- 
rele 19,30), (sala Studio) : Moartea unui 
artist — (orele 19,30). Teatrul de Come
die : Umbra — (orele 20). Teatrul ,,Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Opera de trei parale
— (orele 19,30), (sala Studio, str. Al. Sa- 
hia nr. 76 A) : Dragă, mincinosule — (o- 
rele 19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru): Luna dezmoșteniților — (orele
19.30) , (sala Studio) : 3.3.3 — (orele 20). 
Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16) : Doi 
pe un balansoar — (orele 19,30). Teatrul 
pentru copii (Str. Eremia Grigorescu nr. 
24) : Harap Alb — (orele 9,30). Teatrul 
regional București (Șos. Ștefan cel Mare 
nr. 34) : Școala nevestelor — (orele 20). 
Teatrul evreiesc de. stat : Finita la 
commedia — (orele 20). Studioul Insti
tutului de artă teatrală și cinematogra
fică „I. L. Caragiale" (Str. 30 Decembrie 
nr. 9) : Anna Christie — (orele 20). Tea
trul „Țăndărică" (sala din Calea Victo
riei nr. 50) : Drumul piperului — (orele 
9). (sala din str. Academiei nr. 18) : Bă
iatul și vlntul — (orele 16), Eu și materia 
moartă — (orele 20.30). Teatrul satiric- 
muzical ,,C. Țănase" (sala Savoy) : Re
vista dragostei — (orele 20), (sala Victo
ria) : Aventurile unei umbrele — (orele
20) . Ansamblul artistic al C.C.S. (Str. 
Lipscani nr. 59) : O carte despre frumu
sețe — (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Cine-i criminalul ? — cinemascop : Pa

tria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Ex
celsior (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Săru
tul : Republica (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21) . O stea cade din cer — cinemascop:
București (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), 
Tomis (9,30; 11.45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Melodia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21.15). 
Cel mai mare spectacol : Luceafărul (9; 
12; 15; 18; 21) 7 mirese pentru 7 frați :
Carpați (9. 11; 13; 15; 17). Vremea păgâ
nilor : Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21), Aurora (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Rahova (15; 17; 19; 21). Zborul întrerupt: 
Festival (9,30; 11,45; 14; 16,15: 18,30: 20,45). 
Cîntînd în ploaie : Victoria (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Ah, Eva ’ : Central (10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30). Cîntăreața sclavă: 
Lumina (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Hatari (ambele serii) : Union (11,15; 15,45;
19) , Bucegi (10,15; 13,30; 16,45; 20). Pro
gram pentru copii : Doina (orele 10 di
mineața). Un nou Ghilgameș : Doina 
(11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Vacanță la 
mare : Timpuri Noi (9,30; 11,30: 13,30; 
15,30; 21,30). 4 OOo de trepte spre cer — 
După zece ani — Pretutindeni muncesc 
oameni — Expoziția realizărilor econo
miei naționale a R.P.R. — Inaugurarea 
lucrărilor de construcții hidroenergetice 
de la Porțile de Fier: Timpuri Noi (17,30;
19.30) . Paula captivă ; Giulești (9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15), Miorița (9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18.15; 20,45), Arta (16; 18,15;
20.30) , Cosmos (16; 18; 20.15). Rebelul
magnific: înfrățirea între popoare (10,30; 
15,30; 17,45; 20). Ivailo : Cultural (15,30; 
18; 20,30). Veselie la Acapulco : Dacia 
(9.45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Moscova- 
Genova : Buzeșți (15,30; 17,45; 20). Viață 
ușoară : Crîngași (16; 18,15; 20,30). Co
moara din lacul de argint — cinemascop: 
Grivița (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). Climate
— cinemascop : Unirea (11; 15,30; 18;
20.30) . A treia rachetă : Flacăra (15,45; 18;
20) . Viață particulară : Vitan (16; 18.15;
20,30).  Calabuch : Munca (16; 18,15; 20.30). 
Roșu și negru (ambele serii) : Popular 
(10; 16; 19.30). Răzbunătorul — cinema
scop : Moșilor (15,15; 17,45; 20,15). Șeful î 
Viitorul (11; 15.30; 18; 20,30). Judecătorul 
de minori : Colentina (16; 18,15; 20.30). 
Cu mîinile pe oraș: Volga (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 21). I.upeni ’29 : Volga (orele 18,45). 
Titanic vals : Floreasca (16; 18,15; 20,30), 
Flamura (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Cartouche — cinemascop : Modern (9,45: 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Intîlnire cu
spionul : Progresul (15.30; 18; 20,15). Pa
cea (15.45; 18; 20.15). Sălbaticii de pe rîul 
morții — cinemascop : Lira (15. 17; 19; 
20,45). La patru pași de infinit : Drumul 
Sării (15,30; 17.45: 20). Ghinionistul : Fe
rentari (14; 16; 18; 20). Diavolul deșertu
lui : Cotroceni (11; 14; 16,15; 18.30; 20.45).

TELEVIZIUNE
Orele 18,30 — Universitatea tehnică la 

televiziune : Reglarea automată a proce
selor rapide, de ing. Gh. Tunsoiu. de la 
Institutul de proiectări de aparatai elec
trotehnic și instalații de automatizate. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19.10 - Pen
tru tineretul școlar : Vâ place muzica ? ! 
20.00 - SAptămîna. 21,00 - „Năzdrăvănii 
pe gheață" și „învingătorul" - desene 
animate. 21,10 — Din istoria artelor plas
tice și a fotografiei (II). 21.30 Recita
lul mezzosopranei Krystina Szostok Rad- 
koya (R. P. Polonă). Tn încheiere • Bu
letin de știri, buletin meteorologic

Cum e vremea
Ieri in țară : Vremea a fost umedă ?r 

s-a răcit ușor. A nins temporal în țoală 
țara, exceptînd Dobrogea. Local în Mol
dova s-a produs ceată și s-a semnalat 
burniță. Temperatura aerului la ora I» 
era cuprinsă între minus 4 grade la Ora 
vița și Tntorsura Buzăului și 3 grade ia 
Adjud și Tg. Ocna In București ■ Vre
mea a fost umedă și s-a răcit ușor. A 
nins slab Temperatura maximă a atins 
1 grad.

Timpul probabil pentru zilele de 20. 21 
și 22 februarie, In tară : Vreme relativ 
rece, cu cer variabil, mai mult nor.» 
la începutul intervalului, cînd va ninge 
local. Temperatura ușor variabilă Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 13 
grade și minus 3 grade. iar maximele 
între_ minus 5 grade șl 5 grade. Ceată 
locală In București : Vreme relativ rece, 
cu cer variabil, mai mult noios la în
ceputul intervalului cînd va ninge slab. 
Temperatura ușor variabilă.
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RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
Joi dimineața s~a înapoiat în Ca

pitală, venind de la Moscova, dele
gația condusă de Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, care a 
semnat protocolul cu privire la co
laborarea economică între R. P. Ro
mînă și U.R.S.S. pe anii 1966—1970.

L° sosire, pe aeroportul Băneasa, 
men brii delegației au fost întîmpi- 
nați de Constantin Tuzu, vicepre-

ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Bujor Almășan, ministrul minelor și 
energiei electrice, Mihail Florescu, 
ministrul industriei petrolului și 
chimiei, Gheorghe Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
membri ai conducerii unor minis
tere economice și ai C.S.P.

A fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

universitar
IN SPRIJINUL ÎNVĂȚĂTURII

(Agerpres)

Sosirea unei delegații a R. P. Ungare
Joi după amiază a sosit în Capi

tală o delegație a R. P. Ungare, con
dusă de dr. Ajtai Miklos, președin
tele Comitetului de Stat al Planifi
cării din R. P. Ungară. Ea va parti
cipa la încheierea lucrărilor privind 
colaborarea economică și livrările 
reciproce de mărfuri între R. P. Ro
mînă și R. P. Ungară pe perioada 
1966-1970.

Pe aeroportul Băneasa, membrii 
delegației au fost întîmpinați de 
Gheorghe Gaston Marin, vicepre-

de Miniștri.ședințe al Consiliului
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Gheorghe Pele, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Mauriciu Novac și Gheorghe Covaci, 
vicepreședinți ai C.S.P., funcționari 
superiori din C.S.P. și Ministerul A- 
facerilor Externe.

Au fost de față Jend Kuti, amba
sadorul R. P. Ungare în R. P. Romî
nă, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cei peste 123 000 de studenfi din țara 
noastră se bucură, datorită grijii partidu
lui și statului, de condifii optime de în
vățătură. Cu sprijinul cadrelor didactice, 
Asociațiile studenților organizează nu
meroase acțiuni menite să contribuie la 
perfecționarea pregătirii profesionale a 
viitorilor specialiști. In cadrul consfătui
rilor și simpozioanelor, cunoscuți profesori 
și oameni de știință înfățișează roadele 
înfăptuirii politicii partidului și guvernului 
de către oamenii muncii, dau îndrumări 
cu privire la metodica studiului indivi
dual, informează pe tineri despre noile 
cuceriri ale științei, tehnicii și culturii.

