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Pe lîngă fabrica de cărămidă și 
țiglă „Mureșul" din Tg. Mureș a 
fost construită o linie tehnologică 
modernă care transformă argila 
inferioară în granulit. în fotogra
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r_.__ t__ _________  ______ a Marii Adunări

Naționale consemna istoricul eveniment: încheierea cooperativizării 
socialiste a agriculturii. A fost o sărbătoare, dar și începutul unei noi 
file din istoria vieții țărănimii noastre; o filă ce s-a îmbogățit de 
atunci cu noi fapte și succese. Am stat zilele trecute de vorbă 
cu trei participanți la această sesiune din raioanele Slatina și Dră- 
gășani, regiunea Argeș. Tema discuției: prefacerile petrecute în cî
teva din satele noastre în răstimpul ultimilor trei ani.

24 000 kg de sfeclă de zahăr și 2 400 
kg de mazăre. Aceste 
ne-au arătat, în primul 
că se poate și mai mult 
„se poate" ține de noi. 
întîmplat și cu dealurile. Vreo 70 
de hectare zăceau de pomană. Ce să 
faci cu mărăcinii care creșteau pe 
ele ? Ne-am zis : hai să dăm acestor 
dealuri o folosință ca lumea. încetul 
cu încetul, le-am terasat și le-am 
plantat cu vie nobilă și cu pomi.

în schimb, zootehnia nu prea era 
văzută cu ochi buni, „nu 
tează", se spunea la noi. Dar cum 
să renteze numai cu numărul mic 
de animale pe care îl aveam cu 3—4 
ani în 
părări, 
iacă-tă 
520 de 
vaci cu 
tre ele 
— 300 de porci. După care, a adău
gat zîmbind — vedeți, acum aș avea 
ce povesti despre cooperativa noas
tră...

Acurn trei ani, în primăvara anului 1962, în 
zece mii de participanți, sesiunea extraordinară

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A TĂRII
Șl FOLOSIREA FORȚEI DE MUNCĂ

Lucrări pentru dublarea liniei ferate
București-Craiova

Construcția socialistă în țara 
noastră a determinat transformări 
importante în toate sectoarele vie
ții economice și sociale, inclusiv în 
folosirea forței de muncă. Romînia 
burghezo-moșierească se caracteriza 
printr-un grad scăzut de ocupare a 
forței de muncă, șomajul constituind 
un flagel permanent. Alături de alte 
date statistice care oglindesc situa
ția din trecut, este consemnat faptul 
că din totalul 
1930, doar 7,2 
în industrie, 
xista un mare 
muncă ce nu-și găsea utilizare.

în anii construcției socialiste s-a 
creat, pentru prima dată în istoria 
țării, posibilitatea reală de folosire 
deplină și rațională a resurselor de 
muncă. O cucerire de seamă a orîn- 
duirii noastre socialiste este lichida
rea în mod practic a șomajului, 
asigurarea condițiilor pentru ca 
oamenii muncii să-și valorifice larg 
talentul și inițiativa creatoare. 
Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
și-au dovedit din plin capacitatea 
de a înălța uzine și fabrici moderne, 
de a folosi și duce mai departe 
tehnica cea mai nouă, de a realiza 
produse cu proprietăți calitative su
perioare, apreciate și peste hotare.

Merită subliniat că procesul atra
gerii în ritm accelerat a resur
selor de muncă în producție, fo
losirea și repartizarea rațională a 
forței de muncă nu constituie feno
mene întîmplătoare, ci un rezultat 
necesar al dezvoltării sănătoase a 
economiei, al conducerii ei planifi
cate. Factorul determinant al aces
tui proces este industrializarea 
socialistă și, în special, avîntul con
siderabil al industriei grele. încă de 
la conferința națională a P.C.R. din 
1945, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej arăta că „dezvoltînd industria 
grea, se deschid posibilitățile cele 
mai largi pentru utilizarea întregii 
forțe de muncă a poporului nostru..."

Industrializarea țării în ritm sus
ținut, ptin creșterea puternică a 
ramurilor industriei grele, s-a 
dovedit calea sigură pentru fău
rirea unei economii complexe,

populației active în 
la sută era ocupată 
în agricultură e- 
surplus de forță de

echilibrate și armonios dezvolta
te, în stare să pună în valoare 
toate posibilitățile interne, resursele 
materiale și umane, să asigure 
creșterea rapidă a venitului națio
nal — baza trainică a ridicării siste
matice a nivelului de trai al ma
selor ' largi. Sutele de fabrici 
și uzine intrate în funcțiune de-a 
lungul anilor, întreprinderile exis
tente lărgite și modernizate, șan
tierele de construcții, transporturile 
au absorbit noi contingente de ca
dre. Concomitent, în întreprinderi 
au fost create condiții tot mai bune

In perioada 1950—1964 nu
mărul salariaților în întreaga 
economie națională a sporit 
de la 2123 000 Ha 4100 000
In 5 ani ai șesenalului numă
rul muncitorilor a crescut cu 
37 la sută
Aproape 4/5 din numărul to
tal al muncitorilor industriali 
sînt calificați

de lucru, de mecanizare a operații
lor care necesită un volum mare de 
muncă. Toate ramurile economiei 
sînt asigurate în dezvoltarea lor cu 
forța de muncă necesară.

Este de remarcat un aspect esen
țial : industrializarea socialistă a 
determinat creșterea într-un ritm 
mai accelerat a numărului persoa
nelor ocupate în economia națio
nală, față de ritmul de creștere a 
populației în vîrstă aptă de muncă, 
în timp ce numărul populației în 
vîrstă aptă de muncă a sporit în 
perioada 1951—1964 cu 13 la sută, 
numărul celor ocupați în economia 
națională a crescut cu 15 la sută. 
Creșterea a avut loc în prin
cipal prin angajarea, ca salariați, 
de persoane din mediul rural — a- 
ceasta fiind posibilă în urma pro
cesului de cooperativizare socialistă 
a agriculturii și a ridicării gradului 
ei de mecanizare — prin angajarea 
de persoane neocupate din mediul 
urban și prin încadrarea în produc-

ție a absolvenților învățămîntului de 
toate gradele.

Important de subliniat este fap
tul că în perioada 1950—1964 numă
rul salariaților în întreaga economie 
națională a crescut de la 2 123 000 
la 4100 000, din care al muncitori
lor de la 1 223 000 la 2 950 000. în 
anii șesenalului această tendință s-a 
accentuat. Numărul salariaților a 
crescut în anii 1960—1964 cu peste 
1 000 000, îndeplinindu-se cu un an 
mai devreme sarcina prevăzută de 
Directivele Congresului al III-lea al 
P.M.R. în aceeași perioadă, numărul 
muncitorilor a crescut cu 813 000, a- 
dică cu 37 la sută.

Dezvoltarea clasei muncitoare 
influențează pozitiv întreaga viață 
social-economică a țării. în indus
trie, construcții, transporturi, care 
concentrează imensa majoritate a 
clasei muncitoare, lucrează astăzi 
mai bine de 2,3 milioane de salariați, 
de peste 2 ori mai mult decît în 1950. 
Unul din avantajele economiei noas
tre planificate se manifestă în faptul 
că această creștere a avut loc conco
mitent cu procesul de înzestrare a 
industriei cu mașini și utilaje din 
cele mai perfecționate și în condi
țiile în care cea mai mare parte 
din sporul producției se realizează 
prin ridicarea productivității muncii.

Este un merit al partidului și sta
tului nostru că, luînd măsuri pentru 
dezvoltarea cu precădere a indus
triei grele, folosind superioritatea 
economiei 
crearea și 
necesare 
ansamblu, 
de care ele au nevoie. în perioada 
1950—1964 a crescut într-un ritm 
mai accelerat numărul muncito
rilor din ramurile principale ale 
industriei: 
(2,4 ori), 
talurgia feroasă (2,2 
1964,

în ultimii ani, traficul de călători 
și mărfuri pe linia ferată București 
—• Roșiori — Craiova a crescut con
siderabil. Circulația feroviară pe a- 
ceastă rută s-a intensificat și dato
rită faptului că drumul este mai scurt 
cu 40 de kilometri decît pe cealaltă 
linie București — Pitești Cra-

socialiste, au asigurat atît 
creșterea ramurilor vital 
avîntului economiei în 
cît și pregătirea cadrelor

construcții de mașini 
chimică (4,3 ori), me- 

ori) ș.a. în 
circa 70 la sută din forța

Ion PACURARU 
director general adjunct 
al Direcției Centrale 
de Statistică

(Continuare în pag. II-a)

SPANIA

și profesorilor

iova. în prezent se fac lucrări 
de dublare a liniei ferate București
— Roșiori — Craiova. în anii tre- 
cuți s-a construit a doua linie între 
Dăneasa — Radomirești și Roșiori
— Măldăieni. Anul acesta, pe linia 
respectivă s-au deschis încă două 
șantiere de cale : se construiește a 
doua linie -între localitățile Drăgă- 
nești Olt — Stoinești și între Ciol
pani — Gălățeni. Dublarea liniei pe 
anumite secțiuni permite îmbunătă
țirea fluxului de circulație a trenu
rilor datorită posibilităților de „în
crucișare" a acestora. în stațiile 
Ciolpani și Gălățeni se vor efectua 
și lucrările de adaptare a trenurilor 
la un trafic mărit — construirea unor 
noi linii de circulație în gări, modifi
carea corespunzătoare a actualelor 
instalații de centralizare electro-di- 
namică. în anii viitori vor continua 
lucrările pentru dublarea liniei fe
rate București — Craiova, pe baza 
unui studiu tehnico-economic elabo
rat de specialiști din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor.

Primii pași
O șosea pietruită pornește din 

fața uzinei de aluminiu, sare peste 
linia ferată și se avîntă cu nădejde 
spre inima cîmpiei. Mergi kilometri 
cu impresia că șesul n-are capăt, 
cînd, deodată, în față, se adîncește 
o vale, pe fundul căreia stă pitită 
comuna Brebeni. îl căutăm pe Ion 
Nica, președintele cooperativei agri
cole de producție. întîlnim pe ulița 
principală o mulțime de oameni. 
Printre ei și Nica.

— A fost vreo ședință ? îl între
băm, după ce facem cunoștință.

—■ Da. Cu brigăzile de cîmp.
Ne invită în biroul său. Cam frig. 

Se vede că nici acum, pe vreme de 
iarnă, Nica nu-și petrece prea multe 
ceasuri între pereții acestei încăperi. 
Și nici acum nu are timp 
pentru că în cursul zilei 
așteaptă o discuție cu alte 
Ordinea de zi: repartizarea 
lor de producție pe acest an, orga
nizarea echipelor și stabilirea pla
nului lor de muncă.

L-am rugat pe tov. Nica să ne po
vestească mai pe larg despre reali
zările cooperativei de producție al 
cărei președinte este.

— Dacă ar fi fost să iau cuvîntul 
la sesiunea din 1962, nu prea aș fi 
avut ce spune. Cooperativa noastră 
agricolă abia intrase în cel de-al 
doilea an de producție, iar ca avere 
comună nu adunasem prea mult în 
acest răstimp. Cînd îi ascultam pe 
reprezentanții unor cooperative agri
cole puternice, mă întrebam : oare 
de cît timp va fi nevoie și la noi 
pînă să-i ajungem din urmă ?

— Și cu ce ați început ?
— Cu începutul, glumește tova

rășul Nica. Ne-am îndreptat atenția 
în primul rînd asupra pămîntului. 
Prin părțile noastre există, din pă
cate, belșug de teren podzolic. Din 
cauza aceasta, producția de griu se 
menținea sub mia de kilograme la 
hectar, iar cea de porumb dacă de
pășea cu ceva peste mie. La fel 
stăteau lucrurile și cu sfecla de za
hăr sau mazărea. Ne-am întocmit 
deci un plan de fertilizare pe mai 
mulți ani, pe care-1 respectăm cu 
sfințenie. Pe de altă 
S.M.T.-ul ne-a sporit 
tractoarelor și pe cel al 
mașini, dîndu-ne putința 
tăm lucrările mai repede, 
ții mai bune. Vă interesează rezul
tatele? Vi le dau doar pe cele de anul 
trecut. Media la hectar a ieșit așa: 2500 
kg porumb boabe, 1 600 kg de grîu,: •' .« ....

rezultate 
rînd, nouă, 
și că acest 
La fel s-a

ren-

Șantierul naval din Giurgiu. Nave 
aliate in reparație pe cala șantie

rului

Demonstrații ale studenților» •>

La Madrid a avut loc o demon
strație la care au participat peste 
1 000 de studenți și un mare nu
măr de profesori de la facultățile 
de filozofie și litere, care au cerut 
să se dea dreptul studenților de 
a-și alege organele de conducere 
ale Uniunii studențești, în locul 
celor numite de autorități. După 
cum se știe, asemenea manifestații 
„pentru o universitate liberă a 
studenților", la care au participat

de stat 
îl mai 

brigăzi, 
sarcini-

parte, și 
numărul 

celorlalte 
să execu- 
în condi-

studenți de la alte facultăți, au 
mai avut loc zilele trecute. Ultima 
demonstrație a fost reprimată de 
poliție. Patru profesori și numeroși 
studenți au fost arestați.

FRANȚA

Deschiderea oficială 
a campaniei 
electorale

Azi se deschide în mod oficial 
campania electorală din Franța 
în vederea noilor alegeri munici
pale, care vor avea loc la 14 și 21 
martie. Cu acest prilej vor fi de
semnați pentru o perioadă de zece

urmă ? Mai prin cum- 
mai prin prăsilă proprie, 
am ajuns astăzi să avem 
bovine, dintre care 170 de 
lapte, 1 300 de oi — 600 din- 
avînd lîna fină și semifină

de 
un 
un 
se 

in-

Idei prețioase
Către Curtișoara te îndrepți 

la Slatina cu Oltul în stînga și 
șir de dealuri în dreapta. Pe 
asemenea deal, dominînd zarea, 
află sediul cooperativei agricole
stalat într-un fost conac boieresc, 
întrebăm aici de inginerul agro
nom Nicolae Ștef. Nu-1 găsim. Fu
sese chemat la consiliul agricol 
raional. în schimb, facem cunoștință 
cu Maria Ștef, soția sa, inginer 
zootehnist. Pantaloni, cisme de cau
ciuc, căciulă bine îndesată pe cap 
— altfel cum să înfrunți vremea de 
afară ! Pînă să schimbăm cîteva 
cuvinte, ne pomenim și cu agro
nomul !

— Dumneavoastră, ca inginer 
agronom, cu ce învățăminte v-ați 
întors de la sesiunea din 1962 ?

— Am aflat acolo unele lucruri 
despre care 
lare, 
De 
unor 
La noi în 
nici o mie 
care. Deci, 
de muncă 
rești dispersate, personal adminis
trativ numeros și costisitor.

în toamna anului 1962 le-am uni
ficat. Asta ne-a dat, printre altele, 
posibilitatea să facem o amplasare 
mai judicioasă a culturilor, să fo-

Gheorghe VLAD

nu manualele șco- 
ci viața însăși te învață, 

pildă, necesitatea unificării 
cooperative agricole mici. 

Curtișoara erau trei cu 
de hectare, în medie, fie- 
terenuri fărîmițate, forța 
și construcțiile gospodă-

(Continuare în pag, III-a)
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ani cei 500 000 de noi consilieri 
municipali. (Amănunte în pagina a 
IV-a).

VENEZUELA

Operațiuni militare 
împotriva partizanilor 

în ultimele zile, în Venezuela au 
început operațiuni militare de mare 
anvergură împotriva partizanilor 
care operează în regiunea mun
toasă din statele Trujillo și Porto- 
guesa. Guvernul a ordonat trimi
terea în această regiune a unor în
tăriri militare, trupe înzestrate cu 
tunuri antiaeriene, mortiere și alt 
armament.

CONTROLAȚI 
DACA

S I N T E TI .

pfr
LISTELEDE 
âlESATORI1

Cetățenii sînt chemați să verifice 
la centrele de afișare dacă au fost 
trecuți în listele de alegători, dacă 
numele șj adresele lor sînt înscrise 
corect. în liste figurează și tinerii 
care împlinesc vîrstă de 18 ani pînă 
în ziua de 7 martie inclusiv.

Verificînd listele și observî.nd e- 
ventuale omisiuni sau înscrieri gre
șite, cetățeanul are posibilitatea să 
facă o întîmpinare care, conform 
prevederilor legii electorale, trebuie 
să fie rezolvată în cel mult 3 zile de 
către comitetul executiv al sfatului 
popular raional. Dacă alegătorul nu 
este satisfăcut de felul cum i s-a re
zolvat cererea', el poate face o nouă 
întîmpinare la Tribunalul popular 
din raion care, de asemenea, are 
obligația să se pronunțe în cel mult 
3 zile de la înregistrarea întîm- 
pinării.

Centrele de afișare sînt deschise 
între orele 8 și 20. fără întrerupere, 
inclusiv duminica.

ȚARA SE PREGĂTEȘTE DE ALEGERI
Ș t a

Din anii aceia următori războ
iului, anii reconstrucției, ne-a 
rămas imaginea unor lungi co
loane de ‘tineri entuziaști, care se 
îndreptau spre Salva-Vișeu, Ag- 
nita-Botorca ori Bumbești-Live- 
zeni ori atîtea alte șantiere, în 
ritmul cîntecelor de brigadă: 
„Hei rup, hei rup, suim, suim,/ O 
țară nouă noi construim".

Chemările partidului au descă
tușat și au canalizat forța uriașă 
a poporului, forța tineretului ță
rii spre înfăptuirea unor planuri 
îndrăznețe de construcție, de pa
ce și de bunăstare, spre tot ce e 
nobil și folositor omului. Cînte- 
cele de brigadă au răsunat me
reu, peste tot, în întreaga țară, 
transmise ca o ștafetă de la o ge
nerație la alta.

In anii noștri, spre șantiere, 
spre fabrici, spre școli s-au în
dreptat mii și zeci de mii de ti
neri, dornici să învețe o meserie, 
să-și valorifice aptitudinile, adu- 
cîndu-și' contribuția la opera de 
construire a socialismului. îmi a- 
mintesc că, după terminarea unor 
lucrări la Hunedoara — era prin 
1954 — cîteva echipe de tineri 
au hotărît să plece pe alt mare 
șantier cu „arme și bagaje", asta 
însemnînd: reputația dobîndită 
la Hunedoara, priceperea, cînte- 
cele și prietenia... După termina
rea lucrărilor, tot cu arme și 
bagaje au plecat la Bicaz, să mai 
prindă ceva din construcția hi
drocentralei. Și iată că. după Bi
caz, trei din acele echipe, în for-

f e t
mația în care porniseră cu vreo 
șapte ani în urmă din Hune
doara, se îndreptau spre Argeș... 
Sînt mulți aceia care, la o vîrstă 
încă tînără, se pot mîndri că au 
luat parte la construirea cîtorva 
uzine sau combinate (și întot
deauna ei vor spune cu mîndrie : 
am ridicat Hunedoara, Oneștii, 
Brazii). Și vor spune de asemenea 
că au învățat cîteva meserii — și 
le-au învățat bine !

★
Cu prilejul diferitelor reportaje 

sau anchete, tinerilor li se pun 
multe și foarte interesante în
trebări, dar uneori lipsește între
barea la care ei pot să răs
pundă cu satisfacție: „Cum mun
ciți și ce mulțumiri v-a adus 
munca ?“ Iată cîteva răspunsuri 
pe care le-am înregistrat cu dife
rite prilejuri. Un muncitor tînăr 
de la Uzina de mașini electrice 
București : „Folosul mare pentru 
mine este că, alegîndu-mi o me
serie, aceea de matrițer, n-am ră
mas un meșteșugar oarecare. De 
la început mi s-a creat posibili
tatea (și nu numai mie) să învăț, 
să doresc mai mult și să-mi rea
lizez dorințele. Așa am terminat 
școala medie, iar de doi ani învăț 
la Politehnică"... Un tînăr maistru 
de la Săvinești: „Atît la școala 
profesională de la Făgăraș, unde 
am învățat meseria, cît și aici 
m-am bucurat de încredere. Asta 
înseamnă mult: să lucrezi și să 
vezi că ești ajutat să te dezvolți. 
Asta te face să lucrezi mai bine.

a
Așa am ajuns maistru la 23 de 
ani".

Cunosc un tînăr de vreo 27 de 
ani căruia prietenii îi spun „Ini
mă" din pricină că e un pasionat, 
■un om fără astîmpăr. Poate că a- 
leargă uneori prea mult, poate că 
vorbește prea mult. Dar acest 
„Inimă" a fost un student bun, 
iar acum este un inginer priceput, 
un specialist cu răspundere, ex
trem de scrupulos cînd e vorba 
de meserie. Și iată că a fost pro
pus candidat pentru un sfat popu
lar raional. Această propunere i-a 
mers la inimă, dar l-a și tulbu
rat : Prin ce și-a meritat prețui
rea oamenilor ? Dar oamenii 
știau despre el că, îndată după 
terminarea institutului, ceruse să 
fie repartizat în raionul lor pen
tru a cerceta bogățiile pămîntu
lui ; iar rezultatul acestor cerce
tări de aproape doi ani s-a dove
dit remarcabil.

★
De-a lungul anilor m-am adre

sat multor șefi de echipe sau 
maiștri, sau ingineri cu întreba
rea .• Care vi se pare că ar fi ca
litatea principală a tinerilor pe 
care îi îndrumați, alături de care 
munciți ? Nouăzeci și cinci la sută 
au răspuns fără șovăire: „Răs
punderea și seriozitatea în mun
că, răspunderea față de popor...

Nicolae ȚIC

(Continuare în pag. III-a)

Generația
In patria noastră socialistă, munca 

creatoare a oamenilor de știință este 
prețuită ca niciodată în trecut. Ce
lor aproximativ 60 000 de salariați 
care lucrează în domeniul științei și 
al deservirii științifice li s-au creat 
condiții de muncă excelente, iar roa
dele activității lor sînt valorificate 
cu cea mai mare grijă în economie 
sau în alte domenii de activita
te. Noi, cei formați în anii pu
terii populare, și care acum ajungem 
la vîrstă împlinirilor, cunoaștem 
din fericire doar indirect nepăsarea 
cu care regimurile trecute îi tratau 
pe slujitorii științei, dar o cunoaștem 
bine. Sîntem bucuroși și mîndri că 
trăim în acești ani luminoși, că ni 
s-au încredințat sarcini de mare 
răspundere. Generația noastră, a ce
lor care la Eliberare eram copii, este 
atrasă și încurajată în munca de 
cercetare științifică, ajutată să-și 
perfecționeze necontenit măiestria, 
să creeze valori autentice.

Posibilitățile create de statul nos
tru democrat-popular au permis cer
cetătorilor tineri să ajungă la ma
turitate științifică, să-și urmeze vo
cația și să se realizeze. Eu, de pil
dă, am putut să aprofundez pro
blemele plăcilor curbe subțiri și 
să public volumul „Elemente pen
tru calculul plăcilor curbe sub
țiri elastice". In urma apariției 
acestei cărți, am fost invitat să-mi 
susțin dizertația pentru titlul de can

tinerilor cercetători
didat în științe, fizico-matematice în 
fața Consiliului științific al Acade
miei de științe a U.R.S.S. Faptul că 
mi s-a acordat direct titlul de doc
tor în științe fizico-matematice îl 
consider în primul rînd o urmare a 
excelentelor condiții de studiu și cer
cetare ce le-am avut. La fel ca mine, 
toți cercetătorii tineri își pot înde
plini dorința de afirmare punîndu-și 
întreaga forță creatoare și capacita
te de dăruire, proprii • vîrstei, în 
slujba înfăptuirii politicii partidului.

în institutele de cercetare sînt re
partizați absolvenți ai învățămîntu
lui superior care au o orientare ști
ințifică formată, sînt capabili să a- 
bordeze teme importante chiar de la 
începutul activității lor. Ei publică 
numeroase articole în reviste de spe
cialitate. Numai în institutul în care 
lucrez au fost elaborate pînă acum 
10 monografii cu caracter original 
ai căror autori sînt cercetători știin
țifici care la data apariției aveau în 
jur de 30 de ani. Cu diferite prilejuri, 
renumiți oameni de știință de peste 
hotare și-au exprimat plăcuta surpri
ză de a constata că mulți dintre au
torii unor articole deosebit de bine 
apreciate, publicate în reviste de 
specialitate din alte țări și cu 
care întreținuseră corespondență 
științifică, erau cercetători tineri sau 
chiar foarte tineri.

Noi știm că de munca noastră de

pinde în mare măsură munca de 
concepție și de proiectare din in
dustrie. Lucrări cu un înalt grad de 
abstractizare științifică se concreti
zează adesea în metode simple ș> 
raționale de calcul care permit rea
lizarea unor performanțe deosebite 
în proiectare, execuție și producție 
Asemenea metode elaborate de cer
cetători sînt rezultatul orientării lo> 
tot mai sistematice spre problemele 
concrete ale economiei și au servit, 
de pildă, la realizarea ultimelor ti
puri de autobuze, la introducerea 
rodajului chimic în industrie, la pro
iectarea și construcția cuptoarelor 
rotative de mare capacitate pentru 
ciment. In prezent, colective de ti
neri cercetători din institutul nostru 
studiază diverse probleme practice 
ale lubrificației, uzurii și rodajului 
organelor de mașini, ale elasticități) 
și rezistenței plăcilor curbe, efectu
ează cercetări privind acele aspecte 
de mecanica fluidelor care intervin 
la proiectarea barajelor etc.

Pentru bucuria incomparabilă pe 
care ne-o dă sentimentul demnității, 
respectului și încrederii de care se 
bucură oamenii de știință, sîntem 
profund recunoscători partidului și 
statului nostru.

Ing. Viorel VISARION
cercetător principal la Institutul 
de mecanică aplicată „Traian 
Vuia" al Academiei R. P. Romine
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Matematicienii nu se nasc 
matematicieni...

Articolele apă
rute în ziarul 
„Scînteia" cu pri
vire la examenul 
de maturitate au conturat cîteva 
idei interesante. In rîndurile de 
față aș vrea să amănunțesc unele 
dintre ele, referindu-mă la cîteva 
probleme ale predării matemati
cii, disciplină de bază a acestui 
examen pentru elevii de la sec
țiile reale.

In mod aproape curent, despre 
tinerii care obțin calificative su
perioare la disciplina amintită se 
spune că au „înclinații" către a- 
cest domeniu, ceea ce ar echi
vala cu faptul că posedă o capa
citate de abstractizare suficient 
de dezvoltată. Părerea mea, ba
zată pe activitatea de mai mulți 
ani la catedră, este că matemati
cienii nu se nasc matematicieni, 
că noțiunile cele mai subtile ale 
acestei științe pot fi însușite de 
marea masă a tineretului studios 
dacă lecțiile sînt predate astfel 
incît să le capteze interesul. Cred 
că examenele de maturitate și 
concursurile de admitere în fa
cultăți ar oglindi o cunoaștere 
mult mai aprofundată de către 
toți candidații a obiectului men
ționat, dacă în sistemul de pre
dare a acestei discipline în școa
la medie n-ar precumpăni latura 
abstractă asupra celei aplicative.