Aproape 15 000 de studenfi activează 
în 800 de cercuri științifice, pentru a se 
deprinde cu munca de cercetare. Ultima 
conferință pe țară a cercurilor științifice 
studențești, din aprilie 1964, a reunit 
de tineri, autori a 242 de lucrări.

CĂMINE, CANTINE, BURSE

tineretul studios beneficiază de burse 
acordate de stat.

Ca și in alfi ani, în vara trecută, 15 000 
de studenfi și-au petrecut o parte din 
vacanfă in tabere, stațiuni de odihnă, au 
participat la excursii. Recent, după în
cheierea primului semestru, alfi 1000 
s-au odihnit în localitățile de munte și la 
cabane.

CERCURI CULTURALE Șl SPORTIVE

680

con-
de

In 5 ani ai șesenalului, stalul a 
struit cămine și cantine cu 24 000 
locuri. Numai în 1964, au locuit in cămi
ne aproape 57 000 de studenfi și 50 000 
au luat masa la cantină. 60 la sută din

în facultăfi s-au organizat circa 130 de 
cercuri 
prieteni 
plastice, 
Un mare 
parte din tormafiile artistice ale institu
telor și facultăfilor. Concursul pe tară al 
ansamblurilor artistice din invăfămintul 
superior a cuprins anul trecut mai 
mult de 10 000 de artiști amatori.

Peste 10 000 de studenfi sînt purtă
tori ai insignei de polisportiv, 3 000 fac 
parte din cluburile și secțiile de perfor
mantă ; dintre aceștia, 750 sînt sportivi 
de categoria I și 90 maeștri și maeștri 
emerifi ai sportului. La prima etapă a 
Spartachiadei republicane din 1964 au 
participat peste 45 000 de reprezentanți 
ai tineretului universitar.

culturale cuprinzînd 9 000 de 
ai literaturii, muzicii, artelor 
dansului sau cinematografului, 
număr de tineri talenlafi fac

ItDIN PROBLEMELE COLABORĂRII
ECONOMICE CU STRAINATATEA"

Sub titlul de mai sus ziarul „TRYBUNA 
LUDU", organ al C.C. al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, publică un articol 
în care se arată :

Dezvoltarea continuă a relațiilor co
merciale ale țării noastre cu țările socia
liste se adîncește de mult fimp prin dife
rite forme de colaborare economică, în 
special prin cooperarea industriei polo
neze cu industriile țărilor socialiste și în 
primul rînd ale țărilor membre ale C.A.E.R.

Dezvoltînd,
economice cu țările Europei occidentale 
și nordice. — scrie ziarul — centralele 
de comerț exterior poloneze, precum și 
întreprinderile industriale, lărgesc de la 
un timp colaborarea tehnică comercială 
cu firme industriale din Apus, fruntașe 
în anumite sectoare ale producției și teh
nicii.

de asemenea, relațiile

Chombe recrutează
noi mercenari

încheierea unui contract în cadrul acordului 
comercial dintre KP. Romînă și Franța

Organizațiile noastre comerciale și în
treprinderile industriale au 1n prezent u- 
nele realizări în acest gen de cooperare 
eu unele firme din Austria, Suedia, R.F.G. 
și din alte țări.

La sfîrșitul lunii ianuarie a. c. Polonia 
a fost vizitată de un grup de experți ai 
firmei F. Krupp, condus de dr. ing. W. 
Alpeter, membru în Consiliul direcțional 
al concernului. Ei au fost primiți la Mi
nisterul Comerțului Exterior, au vizitat în
treprinderi ale industriei metalurgice din 
Varșovia, Bydgoszcz, Poznan și Katowi
ce, au purtat convorbiri comerciale și 
tehnice cu reprezentanți ai centralelor 
de comerț exterior, cu directori ai în
treprinderilor industriale și uniunilor. O 
mai bună cunoaștere a capacității de 
producție a industriei metalurgice polo
neze și a realizărilor sale tehnologice, 
precum și a organizării, va permite, după 
părerea experților, o lărgire a posibili
tăților de export ale industriei metalur
gice poloneze pe piața Republicii Fede
rale Germane. Convorbirile comerciale și 
tehnice, care au durat aproape o săptă- 
mină, vor continua.

• ••
> •»?

’nireprinderea de comerț exterior 
Mașinimport a încheiat un con
tract cu Societe Parisienne pour 
l’Industrie electrique, care grupează 
firmele Rateau-Schneider, Jeumont- 
Schneider și Alsthom, pentru cum
părarea, în condiții de credit co
mercial, a două agregate energetice 
de cîte 300 MW. Grupul francez și-a 
asigurat ca furnizor al cazanelor 
participarea firmei vest-germane 
Maschinenfabrik Augsburg-Niirn- 
berg A. G.

Contractul s-a încheiat în cadrul 
acordului comercial dintre R. P.

Romînă și Franța, semnat recent la 
București.

Cele două agregate sînt destinate 
a fi montate la centrala electrică de 
termoficare Craiova și vor funcționa 
pe baza lignitului de calitate infe
rioară.

Conform prevederilor contractului 
încheiat, parametrii tehnico-econo- 
mici ai acestor mari agregate ener
getice vor corespunde nivelului a- 
tins în tehnica modernă.

Se prevede că primul agregat va 
intra în funcțiune în 1967 și al doi
lea în 1968. (Agerpres)

După înapoierea dintr-un lung 
turneu întreprins în S.U.A., artistul 
poporului Nicolae Herlea a susținut 
joi seara pe scena Teatrului de 
Operă și Balet, pentru prima dată 
în fața publicului bucureștean, ro
lul titular din opera „Rigoletto". Cu
noscutul bariton a debutat în aceas
tă operă pe celebra scenă a Metro
politanului din New York.

★
mică a Palatului R. P. 
avut loc joi seara un 

cu tema „Cultura, bun al 
popor", organizat de U-

în sala 
Romîne a 
simpozion 
întregului

ÎNAPOIEREA DIN INDIA
A TOV. M. SUDER,
MINISTRUL ECONOMIEI FORESTIERE

Joi seara
Mihai Suder, ministrul 
forestiere, care, la invitația guver
nului indian, a făcut o vizită în a- 
ceastă țară. La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, au fost prezenți Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezentanți ai 
conducerilor Ministerelor Economiei 
Forestiere, Industriei Alimentare și 
alte persoane oficiale.

(Agerpres)

s-a înapoiat în Capitală 
economiei campionilor europeni" la tenis de masă

CLUJ (ooiesp. „Scânteii"). — Ieri 
seară, In sala Armatei din Cluj, in 
prezența a aproape 2 000 spectatori, 
s-a desfășurat întîlnirea Internațio
nală de tenis de masă dintre echi
pele C.S.M. Cluj și Spartak Sokolo- 
vo (R. S. Cehoslovacă), contînd 
pentru semifinala „Cupei campioni
lor europeni”. După aproape două 
ore și jumătate de joc întîlnirea s-a

încheiat cu rezultatul de 5—3 in fa
voarea sportivilor romîni, care ast
fel s-au calificat in finalâ.

Iatâ rezultatele celor opt partide, 
în ordinea disputării lor : Giurgiucâ
— Vihnanovski 2—0 ; Cobîrzan — 
Miko 0—2 .-Negulescu — Furin 2—0 ; 
Giurgiucâ — Miko 2—1 ; Negulescu
— Vihnanovski 2—1 ; Cobîrzan — 
Furin 0—2 ; Negulescu — Miko 0—2 ; 
Giurgiucâ — Furin 2—0.

niversitatea populară București. Au 
vorbit cu acest prilej artista eme
rită Dina Cocea, scriitorul Aurel 
Mihale, președintele Consiliului edi
turilor și difuzării cărții, Mircea 
Popescu, director adjunct al Institu
tului de istoria artei al Academiei 
R. P. Romîne, și compozitorul 
Gheorghe Dumitrescu, maestru eme
rit al artei. în încheiere participan- 
ții au asistat la un program artistic 
susținut. de soliști ai Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romîne.

★

Școala populară de artă din Iași 
a înființat recent primele secții de 
inițiere și educare muzicală în me
diul rural. Un curs de inițiere mu
zicală pentru coriști a luat ființă la 
Tătărași, unde își desfășoară activi
tatea un cor mixt de 150 de per
soane, iar la Cozmești și Viișoara 
au luat ființă cursuri pentru instru
mentiști. în comuna Viișoara, unde 
activează un taraf de copii, vestit 
și în alte regiuni, funcționează un 
curs special, pentru această forma
ție. Lecțiile, care constau în noțiuni 
elementare în studiul muzicii, sînt 
predate de profesori de muzică din 
centrele raionale. Cursuri de iniție
re muzicală vor fi create și în alte 
sate ale regiunii.

(Agerpres)

R. P. Romîne în Norvegia

Printr-un decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne, 
tovarășul dr. Petru Mânu a fost nu
mit în calitate de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Republi
cii Populare Romîne în Norvegia, cu 
reședința la Stockholm.