Audiind unele răspunsuri ale 
celor care vor să fie primiți la 
facultatea de matematică-meca- 
nică, poți observa că tinerii sînt 
în stare să enunțe corect axio
mele, știu să reproducă, în cea 
mai mare parte, demonstrațiile 
teoremelor, formulele, dar cînd 
ajung la rezultatul final nu în
țeleg deplin semnificația lui. A- 
ceasta înseamnă, după părerea 
mea, că la ore profesorul ar tre
bui să insiste mai puțin asupra 
definiției unor funcții, ajutînd, 
în schimb, pe elev să înțeleagă 
că orice noțiune sau relație este 
expresia unui conținut concret.

Cum s-ar putea realiza acest 
deziderat ? In primul rînd, reco- 
mandînd tinerilor spre rezolvare 
mai multe exerciții și probleme 
interesante, legate direct de rea
litatea înconjurătoare, cu aplica
ții sugestive ale matematicii în 
procesul de producție, în natură 
etc. Firește, concepute la nivelul 
posibilităților de înțelegere ale 
elevilor. Bunăoară, pot fi mai 
bine aprofundate problemele 
teoreticejjle matematicii prip in
termediul mecanicii. Ăstfel, in
troducerea noțiunii de derivată e 
cerută de studiul mișcării corpu
rilor, în timp ce problemele di
namicii primesc o rezolvare mai 
simplă pe căile analizei matema
tice. Pentru însușirea unor pro
bleme importante din domeniul 
geometriei analitice profesorii de 
matematică sau fizică pot evi

Acad. prof. dr. Caius IACOB
denția legătura 
dintre legile fun
damentale ale me
canicii și mișca

rea planetelor, iar cei de chimie 
au posibilitatea să explice pro
prietățile fizice și chimice ale as- 
trelor pe baza analizei spectrale. 
Se știe că problemele de astro- 
nautică pasionează astăzi tinere
tul. Ele oferă profesorilor mijlo
cul de a concretiza multe din no
țiunile studiate de elevi la mate
matică și fizică. Mai pot fi aduse 
și alte exemple asemănătoare, 
dar cred că cele amintite sînt su
ficiente.

Observația că adeseori preda
rea matematicii îmbracă forme 
mult prea abstracte e valabilă și 
pentru învățămîntul superior. Pe 
drept cuvînt s-a arătat într-unul 
din articolele de care aminteam la 
început că studenții anilor I în- 
tîmpină greutăți în acomodarea 
la specificul muncii universitare, 
trebuind să facă un adevărat 
„salt" de la clasa a Xl-a la pri
mul an de facultate. Cred că a- 
ceastă situație poate fi îmbună
tățită pe aceeași cale a legării 
noțiunilor științifice de conținu
tul lor real, practic. Tot mai 
mult, numeroși profesori, confe
rențiari, lectori din învățămîntul 
superior universitar și politehnic 
apelează la metoda predării 
cunoștințelor fundamentale în 
strînsă îmbinare cu folosirea lor 
în transformarea naturii. Studen
ții sînt ajutați și pe alte căi să-și 
însușească noile concepte pe 
temeiul celor învățate în anii de 
școală. Cadrele didactice se în
grijesc de pregătirea unor lecții 
introductive care se țin la început 
de curs sau de capitol mai im
portant, oferă consultații indivi
duale și colective, sprijinindu-i 
pe tineri să înțeleagă mai bine 
conținutul disciplinelor din în
vățămîntul superior.

Nu trebuie însă să uităm că 
fiecare formă de instruire își are 
specificul său. învățămîntul su
perior nu se poate coborî la ni
velul școlii medii și nici o mu
tație în sens invers nu este po
sibilă. Dar, perioada de acomo
dare necesară pentru studenții 
din anul I al facultăților de ma
tematică și al institutelor politeh
nice poate fi, cred, scurtată. La 
aceasta, în afară de măiestria ca
drelor didactice, pot contribui și 
alți factori. Ar fi bine dacă „Ga
zeta matematică", bunăoară, ar 
consacra exclusiv elevilor clasei 
a Xl-a unele pagini pentru ca a- 
ceștia să învețe lucruri noi des
pre evoluția principalelor ramuri 
ale matematicii pure și aplicate, 
despre apariția și dezvoltarea a- 
celor laturi ale științei care cons
tituie conținutul unor discipline 
aparte în facultăți.

Perspectivă spre Colții morarului (Munții Bucegi) Foto : V. Moldovan

PE TRASEELE TURISTICE
Intr-un articol apărut zilele trecute în 

ziarul nostru, am reprodus cîteva păreri, 
sugestii și observații ale cetățenilor refe
ritoare la deservirea pe traseele de 
munte*). Excursiile se fac însă și pe șosele 
asfaltate, care duc spre localități și mo
numente istorice, obiective industriale, 
stațiuni de odihnă, locuri pitorești. Cum 
este deservit turistul pe aceste trasee ?
A

In tren sau autocar
C.F.R.-ul asigură excursioniștilor va

goane sau locuri rezervate în trenurile 
care pornesc spre oricare coif al fării ; 
au fost acordate diferite înlesniri : trans
portul în grup beneficiază de o reducere 
de 50 la sută, iar turiștii individuali pot 
cumpăra bilete de circuit, care le dau 
posibilitatea să se oprească în oricare din 
localitățile aflate pe parcurs. O.N.T.-ul dis
pune, la rîndul său, de un parc de auto
care moderne și bine echipate.

Deși în ultimii ani s-au îmbunătăfit 
simfitor condifiile de călătorie a turiști
lor, forurile de resort mai au încă mult 
de făcut în această privință.

„Vara trecută 
excursie pe 
chescu din 
rie ; a fost 
întoarcere, 
care venea din Mangalia, locurile noastre 
rezervate erau ocupate. Nerespectînd 
obligațiile contractuale asumate fafă de 
O.N.T., personalul C.F.R. a eliberat bilete 
pentru aceste locuri“.

Neplăceri au cîte.odată turiștii și cu 
autobuzele I.R.T.A. „Am pornit în grup 
într-o excursie spre Cheile Bicazului — 
ne spune tov. Ion Mănac din Vatra Dor- 
nei. Autobuzul cere ni s-a pus la dispo
ziție era necorespunzător, nu asigura nici 
cele mai elementare condiții de confort. 
Deși avea și autobuze foarte bine puse 
la punct în garaj, autobaza locală I.R.T.A. 
a refuzat să ne dea altă mașină. Am por- 
nrt spre Bicaz. Autobuzul s-a defectat de 
4 ori, astfel că, în loc să ajungem în 
Chei și să ne întoarcem seara la Vatra 
Dornei, abia am sosit noaptea la Bicaz. 
O asemenea excursie nu-și ■-dorește ni
meni".

Unele greutăți mai există în ce 
privește transportul turiștilor din sta-

am participat la o 
litoral — ne-a scris Gh. Enă- 
Fetești. Am coborit la Efo- 
o excursie minunată. Dar la 
cînd ne-am urcat în trenul

Constatările unei consfătuiri
Buna organizare și desfășurare 

a examenului de maturitate, pre
gătirea temeinică a candidaților 
la concursurile de admitere în 
facultăți preocupă, într-o măsură 
însemnată, profesorii, directorii 
de școli, colectivele de îndrumare 
metodică din secțiile de învăță- 
mînt ale sfaturilor populare din 
regiunea noastră. Recent, în ca
drul unei consfătuiri, s-au întîlnit 
directorii, secretarii organiza
țiilor de partid din școlile medii, 
șefii secțiilor de învățămînt raio
nale, precum și rectori, cadre di
dactice din învățămîntul superior 
care au făcut parte din diferite 
comisii de examinare ; ei au a- 
nalizat cum s-au prezentat absol
venții școlilor medii din regiunea 
noastră la aceste probe impor
tante de verificare a cunoștințe
lor.

Referatul și discuțiile au rele
vat că rezultatele obținute de 
absolvenții din promoția anului 
1964 ai școlilor medii marchează 
un progres față de anii anteriori. 
In sesiunea din iunie 1964, din 
2 516 candidați de la cursurile de 
zi au promovat 2 081, adică 82,82 
la sută, cu 2,32 la sută mai mult 
decît în anul 1963 , restul urmînd 
a se pregăti mai bine pentru se
siunea din toamnă. La școlile din 
orașul Cluj, procentul promova- 
ților este cu 11,84 la sută mai ri
dicat față de media pe regiune. 
Cei prezenți la consfătuire au 
constatat că numeroși tineri po
sedă cunoștințe de cultură gene
rală bogate, multilaterale. Printre 
aceștia s-au aflat elevi ai școli
lor medii „Gh. Barițiu", „N. Băl- 
cescu", „M. Eminescu", „E. Ra- 
coviță" din orașul Cluj, ai școli
lor medii din Turda, Cîmpia Tur- 
zii, Năsăud ș.a. Temeinica pregă
tire a acestei promoții este con
firmată și de faptul că absolven
ții au făcut față cu succes exi
gențelor care au fost formulate 
pentru intrarea în universitate : 
la secțiile de istorie și biologie- 
botanică, limba romînă au fost 
admiși numai candidații care au 
obținut cel puțin media șapte.

După cum era și firesc, apie- 
ciind rezultatele dobîndite. parti- 
cipanții la consfătuire s-au oprit 
și asupra unor cauze care au de
terminat ca unii absolvenți ai 
școlilor medii din Zalău. Bistrița, 
Gherla, Baia de Arieș, ai școliior 
medii nr. 11 și 12 din orașul Cluj 
ș.a. să termine cursurile cu note 
la limită, deci cu cunoștințe mai 
puțin cuprinzătoare decît majori
tatea covîrșitoare a colegilor lor.

în cele ce urmează, mă voi 
opri asupra cîtorva cauze care au 
condus la insuccesul unor elevi. 
Rezultate mai puțin satisfăcătoa

re s-au obținut acolo unde profe
sorii și diriginții s-au ocupat de 
pregătirea elevilor pentru exa
menul de maturitate abia în ulti
mele luni de cursuri ale clasei a 
Xl-a, cum se spune „în asalt". 
Experiența a arătat că lecțiile de 
recapitulare și sinteză din preaj
ma încheierii anului școlar, im
portante, fără îndoială, nu pot fi 
un colac de salvare, ci doar un 
prilej în plus de reîmprospătare 
a cunoștințelor solid însușite an
terior.

In cele mai multe cazuri, rezul
tatele examenului de maturitate 
au fost, în linii generale, asemă
nătoare cu cele ale concursului 
de admitere în facultăți. Dar s-au 
constatat și anumite situații care 
ar trebui să dea de gîndit pro
fesorilor. Unii absolvenți ai 
școlilor- medii nr. 3 și 14 din 
orașul Cluj, ai școlilor medii 
din Jibou, Aiud, Zalău etc., 
care au trecut cu bine examenul 
de maturitate, n-au reușit să în
deplinească condițiile de intrare 
în facultăți. Am ajuns la conclu
zia că la primul examen răspun
surile candidaților au fost notate 
cu prea multă indulgență, ceea 
ce, desigur, nu corespunde cu 
spiritul unei înalte răspunderi de 
care este chemat să dea dovadă 
fiecare educator.

După cum au remarcat pe bună 
dreptate mai mulți participanți Ia, 
consfătuire, se observă uneori un 
decalaj în pregătirea tinerilor 
proveniți de la secțiile reală și 
umanistică din cadrul aceleiași 
școli. De exemplu, la Școala 
medie „Gh. Coșbuc" din Cluj, în 
timp ce elevii de la secția reală 
se situează, din punct de vedere 
al mediei, pe locul III pe regiune, 
cei de la secția umanistică au 
ocupat abia locul XV. La fel stau 
lucrurile și la școlile medii ,.E. 
Racoviță" și „M. Eminescu" din 
același oraș, deși elevii din am
bele secții au avut condiții de 
studiu similare. Este bine că au 
fost ajutați îndeaproape elevii de 
la secțiile reale ; un sprijin ase
mănător trebuia acordat și celor 
din clasele de umanistică.

Pentru colectivul secției noas
tre, consfătuirea a constituit un 
prilej de a studia mai în profun
zime, multilateral, cum se desfă
șoară procesul de învățămînt, 
spre a găsi mijloacele potrivite 
pentru a asigura tuturor absol
venților școlii de cultură gene
rală un bogat orizont de cunoș
tințe, o pregătire corespunzătoare 
pentru viață.

Prof. Ion BIND£A
șeful secției de i’wățămînt 
a Sfatului popular regional 
Cluj

țiiie C.F.R. pînă în unele stațiuni de 
odihnă, graficul de circulație al autobu
zelor, nefiind, în toate cazurile, coordonat 
cu mersul trenurilor. „Trebuia să plec 
cu trenul care pornea din Tg. Ocna-Salina 
la ora 9,40 — ne-a informat ing. Nico- 
lae Cîndea. Dar autobuzul avea plecarea, 
din Slănic, 
n-am putut prinde trenul..."

Buna coordonare a orarului de circu
lație a trenurilor și autobuzelor, asigu
rarea unor condijiii normale de trans
port, respectarea obligațiilor asumate în 
timpul călătoriei

la ora 9,30. Bineînțeles că

sînt probleme care 
se cuvin să stea în atenfia forurilor de 
resort.