(Agerpres)

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI
REALIZĂRI Șl STUDII

Ieri s-a deschis în sălile „Casei arhi
tectului" din Capitală (str. Episcopiei 
nr. 6) expoziția „Realizări și studii de 
arhitectură și construcții", organizată de 
Institutul de studii, experimentări și 
proiectare pentru industria celulozei, 
hîrtiei, fibrelor artificiale și valorifica
rea stufului — I.P.C.F.S. Aici sînt ex
puse machete și planuri de dezvoltare 
ale unor întreprinderi din industria hîr
tiei și celulozei, precum și schița de 
sistematizare a stațiunii stuficole Maliuc 
din Delta Dunării.

TOT

Studenții împotriva
lui Salazar

Sub acest titlu revista algeriană „RE
VOLUTION AFRICAINE" publică următo
rul articol :

La 21 ianuarie, la Lisabona au fost a- 
restafi douăzeci și șapte de studenfi. In 
zilele care au urmat acestor arestări, 2 000 
de studenfi și-au manifestat solidaritatea 
cu tovarășii lor închiși — chiar în incinta 
universității. Ostilitatea față de regim și 
sprijinul față de acfiunile îndreptate îm
potriva lui aii devenit fățișe. S-a hotărît, 
de altfel, organizarea unei greve în toate 
facultățile, apelul la grevă fiind urmat de 
peste 80 la sută din studenfi. In același 
timp, luînd cunoștință de torturarea defi- 
nufilor de către poliție (unul dintre stu
denții arestați a încercat să se sinucidă), 
ei au manifestat din nou cerînd elibe
rarea a șaizeci de studenfi încarcerafi.

Înfruntînd atacurile poliției, studenții 
s-au adunat în fața închisorii pentru de
ținuți politici de la l'Aljube, în plin cen
tru al capitalei, îndrepfîndu-se apoi spre 
ministerul de interne.

Din ce motiv au ajuns oare studenții 
portughezi la aceste forme evoluate de

luptă ? Deoarece situafia politică a țării 
se repercutează în mod nemijlocit asu
pra lor. Mai întîi — războiul colonial. 
Studenții îl resimt pe propria lor piele. 
Ei sînt mobilizaji cu miile ca ofițeri ai 
contingentelor trimise în Angola, Mozam- 
bic, în așa-zisa Guinee portugheză. Un 
serios atu le este asigurat studenților de 
faptul că, atunci cînd se află în serviciul 
militar, ei devin chiar în cadrul armatei 
o forță ce poate să se organizeze 
atragă de partea ei pe soldați.

Pe de altă | 
văd perspectivele 
realitate a 
intereselor 
lui străin, 
tării maselor 
litică și obscurantism. Ei își dau din ce 
în ce mai bine seama că e necesară nu 
o «evoluție» spre o «democrafie» de tip 
liberal, condusă de o burghezie 
nialistă, inspirată din exterior, 
formarea profundă a structurii și 
miei societății portugheze.

și să

parte, studenții
i închise de 

înfeudării economie' 
monopoliste ale capitalu- 

de accentuarea exploa- 
populare prin opresiune po-

trista
Țârii

neocolo- 
ci trans- 
a econo-

Ziarul vest-german „FRANKFUR
TER RUNDSCHAU" a publicat o re
latare a corespondentului său la 
Leopoldville, Pierre Chanel, în care 
se arată între altele :

Ignorînd rezoluția O.N.U., la fel 
cum obișnuia să procedeze ca pre
ședinte al Katangăi, premierul Con- 
go-ului, Moise Chombe, nutrește 
planuri mai mari ca oricînd în le
gătură cu legiunea sa de mercenari 
albi. Consiliul de Securitate al O.N.U. 
i-a cerut lui Chombe să-i trimită 
acasă pe mercenari, dar el a răs
puns recrutînd alte cîteva sute.

în prezent, în barurile din Leo
poldville poate fi întîlnită o masă 
poliglotă de mercenari francezi, bel
gieni, germani. S-a întors din Re
publica Sud-Africană și șeful mer
cenarilor, maiorul Michael Hoare, 
împreună cu alți 300 de sud-afri- 
cani și sud-rhodesieni pe care i-a 
recrutat. Din faimosul «detașament 
5» al lui Hoare. au rămas mai pu
țin de 100 de oameni.

Din Europa au și sosit în Congo 
400 de noi mercenari, iar avioanele 
cu reacție care aterizează zilnic la 
Leopoldville aduc întăriri. Mulți 
dintre ei au luptat în Algeria împo
triva unităților de patrioți și au in
trat, mai tîrziu, în O.A.S.

Chombe speră că pînă la sfîrșitul 
lui februarie să dispună de 1000 
mercenari înarmați și instruiți. Ins
truirea lor se rezumă la un «curs 
de reîmprospătare militară» de trei 
săptămîni. Frontul din junglă nece
sită întăriri urgente. Legiunea albă 
condusă de Hoare, avansat între 
timp la gradul de locotenent-colonel, 
dispunînd de un stat major belgian și 
de echipament american, are misiu
nea să intensifice războiul împotriva 
răsculaților.

în rîndul răsculaților se poate ob
serva o pregătire de luptă mai bună. 
Ambuscadele sînt mai bine pregă
tite decît pînă acum. «Rebelii nu 
mai lasă urme — a declarat un con
silier militar belgian. Ei sapă acum 
adăposturi individuale, lasă adver
sarul să se apropie la 10 metri șl 
abia după aceea trag».

Noua armată de mercenari a iul 
Chombe va avea mult de fure# 
cînd va fi trimisă pe front

O.

'ti.

TOT
(Urmare din pag. I-a)

Hocheiștii bucureșteni victorioși 
în meciul cu Traktor-Celiabinsk

au urmăritNumeroși spectatori
aseară pe patinoarul artificial din 
parcul „23 August" din Capitală 
meciul internațional de hochei pe 
gheață în care combinata cluburi
lor Steaua — Dinamo București a 
primit replica echipei sovietice 
Traktor Celiabinsk. Hocheiștii ro-

mîni au dominat în primele două 
reprize, obținînd o meritată victorie 
cu scorul de 3-2 (1-0 ; 2-1 ; 0-1).

Mîine, tot pe patinoarul artificial 
„23 August”, Traktor Celiabinsk 
joacă în compania echipei de tine
ret. Meciul începe la ora 19.

(Agerpres)

DE ARHITECTURĂ Șl CONSTRUCȚII*

oaspețiloiAtac la poarta Gh. Vlnțilă

VEDEȚI...

CRIMELE ÎMPOTRIVA UMANITĂȚII 
SÎNT IMPRESCRIPTIBILE

Spunea „băieții noștri” și prin vor
bele lui trecea un aer de mîngîiere 
pentru mecanizatorii care, întorcîn- 
du-se din cîmpie la sfîrșitul toam
nei, cu vestmintele încă mirosind a 
grîu, a pămînt și a ploi curate, au 
pătruns în atelierele de reparații 
ca să pregătească marele asalt din 
primăvară, pentru că miracolul iz
bucnirii florale se produce acum o 
dată cu ieșirea în cîmp a tractoriș
tilor, vestitori ai deșteptării firului 
de iarbă înaintea stolurilor de co
cori planînd dinspre sud. Cîmpia 
mea, legănată în cîntece și nicioda
tă cuprinsă de cețuri în întregime — 
iarna n-are atîta fum să-l verse 
peste nemărginirea acestui pămînt 
— rodește astăzi ca niciodată în 
trecut, și faptul se datorește în ega
lă măsură și țăranilor, și tractoriș
tilor, și cercetătorilor din stațiunile 
experimentale. îmi spunea, în no
iembrie, un brigadier de la coopera
tiva agricolă „Dezrobirea" : „Anul 
acesta am recoltat 4 596 kg de po
rumb boabe la hectar de pe o su-

prafață de 110 ha. Cu 2 000 kg mai 
mult decît ne-am propus". Și adă
uga : „Mulțumim tractoriștilor din 
brigada întîi de la S.M.T. Dudești".

Integrate vieții Bărăganului, sta
țiunile experimentale sînt focarele de 
știință ale cîmpiei.

Inginerul Constantin Covaliu, de 
la Stațiunea experimentală zooteh
nică Rușețu, a raportat conferinței 
că, în ultimii zece ani, stațiunea a 
asigurat cooperativelor agricole din 
raion peste 30 la sută din scroafele 
de prăsilă, oi cu producție de lînă 
pînă la 5,5 kg și sute de mii de ouă 
pentru incubatoare.

Rușețu. Aici era fermă regală, do
meniu al coroanei. Mic fiind, ascul
tam în nopțile de iarnă poveștile din 
acea parte a fostului județ Brăila : 
„La Rușețu s-a bătut vînătoare re
gală și lupii, speriați, or să năvă
lească în sate"... „La Rușețu s-a 
plimbat Vodă cu sania trasă de 
patru tauri"... „La Rușețu se culege 
via și țigănci dezbrăcate sînt puse 
să zdrobească strugurii în jghea
buri...". „La Rușețu, boierii ăi mai 
mari au împușcat atîtea sute de fa
zani ți le-au mîncat numai limbile"...