Nu-i de ajuns rucsacul
„O excursie — ne spune turistul Paul 

Vesa, marochiner la fabrica „Dîmbovița" 
din Capitală — trebuie luată în serios. 
La drum pornești bine echipat, potrivit 
cu locul unde mergi. în sprijinul turiști
lor, care nu doresc să-și cumpere echi
pament special pentru un singur drum 
la munte sau în Deltă, a venit coopera
ția meșteșugărească. Aproape în toate 
stațiunile fării și în orașele mari s-au 
deschis centre care închiriază echipa
ment de drumeție, schiuri, săniuțe, pa
tine, aparate fotografice, magnetofoane, 
aparate de radio cu tranzistori, jocuri 
distractive etc. Aproape niciodată — în 
zilele cînd sînt mai solicitate — aceste 
centre nu pot satisface însă cerințele. Ar
ticolele de îmbrăcăminte și celelalte lu
cruri nu sînt, se vede, în cantități sufi
ciente și te pomenești că nu ai ce închi
ria. Sigur găsești numai rucsacuri. Dar 
numai rucsacul nu este deajuns".

„Voiam să 
mOnte — ne 
Ștefan Pintea — și m-am dus la centrul 
de lîngă Gara de Nord. Nu mai avea 
însă nimic. Am întrebat unde să mă adre-

„La Sirțaia". Este 
ca Bucureșfiul 

singur centru

poziția solicitanților obiectele dorite. In 
urmă cu cîteva zile a fost deschis în pa
sajul Victoria din Capitală încă un cen
tru de acest fel. De asemenea, în sta
țiuni au fost organizate ateliere care exe
cută pe loc reparații mărunte la confec
ții și încălțăminte, călcatul hainelor etc. 
se înmulțesc unitățile de frizerie, coafu
ră, cosmetică, 
lucrări pentru 

La drum
mecanici

Mulți turiști 
vehicule proprii. Spre a-i ajuta în clipele 
cînd „telegarii” mecanici... rămîn în 
drum, UCECOM a înființat numeroase 
ateliere de întreținere și reparații. In 
prezent, pe principalele trasee turistice 
se construiesc alte stații-afeliere auto- 
moto, care vor fi înzestrate cu mijloace 
de înaltă tehnicitate și încadrate cu per
sonal calificat.

Un prim lot se află într-un stadiu avan
sat de construcție și vor începe să func
ționeze la București, Timișoara, Cluj, lași, 
Constanța, Oradea, Craiova și Ploiești. 
La fiecare stație se pot spăla-gresa 100 
de automobile zilnic. Tot aici există și

atelierele specializate în 
foto-amatori.

cu „telsgarii"

pornesc în excursie cu

cîte un atelier care execută reparațiile 
mici. Incepînd din acest an, se mai con
struiesc astfel de stații la București, Ba
cău, Suceava, Brașov, Baia Mare, Deva 
etc. Activitatea lor va fi dublată de cea 
a atelierelor auto-moto mobile, care cir
culă pe șoselele naționale București — 
Ploiești — Brașov, în regiunea Bacău și 
în Dobrogea. Va fi editat un ghid al uni
tăților de reparație și întreținere existen
te în țară.

Ministerul Industriei Petrolului și Chi
miei construiește noi stații PECO în 
București, la ieșirea spre Alexandria, 
la Călărași, Cluj, Petroșeni, Tulcea, Hîr- 
șova, Tg. Mureș, Caransebeș, Timișoara, 
Găești, Ploiești, Mediaș, Reghin, Hațeg 
și Craiova.

Turiștii semnalează, în această privință, 
o altă problemă. „Colind deseori cu ma
șina drumurile țării — ne 
Vasile Dimitriu — și am
că deservirea automobiliștilor 
see nu este, cu toate 
bune făcute în ultimii ani, 
na la nivelul cerințelor. După cîte știu, 
UCECOM are deocamdată ateliere mo
bile de reparații numai pe trei trasee. 
Ce te faci dacă ți se oprește mașina pe 
alt traseu ? De asemenea, cred că se în- 
tîrzie nejustificat — deși s-au făcut nu
meroase propuneri — amenajarea de 
locuri de parcare și pe trasee, lîngă ora
șe și stațiuni. Folosind posibilitățile exis
tente, s-ar putea asigura mai multe locuri 
cu platforme pietruite, gură de apă etc".

INMINAREA DISTINCȚIILOR 
UNOR ORAȘE FRUNTAȘE ț 
IN ACJ4UNEA 
DE GOSPODĂRIRE

In sala de festivități a școli' 
medii „Bolyai Farkas" din "î'g. 
Mureș a avut loc joi festivitatea 
înmînării mențiunii acordate de 
către Consiliul de Miniștri pen
tru rezultatele obținute în buna 
gospodărire și înfrumusețarea o- 
rașului în 1964. Anul trecut, în 
oraș au fost amenajate un teatru 
de vară, un tren al pionierilor ți 
un colț zoologic pe platoul 
Cornești, noi parcuri și spații 
verzi etc. Valoarea lucrărilor e- 
fectuate prin munca patriotică a 
cetățenilor se ridică la 12,8 mi
lioane lei. Cu același prilej, 200 
de cetățeni au primit insigna de 
fruntaș în gospodărirea și înfru
musețarea orașelor.

★
O mențiune similară a fost a- 

cordată orașului de subordonare 
raională Macin. Locuitorii de 
aici au efectuat prin muncă pa
triotică lucrări de întreținere a 
străzilor și trotuarelor, amenaja
rea parcurilor și spațiilor verzi, 
plantarea de pomi și flori, a căror 
valoare este de aproape 2 600 000 
lei. 50 de cetățeni din oraș, evi- 
dențiați în activitatea patriotică, 
au primit insigne de fruntaș.

(Agerpres) /

caut echipament pentru 
informează maistrul zidar

sez. Mi s-a răspuns : 
firesc ca într-un oraș 
funcționeze numai un 
acest fel ?"

Unitățile cooperației
o contribuție importantă la buna deser
vire a turiștilor. Intr-o convorbire cu tov. 
Jean Hie, vicepreședinte al UCECOM, am 
aflat că, pe măsura posibilităților, coo
perativele din stațiuni vor dezvolta acti
vitatea centrelor de închiriat echipament 
de excursie, pentru a putea pune la dis-

meșteșugărești

să 
de

au

•) Vezi „Scînteia" nr. 6534 din 18 fe
bruarie 1965.

Gara fluvială din Brăila
Foto.: A. Cartojan

spune ing. 
constatat 

pe tra- 
lucrurile 
totdeau-

Alte propuneri și sugestii ale turiștilor
• Cei 

găsească 
de popas unde sa poată cumpăra pa
chete cu gustări reci, cu produse alimen
tare, dulciuri, ape minerale, sucuri și alte 
băuturi răcoritoare în ambalaje de capa
citate mică, în general articole pream- 
balate. în punctele turistice mai frec
ventate să existe și unităfi cu articole 
mărunte, articole de toaletă etc.

• La întocmirea orarului de funcțio
nare a unitafilor comerciale și de ali
mentație publică existente pe trasee să 
se fină seama și de necesitățile turiștilor. 
Ar fi indicat ca unele 
solicitate, să aibă orar

• Un grup de turiști

- - >
plecați în drumeție ar dori să 
pe principalele șosele puncte

unifăți, mai mult 
permanent, 
propune organi-

★
muncii cutreieră

cunoaște
Numeroși oameni ai 

azi meleagurile țării spre a-i 
frumusețile, locurile care vorbesc de tre
cutul de luptă al poporului, marile con
strucții ridicate în anii puterii populare.

5 R

zarea de către O.N.T. a unor excursii în 
localitățile mai îndepărtate ale țării. Se 
„bat” prea mult Bucegii și defileul Oltu
lui, în schimb în nordul Olteniei, Mara
mureș etc. se fac puține excursii.

• Centrele de difuzare a presei și 
unitățile care vînd „amintiri” — ilustrate, 
obiecte de artizanat etc — se află nu
mai în stațiuni și localități importante. 
Turiștii ar dori să le găsească și de-a 
lungul traseelor, precum și la cabane.

• Prospectele, ghidurile, pliantele și 
alte mijloace de informare a turiștilor, 
editate de O.N.T., să poată fi consultate 
nu numai la agenții, ci și la Ijoteluri, 
restaurante, cabane, în gări și auto-gări.

★
Forurile competente sînt datoare să cre
eze toate condițiile care asigură turiști
lor o călătorie plăcută, instructivă și con
fortabilă.

Vosile TINCU
I 
I

Lucrări de restaurare la turnul Chin
diei din Tirgoviște

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romine : Manon (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Prințesa 
circului (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Inșir-te 
mărgărite (orele 19,30), (sala Studio) : 
Să nu te joci cu dragostea (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie : Șeful sectorului 
suflete (orele 20). Teatrul ,,Lucia Sturdza 
Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Opera de trei parale (orele 
19,30), (sala Studio, str. Al. Sahia nr. 76 
A) : Fii cuminte, Cristofor ! (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
Hipnoza (orele 19,30), (sala Studio) : 
Sonet pentru o păpușă (orele 20). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Ruy Bias 
(spectacol prezentat de Teatrul Mic — 
orele 19,30). Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 
16) : Doi pe un balansoar (orele 19,30). 
Teatrul pentru copii (Str. E-remia Grigo- 
rescu nr. 24) : Vis vesel (orele 9,30). Tea
trul evreiesc de stat : Finita la commedia 
(orele 20). Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. Cara- 
giale“ (Str. 30 Decembrie nr. 9) : Don 
Juan (actele I și II), Idiotul (fragmente) 
— (orele 20). Teatrul ,.Țăndărică" (sala 
din Calea Victoriei nr. 50): Drumul pi
perului (orele 9), (sala din Str. Acade
miei nr. 18) : Băiatul și vîntul (orele 16). 
Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase“ (sala 
Savoy) : Revista dragostei (orele 20). 
Ansamblul artistic al C.C.S. (Str. 
Lipscani nr. 59) Așa se Joacă pe la noi 
(orele 20). Circul de stat : „Vitoșa" — 
spectacol prezentat de circul din R. P. 
Bulgaria (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Regina cîntecelor: 
Patria (8; 10,45; 13,30; 16; 18,45; 21,30),
București (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).
Un enoriaș ciudat : Republica (9,30;
11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Grivița (9,45: 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Modern (9,30;

11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Tovarășii :
Luceafărul (8,45 , 11; 13,15; 15,45; 18,30; 21). 
Șapte mirese pentru șapte frați : Carpați 
(8,45; 10,45; 12.45; 14,45; 16,45). Nevasta nr. 
13 : Capitol (9; 12; 15; 18; 21), Excelsior 
(9; 11,30; 14: 16,30; 19; 21,30), Tomis (9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). Micul pescar — 
cinemascop : Festival (9,45; 12; 14; 16,15: 
18,30; 20,45), Sărutul : Victoria (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), înfrățirea între popoare 
(10; 15,30; 17,45; 20), Arta (16; 18,15; 20,30). 
Climate — cinemascop : Central (9,30;
12,15; 15,15; 18,15; 21). Cu mîinile pe oraș : 
Lumina (10; 12,30; 15; 17,45; 20,15), Moșilor 
(15,30; 18; 20,15). Eroi curajoși ca tigrii : 
Union (16; 18,15; 20,30), Vitan (16; 18,15; 
20,30). Program pentru copii : Doina 
(orele 10 dimineața). Veselie la Acapulco: 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,45; 20,30). Delta, 
raiul albinelor — Pădurea și nisipul — 
Mai repede ca gîndul — Eroii ringului — 
Glumă nouă cu fier vechi — Jakek som
norosul — Deasupra munților Tatra : 
Timpuri Noi (10—15 în continuare ; 17; 
19; 21). Titanic vals : Giulești (10; 12; 14; 
16; 20,15), Dacia (9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21). Setea : Giulești (orele 18). Cas
cada diavolului : Cultural (10; 12,15; 14,30: 
16,45; 19; 21,15). O stea cade din cer — 
cinemascop : Feroviar (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Melodia (9,30; 11,45; 14; 
19; 21,15), Floreasca (11; 16; 18,15; 20,45), 
Flamura (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Program de filme documentare : Melodia 
(orele 16,30). Cîntind în ploaie : Buzeștl 
(9; 11,30; 14,30; 17; 19,30), Bucegi (10; 12.30; 
15.30: 18; 20,30) Dragoste Ia zero grade : 
Crîngași (16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. Acționări 
electrice reglabile, de ing. Gh. Tunsoiu, 
directorul Institutului de proiectări de 
aparataj electrotehnic și instalații de 
automatizare. 19,00 — Jurnalul televi

ziunii. 19,10 — Pentru școlari : Calei
doscopul lui Așchiuță. 19,35 — Din viața 
animalelor (XXVII) Salturi și sărituri. 
20,00 — Săptămîna. 21,00 — Moment liric. 
21,20 — Pagini din opere. în încheiere : 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea în general s-a 

încălzit ușor, iar cerul a fost schimbă
tor, mai mult acoperit în jumătatea de 
sud a țării. Au căzut precipitații sub 
formă de ploaie și ninsoare în Dobrogea, 
iar în Muntenia și Oltenia a nins local, 
Vîntul a suflat slab, pînă la-potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 era cu
prinsă între 11 grade la Joseni și 3 grade 
la Vărădia, Iași, Mangalia și Sfîntu 
Gheorghe Deltă. In București : Vremea 
s-a încălzit ușor. Cerul a fost mai mult 
acoperit. Vîntul a suflat slab din sud 
est. Temperatura maximă a atins 3 grade

Timpul probabil pentru zilele de 27, 26 
februarie și 1 martie 1965. în țară : Vre
mea se va răci treptat, începînd din 
nord-vestul țării. Cerul va fi variabil, 
mai mult acoperit, în prima parte a in
tervalului, cînd în sudul țării precipita
țiile vor fi sub formă de ninsoare, lapo- 
viță și ploaie. In rest, sub fprmă de 
ninsoare. Vînt slab, pînă la potrivit, cu 
intensificări locale din sectorul nord- 
vest. Temperatura în scădere. - Minimele 
vor fi cuprinse între minus 15 și minus
5 grade, local mai ridicate la începutul 
intervalului, iar maximele între minus
6 grade și plus 4 grade. Ceață locală, 
in București : Vreme umedă și în încăl
zire ușoară în prima parte a intervalu
lui. Cerul va fi variabil, temporar aco
perit. Vor cădea precipitații sub formă 
de lapoviță și ploaie. Vînt potrivit din 
no rd-vest. Temperatura în creștere 
ușoară la început, apoi în scădere.

Dezvoltarea economică a țării 
și folosirea forței de muncă
(Urmare din pag. I-a)

de muncă ocupată în industrie era 
concentrată în ramurile industriei 
grele.

O trăsătură caracteristică a folo
sirii forței de muncă în economia 
noastră socialistă este repartizarea 
ei proporțională atît între ramurile 
economiei naționale, cit și pe teri
toriul țării. Numărul muncitori
lor a crescut rapid în toate 
regiunile și îndeosebi în cele mai 
puțin dezvoltate în trecut, ca ur
mare a îmbunătățirii continue a 
repartizării teritoriale a forțelor de 
producție. In regiunea Argeș, de 
pildă, numărul muncitorilor a cres
cut în 1963 de 5,9 ori față de 1930. 
S-a mărit într-un ritm rapid, de
pășind media pe țară, numărul mun
citorilor din regiunile Dobrogea, Su
ceava, Mureș-Autonomă Maghiară, 
Bacău, Oltenia etc. întreprinderile 
aflate în construcție în regiunile 
Galați, Oltenia, Iași, Maramureș vor 
determina în continuare creșterea 
numărului de muncitori.

Partidul și statul au acordat o

grijă permanentă formării de noi 
cadre calificate, ridicării neîncetate 
a gradului de pregătire al munci
torilor și specialiștilor în pas cu ce
rințele tehnicii moderne, dezvol- 
tînd puternic rețeaua învățămîn- 
tului profesional și tehnic, învăță- 
mîntului superior. O largă extinde
re a luat în întreprinderi acțiunea 
de calificare și ridicare a calificării 
Ia locul de muncă. Industria noas
tră socialistă are astăzi un fond 
numeros de cadre calificate. Aproa
pe 4/5 din numărul total al mun
citorilor industriali sînt calificați, 
iar în unele ramuri de bază — in
dustria energiei electrice, industria 
petrolului, construcții de mașini și 
chimie — această proporție este și 
mai mare. Schimbări importante 
s-au produs și în structura pe pro
fesii a muncitorilor, generate de 
crearea și dezvoltarea ramurilor noi 
de producție, de progresul tehnicii.

Dezvoltarea economică a țării a 
impus totodată creșterea numărului 
de ingineri, tehnicieni și alți spe
cialiști. In fiecare an au intrat în 
producție promoții noi de ingineri,

numărul lor total ajungînd în 1964 
la peste 75 000, de 8,5 ori mai mulți 
decît în 1938. Numai sporul absolut 
al numărului inginerilor înregistrat 
in perioada 1960—1964 depășește de 
circa 2 ori totalul inginerilor exis- 
tenți în economia romînească înain
tea celui de-al doilea război mon
dial. Este de subliniat că din cei 
aproape 37 000 de ingineri care lu
crau în industrie în 1964, circa două 
treimi reveneau metalurgiei, con
strucțiilor de mașini și chimiei.

Este o mîndrie pentru poporul 
nostru că dispunem în prezent de 
cadre calificate de muncitori, ingi
neri și tehnicieni, cadre formate în 
marea lor majoritate în anii puterii 
populare. Cerințele puse de proce
sul neîntrerupt al diversificării și 
creșterii complexității producției, de 
continua ridicare a calității produ
selor, aplicarea în practică a noilor 
realizări ale tehnicii moderne pun 
în fața conducerilor de întreprin
deri, a ministerelor sarcina de a a- 
corda o atenție sporită formării de 
cadre cu o înaltă calificare.

Economia noastră națională în 
plin avînt absoarbe an de an noi 
resurse de muncă. Problema folo
sirii raționale a forței de muncă, 
ținîndu-se seama de introducerea 
continuă a progresului tehnic, de 
rezervele măririi productivității 
muncii, are o mare importanță po
litică și economică. Creșterea în 
continuare a industriei grele și a 
celorlalte ramuri industriale, a 
transporturilor și construcțiilor etc. 
va lărgi posibilitățile de atragere 
în viitor a noi forțe de muncă ce 
vor rezulta din școli, din sporul na
tural al populației, precum și din a- 
gricultură.

Cu multă grijă se ocupă statul 
nostru de folosirea rațională a for
ței de muncă din agricultură, pe 
măsura extinderii mecanizării și 
creșterii productivității muncii în a- 
ceastă ramură, în care este ocupa
tă majoritatea populației țării. In
dustrializarea în ritm susținut con
stituie factorul esențial care a per
mis și va permite atragerea în cir
cuitul economic de noi forțe de 
muncă. Acest proces, aflat în plină 
desfășurare, poate fi ilustrat prin 
faptul că în cinci ani ai șesenalu- 
lui au fost atrași din rîndul popu
lației rurale peste 500 000 de sala- 
riați, care au trecut de la o muncă 
sezonieră — specifică agriculturii — 
la o activitate productivă continuă.

O anumită parte a resurselor de 
muncă este îndreptată spre ramu
rile sferei neproductive, nemij
locit legate de producție și ne
cesare satisfacerii unor nevoi social- 
culturale în continuă creștere. Este 
vorba înainte de toate de dezvolta
rea învățămîntului de toate gradele, 
care implică sporirea numărului de 
cadre didactice, precum și de ex
tinderea activității științifice și a 
activităților instituțiilor de sănătate 
și ocrotire socială, a așezămintelor 
de cultură și artă, a rețelei de de
servire a populației, gospodărie co
munală etc. Toate acestea sînt de
terminate de mersul înainte al so
cietății noastre.

Rezultatele obținute de țara noas
tră în anii construcției socialiste în 
folosirea forței de muncă constituie 
o mare realizare a regimului demo
crat-popular, o expresie grăitoare a 
grijii pe care partidul și guvernul 
o poartă celor ce muncesc — prin
cipala forță de producție a țării.

Masele largi ale poporului nostru 
muncesc cu însuflețire pentru întă
rirea și dezvoltarea orînduirii noi, 
participă activ la rezolvarea trebu
rilor statului, la conducerea vieții 
economice și culturale, punîndu-și 
întreaga putere de muncă și ini
țiativa lor creatoare în slujba pro
gresului și prosperității patriei noa
stre socialiste.
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Comitetul de conducere 
al Uniunii Scriitorilor

INFORMAȚII

In încheierea lucrărilor, conferin
ța pe țară a Uniunii Scriitorilor a 
ales prin vot secret Comitetul de 
conducere al Uniunii Scriitorilor, 
format din 61 de scriitori din în- 

■ ‘reaga țară.
După cum s-a mai anunțat, pre

ședinte de onoare al Uniunii a fost 
reales Tudor Arghezi.

în prima sa ședință plenară, Co
mitetul de conducere a ales Biroul

A apărut revista „LUPTA DE CLASĂ" nr. 2|1965

în acest număr al revistei sînt 
publicate articolele : Creșterea efica
cității investițiilor — sarcină eco
nomică de seamă de AL. PINTEA, 
Probleme actuale în dezvoltarea gos
podăriilor agricole de stat de BUCUR 
ȘCHIOPU, In învățămintul de partid 
un studiu activ, legat de viață de 
PETRE BLAJOVICI, Pe marginea 
unor cercetări actuale în domeniul 
esteticii de A. STRIHAN, I. TOBO- 
SARU, Filozofia existențialistă de 
ILEANA MARCULESCU, Criza 
N.A.T.O. și interesele securității 
europene de I. FÎNTÎNARU.

La rubrica „Critică și bibliogra
fie" sînt înserate materialele : Dia

IERI LA
Patinoarul artificial din parcul „23 

August" a găzduit aseară meciul inter
național de hochei pe gheață dintre 
formația cehoslovacă Slovan Bratislava 
și combinata cluburilor Steaua-Dinamo. 
Jucînd foarte bine, mai ales în ultima 
parte a întîlnirii, cînd au contraatacat 
viguros și eficace, hocheiștii romîni au

...Ș I L A F
Ieri, pe stadionul Giulești, pe un te

ren acoperit cu zăpadă, lotul de juniori 
al țării noastre, care se pregătește pen
tru turneul U.E.F.A., a învins cu scorul 
de 2—1 (0—0) formația bulgară Aka- 
demik Sofia. Tinerii fotbaliști romîni 
au prestat un joc bun mai ales în re
priza a doua. Scorul a fost deschis de 
oaspeți în minutul 54 prin Vrajev, care, 
în urma unei lovituri de colț, a profitat 
de o ezitare a portarului Gornea. După 
4 minute, echipa noastră a obținut ega- 
larea prin Stanciu. In minutul 78, de 
la 25 m Dobrin a înscris punctul vic
toriei.

★
Joi, la Ploiești, echipa Petrolul a sus

ținut un meci în compania formației 
bulgare Botev Plovdiv. Fotbaliștii ro
mîni au terminat victorioși cu scorul de

Fază din medul de fotbal dintre lotul de juniori al țării noastre ș! for
mația bulgară Akademilc-Sofia

La sfîrșit de săptămînă
SCHI. — Amatorii de schi pot 

urmări sîmbătă și duminică evo
luția specialiștilor în probe al
pine, care se vor întrece pe pîr- 
tia Valea lui Carp. La această 
competiție vor lua parte, printre 
alții, C. Tăbăraș, M. Bucur, M. 
Focșeneanu, K. Gohn, Gh. Bălan, 
Ilona Micloș, Mihaela Ghioarcă.

întrecerile cuprind două probe : 
slalom uriaș (sîmbătă) și cobo- 
rîre (duminică). „Cupa orașului 
Sinaia" constituie o ultimă veri
ficare a schiorilor înaintea cam
pionatelor republicane pentru 
probele alpine, care vor avea loc 
tot la Sinaia între 4 și 7 martie.

★
VOLEI. — Sala Floreasca din 

Capitală găzduiește duminică trei

Ștafeta
(Urmare din pag. I-a)

Poți să contezi pe ei și atunci cînd 
îi înveți, și atunci cînd le ceri să 
pună în practică ce au învățat". Că. 
este așa ne-o dovedește, printre al
tele, următorul fapt: multe între
prinderi moderne, al căror proces 
de producție obligă la cunoștințe te
meinice, la specializare, își anunță 
media de vîrstă a muncitorilor : 25. 
27 de am... Muncitori tineri, tehni
cieni și ingineri tineri, directori ti
neri. Avem ingineri care la vîrsta 
de 30 de ani pot dovedi că au con
tribuit la construirea a două sau trei 
obiective de seamă ale industriei 
naționale sau au descoperit bogate 
zăcăminte naturale în locuri unde 
nu se descoperise nimic de cînd e 
lumea. Asta înseamnă: experiență, 
învingerea unor greutăți, călire, 
perseverență. Procesul de formare 
a cadrelor este rapid datorită condi

Uniunii Scriitorilor, din care fac 
parte: Demostene Botez — pre
ședinte, Ion Pas, Zaharia Stancu, 
Pop Simion — vicepreședinți, Eugen 
Barbu, Geo Bogza, Anton Breiten- 
hofer, Constantin Ciopraga, Mihnea 
Gheorghiu, Letay Lajos, Horia Lovi- 
nescu, Alexandru Oprea, Titus Po- 
povici, Marin Preda, Aurel Rău, 
Siito Andras și Tiberiu Utan.

(Agerpres)

lectica construirii socialismului de 
MARIA POPESCU, Broșuri utile 
despre istoria poporului romîn de 
I. TURCU, N. NICOLESCU, Con
tribuții la studiul conștiinței juridi
ce socialiste de GH. BOBOȘ, GR. 
DRONDOE, Știința și societatea de 
ARON OANCEA.

Revista mai cuprinde, la rubrica 
„Pe urmele materialelor publicate", 
scrisori de la : conf. unlv. Fl. Geor
gescu de la I.C.F.-București; Comi
tetul de partid al Fabricii de încăl
țăminte „Progresul" din București; 
Institutul pedagogic de 3 ani din 
Bacău.

HOCHE I...
obținut un meritat succes cu scorul de 
8—6 (3—3 ; 1—2 ; 4—1). Punctele au 
fost realizate de Biro (2), I. Szabo, Gh. 
Szabo, Ionescu, Kalamar, T. Ștefan și 
Ștefanov. Pentru cehoslovaci au marcat 
Walter (2), Starsy (2), Biely și Agh.

(Agerpres)

O T B A L
4—1 (1—1) prin punctele realizate de 
Badea, Moldoveanu, Dridea și Pahon- 
țu. Pentru Botev a marcat Dermend- 
jiev.

★
La Cluj, Știința din localitate a fă

cut joc egal (0—0) cu echipa ceho
slovacă Jednota Trencin. Meciul a fost 
urmărit de peste 6 000 de spectatori.

★
Echipa de fotbal Dinamo București 

ă susținut joi la Ruse un meci de an
trenament cu echipa locală Dunav. Fot
baliștii romîni au dominat majoritatea 
timpului, obținînd victoria cu scorul de 
2—1 (0—0). Au marcat Petru Emil (2) 
și respectiv Florov. Cele două echipe 
se vor întîlni din nou la 3 martie la 
București.

interesante întîlniri din cadrul ul
timei etape a turului campiona
tului republican masculin de vo
lei. începînd de la ora 8,30, se 
vor desfășura partidele : Steaua 
București-Constructorul Brăila; 
Progresul București-Tractorul Bra
șov ; Dinamo București-Rapid 
București.