Adevărate sau simple scorniri, a- 
ceste povești, de mult auzite și de 
mult uitate, erau de la bun 
sortite sâ treacă în neființă 
zona lîncedă a memoriei.

Bărăganul zilelor noastre

început 
și în

e 
în care se coace pîinea țârii, 
dinioară, tristele căi de rostogolire 
a ciulinilor, zărești în liniștea amie
zelor de vară trecînd pe sub orizon
turi șiruri de combine ca fantastice 
pasaje de dropii. Plutesc într-o le
gănare greoaie secerînd lumina 
galbenă ce scînteiază în lanuri. 
Spectacolul te apasă și te vrăjește. 
Pe nervuri de oțel trec ca nălucile 
trenuri și răzbubuitul lor adînc se 
îneacă în pădurile de porumb.

Iarnă — și ninge. Scriu. Și privind 
spre geamurile care se îngroașă de 
zăpadă, îmi vine în minte o altă 
ninsoare. Eram într-un sat, în împre
jurimile Făureiului. Era primăvară 
timpurie și pe deasupra noastră 
zburau avioane, împrăștiind în cîm- 
pie pulberea albă a îngrășămintelor. 
Acea mare ninsoare a verii avea 
ca punct de pornire unul dintre 
marile combinate chimice construite 
în anii noștri.

Cîmpia mea, însorită în amiaza 
socialismului, își leagănă satele în 
șoapta frunzelor de tei, în miros de 
grîu și bucurii.

vatra 
Pe, o-

Știrea că guvernul Republicii Fe
derale Germane a luat hotărîrea ca, 
începînd de la 8 mai 1965, să încete
ze, sub pretextul unei așa-zise „pres
cripții", urmărirea și judecarea ce
lor care s-au făcut vinovați de cri
me împotriva umanității și crime de 
război a trezit în lumea întreagă și, 
în primul rînd în țările europene, 
victime ale agresiunii hitleriste, cea 
mai vie emoție și profundă indig
nare.

Omenirea n-a uitat, nu poate și nu 
trebuie să uite crimele săvîrșite de 
hitleriști în cel de-al doilea război 
mondial. Istoria războaielor — de la 
distrugerea Cartaginei la cruciade 
și pînă la primul război mondial — 
numără destule pagini de cruzime, 
teroare, samavolnicie și asasinat; dar 
tot ceea ce a fost cunoscut în trecut 
în vreme de război a fost cu priso
sință depășit ca monstruozitate de 
crimele comise de hitleriști. încă de
mult omenirea civilizată a legiferat 
măsuri care îngrădeau metodele și 
mijloacele de ducere a războaielor, 
protejau prizonierii și populația paș
nică, sancționînd încălcarea lor ca 
crime de - - - -
numai că au 
de război, ci au săvîrșit în plus un 
lanț nesfîrșit de fărădelegi de o na
tură diferită, nemaicunoscute de-a 
lungul timpurilor. Pe baza teoriei 
monstruoase a raselor „superioare" 
și „inferioare", ei au elaborat planuri 
de exterminare sistematică a unor 
colectivități, popoare și rase întregi. 
Au devenit cunoscute planurile spe
ciale privind exterminarea în masă 
a polonezilor, evreilor, fără a mai 
vorbi de schingiuirea și asasinarea 
antifasciștilor și democraților din 
țările ocupate, atît din răsăritul, cît 
și din apusul Europei.

Această concepție despre crimă și 
asasinat în masă, transformată în 
politică de stat, inițiată de căpete
niile hitleriste și pusă în aplicare cu 
zel și perseverență de un aparat de 
brute sanguinare, a dat naștere la
gărelor de exterminare de la Ausch
witz, Buchenwald, Maidaneck, a- 
devărate uzine ale torturii și mor- 
ții, în care milioane și milioane de 
oameni nevinovați — copii, femei, 
bătrîni — au fost masacrați meto
dic, gazați și arși în crematorii. La 
aceasta se adaugă Oradour, Lidice 
și alte localități rase de pe fața pă- 
mîntului, trenurile morții, execuțiile 
în masă, șanțurile antitanc umplute 
cu cadavre, jefuirea sălbatică a 
populației și tot restul cortegiului de 
atrocități al căror tablou complet 
este cu neputință de zugrăvit. Cifra 
de aproximativ 10 milioane de oa
meni din rîndurile populației civile, 
exterminați în mod barbar, cons
tituie un rechizitoriu necruțător 
la adresa fascismului hitlerist, pen
tru care autorii actelor criminale 
poartă cea mai grea răspundere în 
fața istoriei.

Aceste crime au un caracter spe-

d« prof. univ. N. DAȘCOVICI

război. Fasciștii nu 
comis asemenea crime

ciflc, excepțional; prin oroarea fap
telor, ca și prin proporțiile lor, ele 
ating și lezează societatea în ansam
blu, umanitatea, și tocmai de aceea 
au fost definite de justiție drept cri
me împotriva umanității. Lor nu le 
poate fi atribuit în nici un fel ca
racterul de crimă ordinară ; există 
o evidentă deosebire de esență, între 
o crimă ordinară sub efectul 
factori și orice mobiluri ar avea ea 
— și organizarea sistematică 
minării unor colectivități 
transformarea crimei într-o industrie 
în adevăratul sens al cuvîntului. Co
durile penale nu s-au mai întîlnit cu 
asemenea acte ca transformarea o- 
mului în materie primă pentru să
pun, pielărie și îngrășăminte — pen
tru care nu poate exista o încadra
re juridică obișnuită. Ca atare, cri
melor împotriva umanității comise 
de naziști nu Ii se pot aplica nici 
normele în uz pentru crimele ordi
nare, între care și prescripția.

Prescripția în materie de crime, 
constituie nu un drept, ci o fa
voare, care este acordată pe con
siderentul că delicventul a avut 
timpul să regrete un act necugetat 
și că nu mai este cazul să se amin
tească de fapte pe care scurgerea 
anilor le-a șters. Dar oare poate fi 
aplicată noțiunea de prescripție la 
crimele comise de hitleriști, care 
s-au situat în afara cadrului și a sfe
rei normale de activitate a justiției ? 
Chiar și în dreptul penal comun ter
menul de prescripție este în funcție 
de gravitatea faptelor. Cum s-ar pu
tea însă concepe aplicabilitatea a- 
cestui principiu la fapte ca geno
cidul săvîrșit de criminalii de război 
naziști ?

Activitatea acestora a constituit o 
negare a oricăror principii umane, a 
oricărei idei de justiție, a oricăror 
norme de morală, a înseși conștiin
ței omenirii. („Vă eliberez de conș
tiință" — le spunea Hitler, trimi- 
țîndu-i să făptuiască crime). Pe 
ce temei să beneficieze de prescripție 
juridică cei care au proclamat ine
xistența, pentru ei, a oricăror norme 
juridice și au acționat în consecință? 
Aci nu este vorba pur și simplu de 
o practică a justiției, ci mai ales de 
o chestiune privind demnitatea po
poarelor, securitatea lor — este vor
ba de a ști dacă, chiar și după un 
anumit număr de ani, pot fi șterse 
cu buretele crime care au adus cele 
mai grave prejudicii omenirii. In 
timp ce absolvirea de pedeapsă ar 
însemna o primă de încurajare, 
sancționarea constituie dovada că 
omenirea nu va tolera niciodată a- 
semenea crime.

Trebuie avut în vedere că proble
ma nu privește un număr de cazuri 
izolate — datele arată că, în cazul 
cînd ar opera prescripția anunțată, 
ar beneficia de ea între 18 000 și

oricăror

a exter- 
întregi,

20 000 de criminali, fără a mai vorbi 
de numărul celor încă nedescoperiți 
și al celor încă neidentificați. Or, în 
acest domeniu trebuie avut în ve
dere că scurgerea timpului nu a 
micșorat posibilitatea descoperirii 
probelor și complicilor ci, dimpo
trivă, o favorizează, așa cum arată 
faptul că mereu și mereu ies la 
iveală arhive și documente ascunse 
cu grijă de naziști care implică alți 
criminali.

Și cine sînt aceia care s-ar ve
dea absolviți de răspundere prin 
prescrierea crimelor? Printre ei se 
află unii dintre criminalii de război 
notorii, ca Bormann, șeful cancela
riei Reichului, conducător mar
cant al partidului nazist, judecat în 
contumacie și condamnat la moarte 
la Niirnberg, a cărui prezență a fost 
semnalată în diferite țări din Ame
rica Latină, sau ca Mengele, medicul 
din lagărele de concentrare care fă
cea experiențe cu efecte mortale pe 
copii etc., etc. Dacă va interveni pre
scripția, asemenea figuri sinistre și 
mulți alții vor ieși, ca oameni ino
cenți, din ascunzătorile lor.