★
BASCHET. — în aceeași sală, 

de la ora 15,30, se vor disputa 
patru jocuri din cadrul campiona
telor republicane de baschet : 
Progresul București-Știința Con
stanța (feminin) ; Voința Bucu- 
rești-Mureșul Tg. Mureș (feminin); 
■Dinamo București-Știința Cluj 
(masculin) ; Știința București-Vo- 
ința Brașov (feminin).

țiilor deosebite de muncă și de în
vățătură create de statul nostru. In 
Manifestul Consiliului Național al 
Frontului Democrației Populare se 
arată că, pentru dezvoltarea învă- 
țămintului de cultură generală, în
tre anii 1960—1964 au fost construite 
încă 20 000 săli de clasă. în univer
sități învață astăzi peste 123 000 
studenți. Aproape 60 000 de studenți 
sînt bursieri. In anii noștri, pentru 
prima oară, tineretului i-au fost 
create condițiile pentru a se realiza, 
pentru a-și împlini visurile îndrăz
nețe, pentru a duce o viață demnă. 
Grijii permanente a partidului și 
guvernului, tineretul îi răspunde, 
alături de întregul popor, cu înfăp
tuiri de seamă care duc la înflorirea 
patriei socialiste, la creșterea presti
giului ei în lume. Țara nouă, despre 
care se vorbea în cîntecele de bri
gadă, este astăzi o realitate.

PRIMIRE
LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

Joi, 25 februarie, primul vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Apostol, a primit în au
diență de rămas bun pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al In
doneziei, Sukrisno, în legătură cu 
plecarea sa definitivă de la post.

PRIMIRE
DE CĂTRE PREȘEDINTELE 

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Joi, 25 februarie, președintele Ma
rii Adunări Naționale a R. P. Romî- 
ne, Ștefan Voitec, a primit în audien
ță de rămas bun pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Indo
neziei la București, Sukrisno, în le
gătură cu plecarea sa definitivă de 
la post.

INTERVIURI
DUPĂ 3 ANI
(Urmare din pag. I-a)

losim mai larg mecanizarea, să or
ganizăm teritoriul în tarlale de cîte 
150 de hectare. în prezent ne gîndim 
să mărim suprafața pentru cultura 
cerealelor muțind lucerna din lunca 
Oltului (deci unde este terenul mai 
fertil) sus pe deal. Iar pentru ca 
producția de lucernă să nu scadă, o 
vom iriga cu ajutorul unui lac de 
acumulare ce va fi creat în urma 
ridicării unui dig între două văi.

A doua idee, cu care am plecat 
de la sesiune, hotărît ca, împreună 
cu consiliul de conducere, s-o pun 
în practică, a fost dezvoltarea secto
rului legumicol. De condiții nu ne 
putem plînge ; teren potrivit, apă la 
îndemînă cîtă vrei. înainte de uni
ficare, cele trei cooperative nu aveau 
decît vreo 16 hectare de grădină, în 
trei puncte diferite. De data aceas
ta, am amenajat grădina intr-un 
singur loc și am extins-o în fiecare 
an, ajungînd la cîteva zeci de 
hectare. Cea mai mare parte este 
irigată. Și tot la sesiune am auzit 
vorbindu-se de cultivarea roșiilor 
timpurii pentru export. La noi, în 
Curtișoara, încă nu se știa despre 
așa ceva. Totuși, în 1963, am culti
vat primele 20 de hectare, care 
ne-au adus vreo 760 000 de lei. Anul 
trecut, mărind suprafața cu încă 20 
de hectare, s-au mărit și veniturile 
încasate de pe urma lor la 1 800 000. 
dintr-un total de trei milioane aduși 
de grădină.

Nu numai viticultura
De data aceasta, Interlocutorul 

nostru este tovarășul Nicolae Bădu- 
lescu, prim-secretar al comitetului 
raional de partid.

— Raionul Drăgășani — ne spune 
el — cu cele patruzeci și două de 
cooperative agricole de producție 
este destul de complex. La noi se 
produc și struguri și cereale. Deci, a 
trebuit să ținem seama, în primul 
rînd, de acest luoru. Firește, sarcina 
noastră de căpetenie este aceea de a 
ridica toate cooperativele din ra
ion la nivelul celor fruntașe. Pen
tru atingerea acestui scop, con
ducerile unităților agricole, consiliul 
agricol și comitetul raional de 
partid urmăresc cu perseverență 
aplicarea în practică a planurilor de 
măsuri respective. Au fost inițiate 
schimburi de experiență cu cadrele 
de bază din conducerea cooperati
velor la Zăvideni, Voicești, Ștefă- 
nești, Olanul. De asemenea, la sate 
au mers brigăzi formate din cei 
mai buni specialiști ai stațiunii ex
perimentale, care să-i ajute pe ță
rani să dea în folosință terenuri 
erodate și neproductive. Astfel, 
la Orlești, Ștefănești, Șutești s-au 
plantat, pe dealuri, între 90 și 
112 hectare cu vie. De altfel, în raio
nul nostru, de la încheierea coope
rativizării agriculturii s-au făcut 
plantări cu viță, în terase, pe 1 643 
de hectare — anul acesta urmînd să 
extindem suprafața de vie cu încă 
1200 ha.

Pentru plantările tinere, cît și 
pentru via de pe vreo 3 000 de 
hectare care are o vechime între 
60—70 de ani și deci multe goluri, 
este necesar material săditor în can
tități foarte mari. De aceea, am în
drumat multe cooperative agricole 
să producă asemenea material. 
N-am neglijat nici pomicultura. în 
ultimii ani, tot pe dealuri neproduc
tive s-au plantat 970 de hectare cu 
pomi.

— Ținînd seama de faima vinu
lui de Drăgășani, n-ar fi rău dacă 
ne-ați spune cîte ceva despre pro
ducția de struguri.

— Din 1962, în nici un an sub 
5 000 kg la hectar — mă refer la 
media pe raion — și în continuă 
creștere. însă n-aș vrea să se crea
dă că pentru noi singura preocupare 
o constituie viticultura. Atît biroul 
comitetului raional de partid, cît și 
consiliul agricol raional și-au în
dreptat atenția în aceeași măsură și 
înspre sectorul cerealier. Am avut 
și mai avem, în această privință, 
multe probleme de rezolvat, dat 
fiind că o bună parte din tere
nuri sînt slab productive. Așa îneît, 
capitolul „fertilizare" nu-1 vom so
coti încheiat încă mulți ani de aici 
încolo. Pînă acum, am amendat cu 
calcar 814 ha de podzol. Pe alte mii 
de hectare am aplicat gunoi de 
grajd și îngrășăminte chimice. A- 
ceste măsuri, la care se adaugă o 
tot mai bună cunoaștere de către 
țărani a metodelor agrotehnice mo
derne, au făcut ca anul trecut me
dia pe raion la grîu să fie de 1 600 
kg la hectar. Pentru raioanele tra- 
dițional-cerealiere n-o fi o produc
ție prea mare, pentru noi, însă...

★
...Publicarea acestor interviuri nu 

este legată de o dată festivă. Ele se 
vor mai mult un fel de instantanee 
care să surprindă pașii cei mai im
portanți făcuți de cooperativele a- 
gricole amintite, în răstimpul celor 
trei ani.

PLECAREA MINISTRULUI 
COMERȚULUI EXTERIOR 

AL BELGIEI

Joi la amiază a părăsit Capitala 
dl. Maurice Brasseur, ministrul co
merțului exterior al Belgiei, care, 
împreună cu soția și un grup de 
consilieri și experți, ne-a vizitat țara 
la invitația ministrului comerțului 
exterior al R. P. Romîne.

Pe aeroportul Băneasa, oaspetele 
a fost condus de Mihâil Petri, mi
nistrul comerțului exterior, de 
membri ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe.

Au fost de față Honoră Cambier, 
ambasadorul Belgiei în R. P> Ro
mînă, și membri ai ambasadei;

COCTEIL OFERIT 
DE AMBASADORUL 

R. P. UNGARE

Ambasadorul R. P. Ungare în R. P. 
Romînă, Jen6 Kuti, a oferit joi 
după-amiază un cocteil cu prilejul 
plecării sale definitive din țara 
noastră. Au participat acad. Șt. S. 
Nicolau, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de Stat, 
Ion Marinescu, ministrul industriei 
metalurgice, Janos Fazekaș, minis
trul Industriei alimentare, loan 
Constant Manoliu, ministrul justi
ției, Gheorghe Pele, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, condu
cători ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, generali și ofi
țeri ai forțelor armate, academi
cieni și alți oameni de știință, artă 
și cultură, ziariști.

Au luat parte șefii misiunilor di
plomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

DE LA I. T. B.
Din cauza lucrărilor ce se execută 

pe strada Lipscani de către între
prinderea „Teleconstrucția", înce
pînd din ziua de 26 februarie a. c. 
orele 8, autobuzele liniei 32 vor cir
cula (temporar) cu sensul de mers 
către Gara de Nord, de la Calea' 
Rahovei prin : Splaiul Unirii, Piața 
Unirii, strada 30 Decembrie, bd. 
1848, strada Doamnei apoi prin stra
da Academiei, unde vor intra pe 
traseu normal.

Corespondențâ din Budapesta

La poalele munților 
Biikk

Drumul străbate locuri pitorești, 
cu cîmpii și dealuri, munți împădu
riți. Orașul Miskolc se vede de de
parte, încă de pe serpentinele mun
ților Biikk, la poalele cărora e așe
zat, cu mulțimea sa de coșuri de 
fabrică și cu blocurile-turn ridicate 
în ultimii ani. El e cel mai mare 
centru industrial din nordul Unga
riei și al doilea oraș ca mărime 
din țară ; se întinde pe o lungime de 
aproape 33 km.

Istoria orașului e veche și bogată; 
să amintim, de pildă, că pe străzile 
lui s-au plimbat Kossuth Lajos și 
Petofi Săndor, Moricz Zsigmond și 
Jokai Mor, precum și alți poeți, scrii
tori și revoluționari unguri. Clădirile 
masive în stil baroc, gotic sau cla
sic, Teatrul național care a adăpos
tit primul teatru permanent de stat 
din țară, un șir de monumente de ar
tă sînt o mărturie a trecutului orașu
lui. Noile cartiere Selyemrăt și Kiliăn, 
sediul sindicatelor, blocurile turn, un 
complex sanitar, care se întinde pe 
aproape 60 ha, un orășel al studen
ților, fabrici și uzine, bulevarde și 
parcuri formează peisajul nou, creat 
de mîna omului în anii puterii popu
lare.

Intr-una din zile am urcat pe Avas, 
un deal care se înalță chiar în mij
locul orașului și pe care întîlnești 
străduțe liniștite, întortocheate și pa
vate cu bolovani de rîu, numeroase 
crame așezate în coama coline!., 
care-i dau un farmec anume. Aci 
își înalță vîrful „Foișorul cel nou" 
construit în ultimii ani, din beton 
armat; e înalt de 73 metri. Atrage 
privirile Observatorul astronomic, 
amenajat pe acoperișul unui bloc 
cu 10 etaje.

La coborîre am vizitat „Muzeul dr. 
Otto Herman", care poartă numele 
unui vestit arheolog. Acesta a des
coperit pe dealul Avas un atelier, 
unde, cu milenii în urmă, oamenii 
care trăiau în stare primitivă își 
confecționau arme din piatră cio
plită. Aurel POP

Aspect din noul Miskolc

0 delegație guvernamentală 
a R.P. Romine a plecat 

la Tlrguf international 
de la Leipzig

Joi seara ă părăsit Capitala o de
legație guvernamentală a R. P. Ro
mîne, condusă de Constantin Tuzu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, care va participa la deschi
derea ediției jubiliare a Tîrgului in- 
te. național de primăvară de la 
Leipzig, cu prilejul împlinirii a 800 
de ani de la inaugurarea sa. La ple
care, în Gara de Nord, delegația a 
fost condusă de Gogu Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Mihail Petri și Ion Marines
cu, miniștri, de reprezentanți ai con
ducerii unor ministere economice și 
funcționari superiori al Ministerului 
Afacerilor Externe.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
ambasadei R. D. Germane în R. P. 
Romînă.

Plecarea conducătorului 
delegației 
guvernamentale poloneze

Joi seara a părăsit Capitala Ze
non Nowak, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Polone, 
conducătorul delegației guverna
mentale poloneze, care a participat 
la cea de-a patra sesiune a Comisiei 
mixte guvernamentale romîno-polo- 
ne de colaborare economică și teh- 
nico-științifică. La plecare, în Gara 
de Nord, au fost de față Gogu Ră
dulescu, reprezentanți ai conducerii 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Ministerului Afacerilor Externe și ai 
unor ministere economice. Au fost 
prezenți reprezentanți ai ambasadei 
R. P. Polone la București.

(Agerpres)

S i m p o z i o n
Joi seara, în sala mică a Palatului 

R. P. Romîne a avut loc un sim
pozion cu tema „Prezențe științi
fice romînești peste hotare". Cu- 
vîntul de deschidere a fost rostit de 
aoad. dr. N. Gh. Lupu, iar despre 
participarea unor oameni de știință 
romîni la diferite manifestări inter
naționale au vorbit academicienii 
Miron Nicolescu și Coriolan Drăgu- 
lescu. (Agerpres)

Industria Miskolcului s-a lărgit și 
dezvoltat considerabil, devenind un 
centru industrial modern în anii pu
terii populare. In prezent aici func
ționează peste 50 de fabrici și uzine, 
printre care : combinatul metalurgic 
„Lenin", Fabrica de mașini-unelte din 
Diosgyor, Fabricq de sîrmă. Fabrica 
de ciment. Filatura de bumbac, Fa
brica de ciocolată, cea de încălță
minte și altele, în care muncesc zeci 
de mii de bărbați și femei.