Totodată, este evident caracterul 
internațional pe care-1 au crimele 
comise de hitleriști; acesta decurge 
nu numai din faptul că ele au fost 
săvîrșite în multe state europene și 
că victimele sînt de diferite națio
nalități. Mai presus de aceste ele
mente stă faptul că toate popoarele 
sînt vital interesate ca asemenea 
crime să nu se mai repete niciodată 
și că, potrivit cu această năzuință 
legitimă, tuturor statelor le revine 
obligația de a acționa pentru urmă
rirea judiciară și pedepsirea exem
plară a vinovaților. Așa cum se ara
tă în Declarația conferinței interna
ționale a juriștilor, care s-a ținut la 
5—7 iunie 1964 la Varșovia — în con
formitate cu voința legitimă a po
poarelor, urmărirea și pedepsirea a- 
cestor crime trebuie să fie conside
rată ca o obligație internațională și 
universală impusă statelor de dreptul 
ginților.

Trebuie totodată subliniat că ho- 
tărîrea de prescriere a crimelor de 
război vine în contradicție cu acor
durile internaționale privitoare la 
Germania, cu statutul tribunalului 
internațional de la Niirnberg. Prin
cipiile care au fost puse la baza ac
tivității tribunalului de la Niirnberg 
au fost confirmate de cele două re
zoluții ale Adunării Generale a 
O.N.U., adoptate în 1946, completate 
prin încheierea convenției speciale 
pentru condamnarea crimei de „ge
nocid", atît în vreme de război, cît 
și în timp de pace.

Toate aceste documente, elaborate 
în perioada războiului și după aceea, 
au consacrat principiul universal al 
urmăririi și pedepsirii criminalilor de 
război naziști, indiferent de timp și 
de locul unde se află. Verdictul de Ia 
Niirnberg proclamă că statutul tri
bunalului a fost expresia dreptului

Internațional existent, fiind el însuși 
o contribuție la dreptul internațio
nal. Nici unul din documentele a- 
mintite nu conține prevederi referi
toare la prescripție, a cărei introdu
cere ar constitui o încălcare gravă 
a acordurilor internaționale.

Sînt întrutotul de acord cu poziția! 
exprimată de Robert Kempner, acu
zator american adjunct la procesul 
principalilor criminali de război 
de la Niirnberg, care a scris: 
„Potrivit normelor dreptului in
ternațional în vigoare crimele de 
felul asasinatelor în masă nu pot fl 
prescrise. Chiar șl fără referiri amă
nunțite la jurisprudență putem afir
ma cu certitudine : prescripția pa 
criterii de vechime a unor asemenea 
acte este ilegală. Trebuie să avem 
dreptul de a aplica criminalilor pe
deapsa binemeritată. Brăzdarul jus
tiției n-a desțelenit încă un „teren" 
uriaș de crime, pe care a curs din 
abundență sîngele unor oameni ne- 
vinovați".

Hotărîrea de prescriere a crimelor 
naziste nu are nici temeiuri mo
rale, nici temeiuri juridice ; ea nu 
poate fi decît pe placul acelor 
cercuri care sînt interesate să scoată 
basma curată pe fasciști, — ceea ce 
nu poate avea nimic comun cu inte
resele democrației și păcii. Este de 
aceea legitimă indignarea exprimată 
de cercurile largi ale opiniei publice 
mondiale împotriva acestei hotărîri. 
Guverne, parlamente, asociații din 
diferite țări, persoane particulare își 
exprimă protestul față de inten-

_ a _____
mise de naziști și cer catego- 

ge renunțe ja
„Posibilitatea

ția de prescriere crimelor co-
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ne sa 
hotărîre. 
criminalilor hitleriști

aceast.ă 
urmăririi 

criminalilor hitleriști trebuie să 
rămînă în vigoare pe o perioadă „ne
definită" — a declarat ministru] da 
justiție al Austriei, Christian Broda, 
anunțînd că va propune în acest 
scop adăugarea unui amendament la 
Codul penal austriac. Adunarea Na
țională Franceză a votat în luna de
cembrie în unanimitate o lege cara 
înlătură prescripția pentru cri
mele comise de naziști. Președin
tele Uniunii sindicatelor vest- 
germane a calificat hotărîrea pri
vitoare la prescriere ca „absur
dă și imorală". Cercurile demo
cratice din Germania occidentală a- 
preciază că încetarea urmăririi cri
minalilor naziști, adăugată regimului 
de clemență manifestat pînă acum 
de autorități, ar constitui un act de 
natură să dăuneze considerabil pres
tigiului țării. în prezent, anumite 
cercuri vehiculează ideea unei soluții 
de compromis, între altele, prin a- 
mînarea termenului de prescripție. 
O asemenea idee este respinsă de 
opinia publică, căci ea nu constituie 
decît un subterfugiu de moment 
pentru calmarea spiritelor. S-ar in
troduce astfel, pe căi ocolite, lega
lizarea principiului prescrierii — 
care nu poate fi însă admis sub 
nici un motiv.

La 10 martie, problema va veni în 
discuția Bundestagului. Opinia pu
blică din țările europene cere să nu 
fie adoptată o măsură care ar jigni 
memoria milioanelor de victime ale 
nazismului și își exprimă încrederea 
că, potrivit cu interesele popoarelor 
europene, spiritul de dreptate va 
triumfa.
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Convorbiri
în problema

ATENA 18 (Agerpres). — Mediato
rul O.N.U. în Cipru, Galo Piaza 
Lasso, a avut joi o întrevedere de 
peste trei ore cu principalele oficia
lități ale guvernului grec în vede
rea găsirii unei soluții actualei crize 
cipriote. Galo Plaza, care a sosit la 
Atena venind din Nicosia, „în cea 
de-a treia și probabil ultima rundă 
a întrevederilor sale cu liderii greci 
în încercarea de a găsi o soluție în 
Cipru", a asistat, după cum infor
mează agenția Reuter, la un dineu de 
lucru la care au participat primul 
ministru Papandreu, ministrul apă
rării naționale, Garufalias, și minis
trul de externe, Costopoulos. Agen
ția relatează că nu s-a dat publici
tății nici un comunicat.

Vineri, Galo Piaza se va înapoia 
la Nicosia, unde va continua discu
țiile cu oficialitățile cipriote, după 
care, marțea viitoare, va pleca la 
Ankara.

Referindu-se la misiunea lui Pia
za, ziarul „To Vima" scrie că gu
vernul grec se menține pe po
ziția soluționării prin mijloace 
pașnice a conflictului, recunoaște
rii regimului de independență 
neîngrădită și autodeterminare a 
poporului cipriot, acordării unor ga
ranții sporite comunității ciprioților 
turci. Se relatează că părerile gu
vernului grec și ale lui Piaza coincid 
în ce privește începerea unor con
vorbiri directe între guvernul ci
priot și reprezentanții ciprioților 
turci. Dar în timp ce Piaza consi
deră aceste convorbiri oa un prim 
pas spre întrunirea unei conferințe 
mai largi, „guvernul grec, scrie zia
rul „Kathimerini", dorește să evite 
această conferință, precum și con
vorbirile directe dintre Ankara și 
Atena". Mediatorul O.N.U. a lăsat să 
se înțeleagă faptul că este posibil ca 
și în raportul pe oare urmează a-1 
prezenta la începutul lunii viitoare 
secretarului general al O.N.U., U 
Thant, să includă ideea întrunirii 
celor 5 în vederea reglementării con
flictului (Grecia, Turcia. Anglia și 
reprezentanții celor două comuni
tăți ale insulei).

Intre etalonul aur și dolar"f f
Discuții între reprezentanții Pieței comune

BRUXELLES 18 (Agerpres). — 
„Comisia înțelepților" a Pieței co
mune intenționează, probabil, să in
tervină în disputa dintre etalonul 
aur și dolar — scrie agenția France 
Presse. Cei nouă membri ai Comi
siei Hallstein au consacrat o mare 
parte din timpul întrunirii lor săp- 
tămînale de miercuri discutării pro
blemei reformei sistemului monetar 
internațional, relevată de ultima 
conferință de presă a generalului de 
Gaulle. Comisia Pieței comune ur
mărește această problemă de mult 
timp. Ea acționează pentru a deter-

mina țările Pieței comune să accep
te realizarea unei uniuni monetare 
care ar avea o influență asupra re
gimului plăților internaționale. Mem
brii Pieței comune sînt încă divizați 
în ce privește oportunitatea intră
rii în această uniune. Deocamdată, 
nici un guvern nu a reacționat ofi
cial la propunerile generalului de 
Gaulle și ale ministrului de finanțe 
francez, Giscard d’Estaing. „Comi
sia înțelepților" va relua săptămîna 
viitoare în discuție aceeași pro
blemă.

SU?AN Incidente
în provinciile din sud

KHARTUM 18 (Agerpres). — De
misia guvernului Khatim el-Khalifa 
s-a produs în condițiile existenței în 
țară a unei situații confuze, creată 
de poziția liderilor partidelor din 
sud față de conferința de la Juba. 
întrucît liderii partidelor politice 
din Sudan nu au căzut de acord asu
pra desfășurării lucrărilor conferin
ței, ea a fost amînată fără a se a- 
nunța o nouă dată pentru convoca
rea ei. Potrivit agenției France

Spania

Justo Lopez victima 
unei noi înscenări 
judiciare

MADRID 18 (Agerpres). — Justo 
Lopez de la Fuente, care a fost con
damnat în decembrie anul trecut de 
un tribunal special din Madrid la 
23 de ani închisoare, urmează să a- 
pară din nou în fața unui tribunal 
militar pentru participarea sa, de 
partea republicanilor, la războiul 
civil din Spania. Ultima condam
nare Lopez de la Fuente a suferit-o 
pentru participarea sa la activitatea 
Partidului Comunist din Spania și 
pentru „propagandă ilegală".

Presse, știrile primite la Khartum 
confirmă o agravare a situației în 
cele trei provincii din sud. In re
giunea Byei se semnalează lupte în
tre triburi și trupele guvernamen
tale. La cererea comandantului mili
tar din districtul Messeriya, care a 
declarat că triburile din această re
giune se află în stare de război, aici 
au fost trimise noi forțe polițienești. 
In regiunea El Obeid, unde s-au 
semnalat, de asemenea, incidente, 
comandamentul forțelor armate su
daneze a trimis importante unități 
militare. Joi dimineața, înainte de 
demisia guvernului, a avut loc la 
Khartum o reuniune a Consiliului 
de Miniștri, în cadrul căreia a fost 
examinată în ansamblu situația și 
s-au luat măsuri pentru asigurarea 
securității în cele trei provincii din 
sud.

Corespondență din Uruguay NOTE

/jlT ACESTE ZILE LA MONTEVIDEO
Presa despre pavilionul

Tîigul inaugurat recent la Monte
video cu participarea a 26 de țări 
se bucură de un puternic ailux 
de vizitatori, precum și de atenția 
presei, radioului și televiziunii uru- 
guayene. Pavilionul R. P. Romîne 
este bine apreciat. Aproape toate 
ziarele din Montevideo au reprodus 
aprecierea făcută de ministrul indus
triei și muncii, Francisco Mario Ubil- 
lo, în discursul de inaugurare pro
nunțat în numele guvernului, în care 
Romînia era citată printre țările cu o 
rapidă dezvoltare a științei și tehni
cii. în explicația care însoțește o 
fotografie publicată de ziarul „Ac- 
cion" se arată că „pavilionul R. P. 
Romîne s-a transformat în unul din 
punctele de atracție ale tîrgului". 
„Nu vom greși, adaugă ziarul, dacă 
spunem că în tîrg se poate întîlni 
totul, începînd de la mici articole 
utilitare pînă la mașini mari, agrico
le și industriale. Putem cita ca 
exemplu o enormă instalație de foraj 
în pavilionul Romîniei".

Ziarul „El Debate" scrie că „în cei 
douăzeci de ani de la eliberarea sa, 
Romînia a realizat o dezvoltare care 
poate fi calificată drept impresionan
tă, dezvoltare care a iniluențat po
zitiv și schimburile sale externe. Evo
luția acestei țări suscită interes în 
lume și, evident, în Uruguay". După 
ce amintește că schimburile comer
ciale romîno-uruguayene sînt încă 
reduse, ziarul „El Debate" scrie că 
„tîrgul va ajuta ca noi, uruguayenii, 
să ne punem în contact cu realitățile 
Romîniei, o țară mică, dar harnică". 
„El Diario" subliniază dorința ca tîr
gul să aibă „rezultate concrete în ce 
privește creșterea operațiilor comer
ciale uruguayano-romîne în cadrul 
unei politici de schimb echilibrat".

R. P. Romine
Ziarul „La Manana" publică o pa

gină întreagă consacrată atît pre
zenței R. P. Romîne la tîrg, cit și 
dezvoltării economiei romînești — 
în general și pe diverse ramuri, — 
menționînd posibilitățile noastre co
merciale crescînde. Ziarul arată că 
„Romînia este cunoscută în America 
de sud ca un partener comercial se
rios, de nădejde".

In două numere consecutive, zia
rul „Epoca" se ocupă pe larg de ta
bloul economiei țării noastre mențio
nînd îndeosebi dezvoltarea industriei 
chimice. Trecînd la necesitățile Uru- 
guayului, „Epoca" notează : „Actuala 
orientare a economiei uruguayene 
necesită un import crescînd de trac
toare și mașini agricole, mașini pen
tru construcția de drumuri, instalații 
complete, nave, produse chimice etc. 
Tractoarele romînești (Uruguayul a 
achiziționat și înainte) au dat rezul
tate bune în exploatare, confirmîn- 
du-și capacitatea de adaptare la 
cele mai diverse condiții de sol. Spe
răm că prezența reprezentanților co
merțului exterior al Romîniei la a- 
cest tîrg va duce la stabilirea unor 
contacte iructuoase și la încheierea 
unor tranzacții comerciale reciproc 
avantajoase".

Aprecierile favorabile din paginile 
ziarelor sînt completate cu prezen
tări la televiziunea din Montevideo 
și cu declarațiile făcute de unele 
personalități.

La pavilionul R. P. Romîne a avut 
loc o conferință de presă la care au 
participat directori și redactori de la 
ziarele care apar la Montevideo, 
precum și ziariști de la televiziune 
și posturile de radio.

Vasile OROS

Gibraltarul un măr
al discordiei o

Proteste împotriva acțiunilor agresive
față de R. D. Vietnam

Acord economic
polono- belgian

PARIS 18 (Agerpres). — După cum 
anunță ziarul „L’Humanite", la un 
miting din Le Havre a luat cuvîntul 
Waldeck Rochet, secretar general al 
Partidului Comunist Francez.

După ce a relevat caracterul se
rios al actualei situații provocate de 
acțiunile agresive ale S.U.A. în Viet
nam, Waldeck Rochet a spus : „Pen
tru a contribui la menținerea păcii, 
opinia publică franceză are datoria 
de a cere cu hotărîre retragerea tru
pelor americane din Vietnamul de 
sud și organizarea unor tratative pe 
baza recunoașterii dreptul!» la inde
pendență al poporului vietnamez, 
așa cum o prevăd acordurile de la 
Geneva".

In continuare, secretarul general 
al P. C. Francez a criticat acțiunile 
conducerii socialiștilor din Le Havre, 
care au renunțat la o alianță cu co
muniștii și, implicit, pot înlesni un 
succes al forțelor reacționare în a- 
legerile municipale ce vor avea loc 
în martie a. c.

★
VIENA 18 (Agerpres). — „Cerem 

guvernului nostru ca să intervină 
în O.N.U. pentru reglementarea cri
zei din Vietnam, a declarat Friedl 
Fiirnberg, secretar al C.C. al P.C. din 
Austria, la un miting de solidaritate

cu poporul vietnamez.. Oricine este 
dator șă sprijine lupta eroică a po
porului Vietnamului de sud", a 
subliniat el. Participanții la mi
ting au adoptat în unanimitate o 
rezoluție care cere să se pună capăt 
intervenției americane și provocări
lor militare în Vietnam. „în calitate 
de țară neutră, Austria este vital in
teresată în menținerea păcii", se 
subliniază în rezoluție.

★
HANOI 18 (Agerpres). — Agen

ția V.N.A. anunță că la 18 februarie, 
ora 0,30, patru nave aparținînd Sta
telor Unite și autorităților de la Sai
gon au pătruns în apele teritoriale 
ale R. D. Vietnam, atacînd o comună 
din provincia Nghe An. în urma ri
postei prompte a unităților de coastă, 
navele s-au retras spre sud, dar au 
fost interceptate de ambarcațiunile 
de patrulă ale marinei R. D. Viet
nam, care au avariat două din cele 
patru nave. înaltul comandament al 
Armatei populare vietnameze a 
transmis Comisiei internaționale 
pentru Vietnam un protest energic 
împotriva acestui nou act de provo
care la adresa R. D. Vietnam, cerîn- 
du-se ca S.U.A. și autoritățile de la 
Saigon să pupă capăt unor asemenea 
acțiuni și să-’aplice în mod corect a- 
cordurile din 1954 de la Geneva.

BRUXELLES 18 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția P.A.P., la 
17 februarie, în încheierea vizitei o- 
ficiale în Belgia a ministrului afa
cerilor externe al R. P. Polone, 
Adam Rapacki, a fost semnat un a- 
cord polono-belgian de colaborare 
economică, industrială, și tehnică. 
Cele două părți se obligă să contri
buie Ia dezvoltarea colaborării în 
special în domeniul industriei, 
transporturilor și agriculturii. Acor
dul prevede înființarea unei comisii 
mixte, care va examina, printre al
tele, propunerile privind dezvolta
rea colaborării între cele două țări. 
Ministrul de externe polonez a fOst 
primit de regele Baudouin. în comu
nicatul publicat la încheierea vizi
tei se arată că „cele două părți atri
buie o mare importanță problemei 
securității în Europa, părțile consta
tă că punctele Idr de vedere s-au 
apropiat și mai mult, urmînd 
continue schimbul de păreri în 
ceastă problemă".

să
a-

Contract încheiat 
de R. P. Bulgaria 
cu o tirmă britanică

Măsurile luate recent de gu
vernul spaniol împotriva Gibral- 
tarului au readus în atenția pre
sei mondiale problema relațiilor 
dintre Spania și Anglia.