La fabrica de mașini-unelte din 
cartierul Diosgyâr a fost recent ter
minată reconstrucția laminorului. 
Vechiul laminor fusese instalat în 
1910 și nu mai făcea față cerințelor 
actuale. Conducerea fabricii și or
ganizația de partid au luat măsuri 
ca lucrările să se termine într-un 
timp cît mai scurt. Alături de mun
citorii întreprinderii de construcții 
din Borsod au participat la această 
lucrare și muncitorii de la laminor.

L-am rugat pe directorul fabricii 
să ne vorbească despre muncitorii 
care s-au evidențiat în munca de 
reconstrucție a laminorului. Interlocu
torul meu a rămas cîteva clipe pe 
gînduri apoi mi-a spus : „Tot co
lectivul s-a evidențiat. Toți au mun
cit neprecupețindu-și eforturile și 
au reușit să termine reconstrucția 
laminorului în 135 de zile în loc de 
153 cîte au fost planificate".

Miskolcul este și unul din centrele 
culturale importante ale țării. Aici 
funcționează o facultate minieră si 
alta siderurgică. în oraș învață pes
te 2 700 studenți, iar numărul cadre
lor didactice se ridică la 300. Dr. 
Petho Szilveszter, profesor la facul
tatea minieră, ne-a relatat că aici 
funcționează și secții de cercetări 
ale Academiei.

Localnicii arată, de asemenea, că 
în viitor, cînd se va termina con
strucția clădirilor politehnicii și că
minelor studențești din Miskolc, ele 
se vor număra printre cele mai mo
derne din Ungaria.

RE PESTE HOTARE
ALGERIA

încheierea lucrărilor plenarei 
C. C. al F. L N.

ALGER 25. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite: La 
Alger au luat sfîrșit lucrările Ple
narei C.C. al Frontului de Elibe
rare Națională. Plenara a analizat 
o serie de probleme cuprinse în ra
portul prezentat cu acest prilej de 
secretarul general al partidului, 
Ahmed Ben Bella, printre care : în
tărirea organizatorică a partidului, 
activitatea guvernului, înfăptuirea 
reformei agrare, lupta împotriva ac
țiunilor contrarevoluționare, politi
ca externă. Atît raportul cît și re
zoluția generală adoptată de plena
ră subliniază necesitatea întăririi

Represiuni antidemocratice in Panama
CIUDAD DE PANAMA 25 (A- 

gerpres). — Autoritățile panameze 
au început o nouă campanie de re
primare a forțelor progresiste din 
țară. Inspectorul general al sigu
ranței, colonelul Hector Valdez, a 
recunoscut că au fost efectuate o 
serie de arestări în rîndurile acti
viștilor progresiști din țară. Intre 
cei arestați se află Victor Ugo, Ru
ben Dario Sousa, Jorge Ferrera, cu

PENETROMETRUL

N.A.S.A. (Administrația națională 
pentru problemele aeronauticii și cer
cetarea spațiului cosmic) a anunțat că 
se studiază în prezent construirea unui 
instrument numit „penetrometru", 
care va permite să se afle dacă cos- 
monauții vor putea să se deplaseze în 
siguranță pe suprafața Lunii. Aceasta 
a devenit necesar, întrucît savanții 
care au examinat fotografiile Lunii 
luate de nava cosmică „Ranger-8“ 
consideră, în majoritate, că suprafața 
acesteia este spumoasă și fără consis
tență. „Penetrometrul" va fi o sondă 
prevăzută cu instrumentele necesaie 
pentru a se evalua duritatea, penetra- 
bilitatea și rezistența solului lunar. El 
va fi lansat pe Lună de pe o navă 
cosmică „Apollo", care va gravita în 
jurul satelitului natural al Pămîntului. 
Se așteaptă ca primele „penetrometre" 
să fie fabricate în anii următori.

PRINS CU AUR IN VALIZE

Funcționarii de la vama din portul 
Napoli au descoperit un traficant de 
aur care transporta în trei valize 38 
kg de aur în lingouri, în valoare de 
peste 37 milioane de lire. Vameșii âu 
sechestrat aurul întrucît persoana în 
cauză nu avea acte care să justifice 
transportul. Poliția italiană și organe 
ale Interpolului fac cercetări pentru a 
clarifica proveniența lingourilor de 
aur, pe care este imprimat „London- 
Paris".

EPIDEMIE DE POJAR

în provincia Erzerum, Turcia orien
tală, ca urmare a unei epidemii de 
pojar care bîntuie de cîteva zile, poște

Corespondență din Roma

N0Î DISCUȚII APRINSE 
ÎN JURUL PIESEI „VICARUL"

Piesa „Vicarul" a dramaturgului 
vest-german Rolf Hochhuth abordea
ză polemic relațiile Vaticanului cu 
regimul hitlerist, relerindu-se în spe
cial la tăcerea Papei Pius al XII-lea 
în legătură cu exterminarea evreilor 
de către naziști, tăcere apreciată ca 
o aprobare. Prezentată pentru prima 
dată în urmă cu doi ani pe scena u- 
nui teatru din Berlinul occidental, 
piesa a stîmit un viu interes în 
cercuri largi ale opiniei publice și 
a provocat, după cum se știe, con
troverse violente. Această piesă — 
care între timp a fost reprezentată la 
Paris, Londra, New York — și discu
țiile în jurul ei sînt din nou la or
dinea zilei.

Este vorba despre incidentele că
rora le-a dat naștere încercarea tru
pei de teatru condusă de actorul și 
regizorul Gian Maria Volontă de a 
prezenta la Roma drama scrisă de 
Rolf Hochhuth, incidente ce au 
avut consecințe pe planul vie
ții politice și culturale din Ita
lia. O dezbatere care a durat nu 
mai puțin de cinci ore s-a desfășu
rat, în jurul acestei chestiuni, în Se
nat. Numeroase asociații și perso
nalități politice, ale lumii literare și 
teatrale, au luat atitudine, cu acest 
prilej, în apărarea libertăților cetă
țenești.

Să amintim mai întîi despre ce 
este vorba. In seara zilei de 13 fe
bruarie actorul Gian Maria Volontă, 
împreună cu colectivul teatrului 
„Scelta", urma să prezinte „Vicarul", 
pentru prima oară în Italia — în 
fața criticilor de artă, ziariștilor și 
personalităților din lumea culturală 
și politică, la sediul cercului „Lec
turi noi". Dar înainte de începerea 
reprezentației și-au făcut apariția 
forțele poliției, blocînd intrarea în 
sală și somînd pe actori să renunțe 
la prezentarea piesei, sub pretext 
că localul nu era potrivit pentru a 
primi publicul. Numai cu 48 de ore 
mai tîrziu, colectivul teatral care, în 
semn de protest nu a părăsit loca
lul, a aflat adevăratul motiv al in
terzicerii spectacolului. Printr-un de
cret al prefectului din Roma se in
terzicea prezentarea acestei piese 
în orașul „sacru", în baza pactului 
(sau concordatului) încheiat în 1929 
între Mussolin! și Vatican.

Acțiunea poliției care a împiedi
cat prezentarea piesei a provocat 
indignare în cercurile culturale. 

partidului de avangardă — condi
ție necesară pentru succesul deplin 
al revoluției. Rezoluția Plenarei 
C.C. al Frontului de Eliberare Na
țională recomandă, între altele, Bi
roului Politic și guvernului să încu
rajeze crearea de cooperative agri
cole în cadrul măsurilor pentru în* 
făptuirea reformei agrare, al cărei 
proiect va fi luat în curînd în dis
cuție de Adunarea Națională. In 
problemele de politică externă, ra
portul subliniază că Algeria va con
tinua politica de solidaritate cu miș
cările de eliberare națională.

noscut scriitor, conducătorul Fede
rației ligii țărănești, Carlos Fran
cisco Changmarin, conducătorul Fe
derației studenților din Panama, 
Victor Avila, și conducătorul Fede
rației sindicale a muncitorilor din 
Panama, Jose Tunion. Aceste repre
siuni au stîmit protestul opiniei pu
blice din Panama. Numeroase orga
nizații cer eliberarea neîntîrziată a 
celor arestați.

200 de copii au miirit pînă în prezent. 
Cazuri de pojar s-au semnalat și în 
regiunea AdapaZari, din apropiere de 
Istanbul. Ministrul sănătății, împreună 
cu conducătorii armatei, a dat dispo
ziții ca echipe sanitare și medica
mente să fie trimise de urgeriță în re
giunile afectate de această epidemie. 
In satele izolate din cauza zăpezilor 
abundente ajutoarele vor fi trimise cu 
elicopterele.

CA PE STRADA

Trecătorii de pe cheiul Alster din 
Hamburg au asistat recent la o de
monstrație uimitoare : un om mergea 
calm pe suprafața fluviului Elba. Era 
vorba de inventatorul Ruediger Vo
gler care purta ghete din fibre sinte.- 
tice, prevăzute cu camere de aer. 
Vogler a spus că aceste ghete permit 
trecerea unei ape, fără ca purtătorul 
lor să se ude, și că vor fi de folos 
constructorilor de poduri și echipelor 
de salvare cara treJipie „ să treacă 
apele. ,0, ,..... . 9,ac(
PENTRU TELEVIZIUNEA IN CULORI

Un nou tub pentru televiziunea tn 
culori, care poate fi folosit de toata 
sistemele de televiziune în culori cu
noscute, a fost construit în comun de 
o firmă franceză și una italiană. Un 
acord cu privire la producția acestui 
tub a fost semnat între „Compagnie 
Franțaise de Television" și „Societa 
Ellettronica Italiana". In comunicatul 
celor două firme se spune că noile 
tuburi dau o imagine de o calitate 
încă nemaiîntîlnită pînă în prezent.

In pofida apelului lansat de un 
ziar neofascist împotriva spectaco
lului, drama lui Hochhuth a fost pre
zentată totuși la Roma. In timp ce 
actorul Gian Maria Volontă a rămas 
în localul cercului cultural „Lecturi 
noi", înconjurat de poliție, colectivul 
teatrului „Scelta" a interpretat pie
sa în subsolul unei librării din ca
pitala Italiei, în fața uhui public re- 
strîns, alcătuit din oameni de cul
tură, parlamentari, ziariști italieni și 
străini.

Cu aceasta dezbaterea în jurul 
„Vicarului" și a măsurilor luate de 
autorități abia a început. In par
lament, grupurile partidelor co
munist, socialist, socialist al u- 
nității proletare, precum și de- 
putați din alte partide au depus in
terpelări, arătînd că decretul pre
fectului din Roma constituie o în
călcare a constituției și cerînd anu
larea lui. Senatorul Ferruccio 
Parri, cunoscut conducător al parti
zanilor în perioada Rezistenței anti
fasciste, a făcut următoarea decla
rație : „Unele articole ale constitu
ției sînt fundamentale, pentru că 
sancționează drepturile la libertatea 
de exprimare inclusiv Ia libertatea 
artei. Aceste principii cardinale nu 
pot fi contrazise prin interpretări de 
natură arbitrară ale concordatu
lui". Scriitorul Vasco Pratolini a fă
cut apel la opinia publică pentru a 
se obține anularea decretului pre- 
fectorial. Ziarul „La Voce republica
na", organul partidului republican 
(care face parte din coaliția guver
namentală), scrie că normele con
cordatului nu pot prevala asupra 
prevederilor constituționale. Altmin
teri. arată ziarul, s-ar’putea susține 
că unele cînturi din „Infernul" lui 
Danie nu trebuie citite în public Ia 
Roma, întrucît aprecierile lor cu pri
vire la anumiți clerici sînt de natu
ră să tulbure liniștea unuia sau al
tuia dintre cardinali...

Incidente în jurul piesei „Vicarul" 
se înregistrează și în alte orașe din" 
Italia. Astfel, la Teramo, primarul 
democrat creștin al orașului, imitînd 
măsura prefectului din Roma, a in
terzis prezentarea piesei, în același 
timp, s-a programat pentru joi seara 
prezentarea piesei la Florența, în 
sediul unei organizații studențești.

Giorgio PASTORE
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ITALIA Problema remanierii

Declarații rămîne deschisă
Trupe congoleze au încălcat 
teritoriul Ugandei

Corespondență din Paris

0 nouă convertire de dolari ?
și fapte

Un apel insistent la intensificarea efor
turilor de export — acesta a fost unul 
din punctele cheie ale cuvînfărilor pe 
care le-a rostit premierul Wilson, întîi 
la sărbătorirea celei de-a 50-a aniversări 
a Asociafiei naționale a industriașilor bri
tanici și apoi la posturile de televiziune.

Primul ministru a declarat miercuri că 
Anglia trece în prezent printr-o situație 
economică care poate fi caracterizată 
drept „o criză națională". împrumutul 
din noiembrie anul trecut pe care băn
cile internaționale l-au acordat Marii 
Britanii, a declarat el, a dat țării numai 
„timpul necesar pentru a respira și ni
mic mai mult".