Despărțită de continent prin- 
tr-un canal artificial și avînd în 
prezent aproximativ 25 000 de lo
cuitori, stînca de numai 6 km p 
a Gibraltarului constituie din 
cele mai vechi timpuri un punct 
de atracție datorită valorilor sale 
pitorești, comerciale și... strate
gice.

Diferiți cuceritori și-au dispu
tat cu înverșunare dreptul de a 
stăpîni acest teritoriu. In anul 
711 Gibraltarul a fost cucerit de 
arabi, pentru nu mai puțin de 750 
de ani. In 1462 a trecut sub stă- 
pînire spaniolă, iar în 1704 a fost 
cucerit de englezi. Poșesiunea 
engleză asupra acestui terito
riu a fost recunoscută prin tra
tatul de la Utrecht (1713). Anglia 
a transformat stînca Gibraltaru
lui într-o puternică bază milita
ră și într-un important loc de 
escală pe drumurile comercia
le spre Orient. în 1920 s-a 
format aici o administrație pro
prie menită să-l ajute pe guver
natorul englez. După al doilea 
război mondial s-a creat un con
siliu legislativ, apoi un guvern 
avînd în frunte pe Joshua Has
san. Anul trecut Anglia a acor
dat Gibraltarului statut de teri
toriu cu autoguvernare. Pe viitor 
această ultimă colonie din Euro
pa urmează să devină un terito
riu independent care să se aso
cieze cu Marea Britanie în ca
drul Commonwealthului.

Spania protestează împotriva 
măsurilor luate de Anglia, susți- 
nînd că ele nu sînt în conformi
tate cu tratatul de la Utrecht. în 
acest tratat se prevedea că, în 
cazul în care Marea Britanie ar 
intenționa să înstrăineze suvera
nitatea ei asupra Gibraltarului, 
Spania ar urma să fie pri
ma beneficiară. Or, în accep
țiunea spaniolă, acordarea drep
tului la autoguvernare echiva
lează cu cedarea dreptului de 
suveranitate. Pe de altă parte, 
Spania consideră că Gibraltarul 
ar fi o parte integrantă a terito
riului său și că acordarea inde
pendenței ar urmări să rupă de
finitiv acest teritoriu de Spania.

De la intrarea sa în O.N.U., în 
1956, Spania a ridicat în repetate 
rînduri problema Gibraltarului, 
dar Anglia a rămas pe pozițiile 
sale. Ca răspuns, autoritățile 
spaniole au intensificat în ulti
ma vreme controlul vamal, au 
anulat permisele de ședere a 300

de cetățeni britanici care locuiau 
în Spania și lucrau în Gibraltar; 
muncitorilor spanioli li s-au a- 
nulat permisele de ieșire, inter- 
zicîndu-se totodată o serie de ex
porturi.

După cum observă ziarul 
„Neue Ziircher Zeitung", presa 
spaniolă secundează această blo
cadă cu atacuri împotriva poli
ticii coloniale britanice (uitînd 
de propria sa politică colonială 
și de coloniile ei de pe teritoriul 
Marocului) și totodată cu referiri 
la relațiile comerciale anglo- 
spaniole, lăsînd să se înțelea
gă că ele ar putea fi îmbunătă
țite și mai mult dacă Anglia ar 
ceda în problema Gibraltarului.

Ce vrea de fapt Spania? Ziarul 
englez „Financial Times" scrie : 
„Motivele care stau în spatele 
acțiunilor spaniole nu sînt prea 
clare. Un lucru este însă sigur: 
generalul Franco nutrește un 
puternic interes pentru Gibral
tar și pentru el timpul este limi
tat". Diferiți observatori străini , 
susțin că acțiunile Spaniei în le- . ' 
gătură cu Gibraltarul fac parte 
din cadrul mai larg al strădanii
lor ei de a obține accesul la or
ganismele politice, economice și 
militare vest-europene. Labu
riștii se împotrivesc acestei in
tenții, lucru pe care l-au arătat 
încă înainte de a veni la putere 
și care s-a exprimat ulterior în 
anularea înțelegerii cu privire la 
organizarea manevrelor militare 
comune spaniolo-engleze „Spanex 
VI". Se pare că Madridul urmă
rește totodată și obținerea unor 
beneficii materiale — după cum 
arată faptul că cercurile oficiale 
spaniole nu au nimic împotriva 
bazei militare ca atare, pe care 
s-au și oferit să o închirieze. Zia
rul spaniol „ABC“ scria nu de 
mult: „După includerea Gibral
tarului în suveranitatea spanio
lă, s-ar putea negocia, ulterior, 
chiria eventuală pentru baza mi
litară, 
ceva".

Dar 
Ei își 
duce în jurul schimbării stăpînu- 
lui, dar ar dori să obțină sta
tutul unui oraș liber, al cărui trai 
să fie asigurat de turism și 
de considerente strategice, 
cent, șeful guvernului local 
Gibraltarului, Joshua Hassan, s-a 
pronunțat pentru „transformarea 
rapidă și efectivă a Gibraltarului 
dintr-un loc de tranzit într-un 
loc în care oamenii să vină să-și 
petreacă în liniște concediile".

N. SOCEC

ceea ce ar fi cu totul alt-

ce zic cei din Gibraltar ? 
dau seama că disputa se
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Corespondența din Alger Rezultatele alegerilor din Honduras
DIALOGUL PETROLIER
ALGERO-FRANCEZ

TEGUCIGALPA 18 (Agerpres). — 
Partidul național din Honduras, care 
sprijină pe colonelul Osvaldo Lopez 
Arellano, președintele juntei milita
re instalate la putere după lovitura 
de stat din anul 1963, a obținut vic-

toria în alegerile pentru Adunarea 
constituantă desfășurate marți în a- 
ceastă țară. Potrivit datelor oficiale, 
candidații Partidului național au cîș- 
tigat 35 
deputați.

din cele 64 mandate de

LONDRA 18 (Agerpres). — R. P. 
Bulgaria a încheiat cu firma brita
nică „V. W. Eves și Co“ un contract 
în valoare de 1 250 000 lire sterline 
pentru achiziționarea de adausuri 
de vitamine pentru hrana vitelor. 
După cum precizează ziarul „Finan
cial Times", aceasta este cea mai 
mare comandă pe oare a primit-o 
vreodată firma menționată.

Consultări la Casa Albă consacrate
comerciale a S. U. A

joi 
in-

deficitului balanței>
WASHINGTON 18 (Agerpres). 

Președintele Johnson s-a întîlnit 
la Casa Albă cu un grup de 370
dustriași și bancheri americani pen
tru un schimb de vederi în proble
mele reducerii deficitului balanței 
comerțului exterior al S.U.A. Cu a- 
cest prilej, președintele a cerut 
cercurilor de afaceri să „colaboreze 
de bună voie" cu guvernul, pentru 
a contribui la oprirea scurgerii au
rului și dolarilor americani în străi
nătate. El a arătat că anul trecut ie
șirile de capitaluri particulare din 
țară s-au cifrat la suma de două 
miliarde dolari, ceea ce a contribuit 
mult la deficitul balanței comerciale, 
care a fost de trei miliarde dolari. 
Johnson a cerut oamenilor de afaceri 
ca în interesul economiei naționale 
să reducă temporar investițiile de

capitaluri și împrumuturile în străi
nătate. Totodată, el a declarat că va 
lua toate măsurile necesare „pen
tru a menține economia puternică și 
dolarul sănătos".

reluate, la rea reciprocă. Mai precis, aceasta înseam- 
petroliere . nă : Sîntem gata să discutăm, dar do- 

dintre Algeria și Franța. Deși acest dia- 
alternativ 
la Paris,

Acum cîfeva zile au fost 
nivel de experji, negocierile

log, care se desfășoară 
de peste un an la Alger și 
mai are încă, așa cum apreciază obser
vatorii, de înfrînt multe greutăți, surse a- 
propiate ministerelor de externe ale ce
lor două țări au declarat că de data a- 
ceasfa negocierile au loc „într-o atmos
feră bună, optimistă".

Actualele tratative de la Paris au ca 
obiect, printre altele, studierea detaliată 
a creării, între cele două jări, a unor 
..asociații cooperative" în domeniul pe
trolului și creșterea controlului statului al- 
gerian asupra societății „S. N. Repal". Cu 
toate că ambele capitale se arată destul 
de discrete față de mersul tratative
lor, presa algeriană, franceză și din alte 
tari, citind în ultimele zile „surse demne 
de încredere", se face ecoul unor comen
tarii cu nuanțe optimiste. Se lasă să se 
înjeleagă că cele două delegații au a- 
juns la stabilirea cadrului unui acord ge
neral, rămînînd de pus la punct deta
liile lui.

Poziția algeriană a fost definită de pre
ședintele Ben Bella, la 20 septembrie a- 
nul trecut, cu prilejul începerii lucrărilor 
celei de-a treia conducte petroliere saha- 
riene la Laghouat. El a arătat că viitorul 
dezvoltării țării constă în valorificarea re
surselor ei energetice. Ben Bella s-a pro
nunțat atunci pentru „promovarea prelu
crării în țară a celei mai mari părți a 
bogățiilor minerale naturale ; punerea 
sub conducerea și controlul statului alge- 
rian a economiei, în așa fel incit activi
tățile petroliere să nu rămînă apanajul 
societăților străine ; asocierea mult mai 
activă a Algeriei la operațiunile de pu- 
< ere în valoare a bogățiilor sale".

„Cu alte cuvinte, remarca ,,Jeune 
Afrique", guvernul algerian discută cu 
guvernul francez pe o bază precisă, con
form căreia societățile străine își vor în
deplini în mod normal rolul în coopera-

rim participarea care se cuvine la toate 
stadiile de exploatare, prelucrare și dis
tribuire a petrolului".

„Climatul general al actualelor relații 
franco-algeriene, scrie în legătură cu a- 
ceasfa influentul ziar parizian „Le Mon
de", este azi mult mai favorabil succe
sului tratativelor". Pe aceeași linie se si
tuează și săptămînalul „La Vie Franțaise", 
care scrie că în atenția celor două 
delegații se află, de asemenea, pro
blema colaborării în domeniul petro
chimiei, „dar această problemă nu va 
face corp comun cu celelalte, decît în 
momentul în care va fi încheiat acordul 
dintre cele două țări în domeniul petro
lului". Ziarul adaugă : „Franța va vinde 
Algeriei „uzine cheie" pentru economia 
națională a căror contravaloare se va 
achita eșalonat, pe o perioadă îndelun
gată".

Săptămînalul marocan „Liberation” a- 
firmă : „Algeria va ajunge în cele din 
urmă să-și asigure un control mai im
portant asupra producției sale de petrol 
și o participare sporită la societatea 
„S. N. Repal", își va asigura garanția 
debușeelor".

Actualele tratative algero-franceze se 
înscriu în cadrul mai larg al dezvoltării 
relațiilor dintre cele două țări. Pe aceas
tă linie s-a ajuns de acum la o serie de 
rezultate. Este vorba de recentele acor
duri dintre cele două țări, în conformi
tate cu care Franța va construi în Alge
ria o întreprindere siderurgică la Anaaba 
și alte obiective industriale, convențiile 
încheiate prevăzînd lărgirea schimburilor 
comerciale, cît și a celor culturale. 
După cum s-a anunțat, la începutul lunii 
martie la Alger vor începe tratative în 
legătură cu colaborarea tehnico-științifică 
dintre cele două țări.

Constantin BENGA

VIENA. La tribunalul din Viena au 
început primele audieri ale martorilor 
în cadrul procesului intentat crimina
lului de război Erich Rajakovitch. (In 
fotografia de mai jos, fostul ofițer 
SS în fața instanței). în depo
ziția sa, martorul Hermann Langbein, 
care a deținut timp îndelungat funcția 
de secretar general al „Comitetului 
internațional de la Auschwitz", a de
scris tratamentul inuman la care au 
fost supuși deținuții în acest lagăr.

TEL-AVIV. Intre forțe izraelite și 
iordaniene a avut loc la 17 februarie 
un puternic schimb de focuri. Inci
dentele au durat 20 de minute.

SCURTE ȘTIRI
LYON. In cursul reuniunii pregăti

toare cu privire la crearea unui insti
tut internațional de cercetări în dome
niul cancerului, care se desfășoară la 
Lyon, delegații Organizației Mondiale 
a Sănătății (O.M.S.) și reprezentanții 
a șase țări observatoare (S.U.A., 
R.F.G., Italia, Franța, Marea Britanie 
și Olanda) au desemnat miercuri pe 
cei 12 savanți care vor participa la vii
toarea reuniune.

BRAZZAVILLE. Trei oameni de 
stat din Republica Congo (Brazza
ville) au fost răpiți luni noaptea de 
persoane necunoscute. Este vorba de 
președintele Curții Supreme, Joseph 
Pouabou, procurorul republicii, Mat- 
socota, și de directorul agenției de 
presă, Anselme Massoueme. In urma 
cercetărilor întreprinse de poliție, 
miercuri au fost găsite cadavrele mu
tilate ale lui Matsocota și Massoueme. 
Despre soarta lui Pouabou nu se știe 
nimic.

OTTAWA. Canada nu dorește ca 
avioanele militare „F-86“ livrate Ger
maniei occidentale să fie folosite în 
vreun conflict în Africa, a declarat 
ministrul de externe canadian, Paul 
Martin, referindu-se la știrile potrivit 
cărora între R. F. Germană și Portu
galia au loc în prezent tratative în 
legătură cu achiziționarea de către ar
mata portugheză a 60 avioane militare 
de tipul amintit.

NEW YORK. In sala Adunării Ge
nerale a O.N.U., în prezența delega- 
ților statelor membre ale O.N.U. s-au 
deschis miercuri lucrările Simpozionu-

lui internațional asupra problemelor 
asigurării păcii și înțelegerii între po
poare, organizat de secțiunea ameri
cană a Centrului de cercetări a insti
tuțiilor democratice.

DAMASC. Guvernul sirian l-a de
clarat miercuri „persona non grata" 
pe Walter Snowdon, al doilea secre
tar al Ambasadei americane la Da
masc, cerîndu-i să părăsească de ur
gență Siria. Potrivit declarației oficia
le apărute în ziarul „Al Baas", Snow
don a încercat să creeze o rețea de 
spionaj în vederea obținerii anumitor 
informații cu caracter militar.

ANKARA. Suat Hayri Urguplu, în
sărcinat cu formarea guvernului, a de
clarat ziariștilor că a acceptat această 
misiune cu condiția respectării prin
cipiilor lui Atatiirk și ale constituției, 
menținerii armatei în afara activității 
politice etc.

KAMPALA. Frontiera dintre Ugan
da și Congo, cu capitala la Leopold
ville, a fost violată în două rînduri, 
marți și miercuri, de patrule congo
leze, care au pătruns în regiunea Ru- 
wenzori, în sud-vestul Ugandei, a de
clarat la 17 februarie Felix Onama, 
ministrul de interne al, Ugandei.

WASHINGTON. Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A. a anunțat 
că joi a fost efectuată la poligonul 
din Nevada o nouă experiență nu
cleară subterană. Aceasta este cea de-a 
patra experiență nucleară subterană 
efectuată de la începutul anului.

Vizita ministrului 
de externe francez 
la Washington

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Joi au început la Washington între
vederile dintre ministrul de externe 
francez, Maurice Couve de Murville, 
și oficialitățile Departamentului de 
Stat. La primele întîlniri din partea 
americană au luat parte secretarul 
de stat al S.U.A., Dean Rusk, subse
cretarul de stat, George Ball, precum 
și alte oficialități. După cum trans
mit agențiile de presă, pe agenda 
tratativelor figurează situația din 
Asia de sud-est, problemele legate 
de situația alianței atlantice, precum 
și sistemul monetar occidental. Agen
ția Reuter ține să precizeze că în 
ciuda discuțiilor din decembrie anul 
trecut, pe care Dean Rusk le-a avut 
la Paris cu președintele de Gaulle, 
în majoritatea acestor probleme 
punctele de vedere ale celor două 
guverne continuă să difere. Vineri 
urmează ca președintele Johnson să 
îl primească la Casa Albă pe Couve 
de Murville, cu care prilej vor fi 
reluate discuțiile asupra problemelor 
menționate, precum și asupra posibi
lității unei viitoare vizite la Paris a 
lui Johnson, pentru întrevederi cu 
președintele Franței, generalul de 
Gaulle.

Iarnă neobișnuită 
in Italia

Sub plivirile unei numeroase asis
tențe se arborează noul drapel de 
stat canadian pe clădirea casei 

„Canada" din Londra

ROMA 18 (Agerpres). — In dife
rite regiuni ale Italiei se semna
lează o iarnă neobișnuit de grea. In 
mai multe puncte din sudul munți
lor Apenini, în regiunea Benevento, 
zăpada a atins grosimea de 4 metri. 
Numărul satelor izolate din cauza 
căderilor de zăpadă este în creștere. 
Autoritățile au ordonat ca aprovi
zionarea acestor localități cu ali
mente, îmbrăcăminte și medicamen
te să se facă cu ajutorul elicopte
relor. în regiunea muntoasă Bagnoli 
și-au făcut apariția haite de lupi. 
Miercuri, chiar și munții Siciliei 
erau acoperiți de zăpadă.
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