Ziarele de joi remarcă, îndeosebi, ac
centul pus de premierul britanic pe ne
cesitatea de a se schimba atitudinea exis
tentă față de actualele cerințe ale mo
dernizării în industrie și comerț, de a 
se acorda importanță mai mare compe- 
tivității pe piețele străine. Primul mi
nistru a apelat la industriași să-și dubleze 
eforturile în vederea modernizării in
dustriei naționale. El a cerut, de aseme
nea, sindicatelor să renunțe la greve și 
revendicări. în scopul realizării de econo
mii, anunță ziarul „Guardian", se așteaptă 
ca o brigadă britanică din trupele care se 
află în Germania occidentală să fie retra
să în cursul acestui an. în același timp, se 
arată că guvernul britanic depune în con
tinuare eforturi spre a convinge pe 
vest-germani să cumpere mărfuri brita
nice pentru a compensa dificultățile ba
lanței de plăți, dificultăți cauzate într-o 
oarecare măsură și de menținerea trupe
lor britanice în Germania occidentală. Se 
crede, de asemenea, că ambasadorul bri
tanic la Bonn ar fi exprimat nemulțumi
rea guvernului său, cancelarului Erhard 
în legătură cu intenția oficialităților de la 
Bonn de a cumpăra avioane „Boeing-737" 
în locul avioanelor britanice „BAC-111”.

După cum scriu diferite ziare de aici, 
intenția declarată de a se întreprinde 
măsuri pentru atenuarea dificultăților ba
lanței de plăți coincide cu hotărîrea de 
a mări cheltuielile militare pe următoarele 
12 luni. Cheltuielile militare în viitorul 
exercițiu financiar se vor ridica, potrivit 
evaluării Ministerului britanic al Apărării, 
în medie cu 39 lire pe cap de locuitor, 
sau la un total de 2 120 milioane lire 
sterline. Sporul fa|ă de anul trecut este de 
121 milioane lire sterline. Opoziția con
servatoare a arătat că este mulțumită de 
cifrele viitorului buget militar. Analizînd 
cifrele bugetului, toate ziarele londoneze 
sini de acord în aprecierea că guvernul 
laburist va menține „toate obligațiile de 
peste mări" pe care și le-au asumat gu
vernele conservatoare. „Unicul mod de 
a se realiza economii — scrie ziarul 
„Guardian* — este de a se renunța 
la unele dintre principalele obligații po
litice. însă la care ? La Malayezia, Medi- 
terana, Orientul Mijlociu, forțele nuclea
re atlantice, armata de pe Rin ? Dacă 
nu se renunță la nici una dintre acestea, 
nu se pot face nici economii". Sporirea 
cheltuielilor militare ale Angliei a consti
tuit pentru mulți observatori o surpriză, 
deoarece luni de zile s-a vorbit des
pre necesitatea și posibilitatea de re
ducere a acestora, ca mijloc esențial de 
atenuare a dificultăților balanței de plăți. 
Numeroși depufați ai partidului laburist 
„au fost dezamăgiți* — scrie „Daily 
Mirror* — de sporirea cheltuielilor mili
tare.

Liviu RODESCU

CORESPONDENTĂ DIN MONTEVIDEO

VARĂ URUGUAY ANĂ
Pentru cetele de turiști care popu

lează plajele întinsului litoral Uru
guayan scurgerea acestor toride zile 
de februarie înseamnă doar refugiu, 
spre amiază, în vile cochete, pitite în 
umbra pădurii de eucalipți, revenire 
după prînz și, în fine, programul de 
noapte al cazinourilor. Pentru majo
ritatea uruguayenilor această vară 
este însă prilej de griji și neliniști. In 
paginile ziarelor, pe stradă, în con
versații revine invariabil cuvîntul 
„sequia" — secetă. Oamenii par că 
privesc soarele ca pe o amenințare 
și cînd cineva îți spune : „Ce timp 
frumos 1*, o zice pe un ton care vrea 
să însemne : „Iar nu plouă". Sînt de 
închipuit sentimentele celor ce pri
vesc zilnic la bulgării uscați ai ,o- 
gotului ori la pajiștea pîrjolită. Par
că pentru a se scuza că a mai a- 
dăugat cîteva centime la prețul ki
logramului de fructe, băcanul de 
alături arată cu mîinile spre cer și 
dă din umeri.

Ca și cum nu ar fi destul de mare 
îngrijorarea oamenilor, ziariștii o a- 
limentează cu subtile precizări des
pre scăderea alarmantă a debitului 
apelor (pe punctul de a primejdui 
funcționarea uzinelor hidroelectrice), 
despre rezistența pe care o opun in
cendiile în fața pompierilor, despre 
indicele sporit de mortalitate la bo
vine. Situația este într-adevăr criti
că. Mai ales că în această țară 
ploaia are o strînsă legătură cu bo
gățiile principale : carnea, lîna și 
cerealele.

Autoritățile au trecut la unele mă
suri pentru a contracara efectele se
cetei. în diferite departamente, 
efective ale forțelor armate sînt mo
bilizate pentru a salva ceea ce mai 
poate fi salvat din culturile de orez 
compromise, săpînd canale de aduc- 
țiune dinspre rîuri, înălțînd stăvilare

Cea mai mi-ă dintre țările sud-a- 
mericane, avînd 186 000 km p și o 
populație de 2 700 000 oameni, Uru-

ROMA 25 (Agerpres). — în înche
ierea unei reuniuni a conducerii 
Partidului socialist italian, secreta
rul adjunct al partidului, Giacomo 
Brodolini, a declarat că socialiștii 
așteaptă și alte elemente pentru a 
putea lua o hotărîre în legătură cu 
problema remanierii guvernului, 
discutată în cadrul tratativelor din
tre cele patru partide membre ale 
coaliției guvernamentale de centru- 
stînga (Partidul democrat-creștin, 
Partidul social-democrat, Partidul 
socialist și Partidul republican). în 
legătură cu stadiul în care se află 
tratativele, Brodolini a declarat că 
„problema rămîne încă deschisă" și 
că „există posibilitatea de a se a- 
junge la o soluție pozitivă", dar „mai

Azi se deschide
campania electorală în Franța

PARIS 25 (Agerpres). — Azi se 
deschide în mod oficial campania e- 
lectorală din Franța în vederea noi
lor alegeri municipale, care vor avea 
loc la 14 și 21 martie. Cu acest pri
lej vor fi desemnați pentru o pe
rioadă de zece ani cei 500 000 de noi 
consilieri municipali. După cum s-a 
mai anunțat, cu ocazia acestor ale
geri în cele 159 orașe ale Franței cu 
peste 30 000 de locuitori, va fi apli
cată pentru prima dată o lege elec
torală care are la bază noul sistem 
al „listei blocate". Potrivit acestui 
sistem, va fi interzisă modificarea 
vreunei liste în vederea celui de-al 
doilea tur de scrutin, atunci cînd nici 
una dintre ele n-a obținut la primul 
tur de scrutin majoritatea absolută. 
Este necesar deci ca chiar de la pri
mul tur de scrutin partidele să cadă 
de acord asupra definitivării unei 
liste comune. în toate localitățile cu 

Pe străzile orașului Kuala Lumpur, capitala Malayeziei, patrulează uni
tăți militare pentru a preîntîmpina maniiestațiile

guayul se situează între frontiera de 
sud a Braziliei și fluviul La-Plata. 
Economia Uruguayului este aproape 
exclusiv legată de agricultură. Dar 
mai mult de jumătate din su
prafața arabilă a țării se află în 
mîinile latifundiarilor. Unii dintre ei 
stăpînesc pînă la un sfert de milion 
de hectare. în timp ce zeci de mii de 
țărani nu au nici atîta pămînt cît 
ar fi necesar pentru a-și construi lo
cuințe. înfăptuirea reformei agrare 
este obiectivul pentru cqre luptă de 
multă vreme țărănimea din Uruguay. 
Industria, reprezentată mai ales de 
fabrici prelucrătoare de carne, lînă 
și piei, este strîns legată de agricul
tură ; întreprinderile pot funcționa 
numai dacă agricultura le furnizează 
materii prime, iar dacă nu muncito
rii sînt amenințați de spectrul șoma
jului.

Agravate acum de secetă, pro
blemele economice ale acestei 
țări constituie, de ani de zile, motive 
de îngrijorare pentru uruguayeni. Nu 
poți răsfoi un ziar fără să găsești știri 
despre scumpirea mărfurilor sau ser
viciilor în cutare și cutare sector. 
Bugetul aprobat la 17 decembrie tre
cut înregistrează, potrivit ministrului 
finanțelor, un deficit, pentru 1965, 
de un miliard cinci sute milioane 
pesos. Președintele „Băncii Republicii 
Uruguay", dr. Milas, a anunțat anul 
trecut că vor fi depuse toate efor
turile pentru a se asigura o balanță 
echilibrată a comerțului exterior în 
1964 și 1965. Suspendarea im
portului de mărfuri de lux ur
ma să contribuie pe cît posibil la 
îndeplinirea acestui angajament. 
Măsurile au fost însă mult 
prea limitate pentru a putea reme
dia situația. Exporturile uruguayene, 
dezvoltarea comerțului cu toate ță
rile au rămas mult în urma posibi
lităților de care dispune această 
tară. Drept rezultat situația economi
că nu s-a îmbunătățit. După cum a- 

sînt și unele dificultăți obiective 
față de care, însă, atitudinea socia
liștilor este fermă". Printre aceste 
dificultăți, el a indicat și problema 
învățămîntului. Agenția ANSA sub
liniază că problema remanierii a fost 
ridicată la început datorită necesită
ții numirii unui nou ministru al a- 
facerilor externe, care să-l înlocu
iască pe Giuseppe Saragat, ales 
președinte al Republicii. Cele patru 
partide din guvern au căzut, însă, 
de acord „în legătură cu necesitatea 
de a se proceda, cu această ocazie, 
la o înviorare a guvernului, atît 
din punct de vedere al structurii a- 
cestuia, cît și în ceea ce privește 
programul său".

mai puțin de 30 000 de locuitori, a- 
dică în cele 38 000 de comune cît 
numără Franța, fiecare candidat se 
prezintă singur, urmînd ca numai 
la cel de-al doilea tur de scrutin să 
se atașeze unei liste pentru a putea 
infringe pe candidatul rival. De astă 
dată, pentru a fi ales este suficientă 
o majoritate relativă. Această nouă 
lege electorală a dat naștere, cum 
era și firesc, încă de la început, în 
marile orașe ale Franței, la consti
tuirea de liste unice pentru primul 
tur de scrutin. Astfel de alianțe au 
fost încheiate la nivelul federațiilor 
departamentale între comuniști și so
cialiști, îndeosebi la Paris și în sub
urbiile sale. Sînt cunoscute, de ase
menea,. acordurile încheiate între 
P.C.F., S.F.I.O. și P.S.U., în alte 20 
de orașe ale Franței. In unele orașe 
socialiștii au preferat însă să încheie 
alianțe cu forțele de dreapta.

rată economistul Lionel Lanoil, ba
lanța de plăți înregistrează 521 mi
lioane de dolari datorii.

în aceste condiții, crește lupta re
vendicativă a maselor. Chiar în mo
mentul cînd scriu această corespon
dență, lucrătorii de la Intreprinde- 

” rea municipală de transporturi din 
Montevideo se află în grevă pe ter
men nedefinit.

Moartea subită a președintelui 
Consiliului Național de guvern, Luis 
Giannattasio, survenită recent, a 
constituit o sursă de noi preocupări 
pentru partidele politice. în privința 
consecințelor pe plan politic provo
cate de moartea lui Giannattasio, 
părerile sînt împărțite. Unii consideră 
că ele vor fi neînsemnate, totul limi- 
tîndu-se Ia mici schimbări în gu
vern. Alții, mai circumspecți, lasă să 
se înțeleagă că lucrurile nu se vor 
opri la atît. Se consideră că fostul 
președinte de consiliu era un factor 
moderator în disputele partizane. 
In urma dispariției sale, acțiunile o- 
poziției se vor intensifica în pers
pectiva alegerilor.

Locul la președinția Consiliului 
Național de guvern a fost ocupat de 
Washington Begtran, iar la conduce
rea Ministerului de Externe a fost 
numit deputatul Vidai Zaglio. Felu
ritele mișcări ale pulsului politic 
sînt de abia în fază incipientă, ur
mînd ca viitorul apropiat să arate 
dacă structura actuală a guver
nului va suferi schimbări.

Ceea ce preocupă însă în primul 
rînd opinia publică uruguayană sînt 
problemele situației economice. In 
cercuri largi se exprimă părerea că 
înfăptuirea unor reforme în interesul 
maselor populare, iar pe plan extern 
dezvoltarea relațiilor comerciale cu 
toate țările, ar constitui mijloace de 
înviorare a economiei țării.

Vasile OROS

KAMPALA 25 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Ugandei, Milton 
Obote, a organizat la Kampala o 
conferință de presă în cadrul căreia 
a relatat despre o nouă incursiune 
a trupelor guvernamentale congo
leze asupra teritoriului Ugandei. 
Premierul Milton Obote a arătat că 
Uganda este supusă unor repetate 
acte de agresiune din partea trupe
lor mercenare ale lui Chombe, ac-

Impas în problema cipriotă
MEDIATORUL 0. N. U. ȘI-A ÎNCHEIAT MISIUNEA FĂRĂ SUCCES

ANKARA 25 (Agerpres). — Vi
zita în Turcia a mediatorului 
O.N.U. în Cipru, Galo Plaza Lasso, 
a luat sfîrșit joi seara, fără a a- 
duce un progres în rezolvarea pro
blemei cipriote. în cursul șederii 
sale la Ankara, Galo Plaza Lasso a 
avut o serie de întrevederi cu pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Turciei, S. H. Urgiiplu și cu mi
nistrul afacerilor externe, Hasan 
Isîk. într-o declarație făcută joi 
după-amiază, înainte de a pleca 
spre Nicosia, mediatorul O.N.U. a 
subliniat că „misiunea sa la Atena 
și Ankara, pentru a găsi o posibi
litate de rezolvare a problemei ci
priote, s-a soldat cu un eșec. Nici 
una din părțile interesate nu s-a 
îndepărtat, cît de cît, de vechile 
sale poziții". Referindu-se la pozi
ția guvernului turc, Galo Plaza a 
arătat că premierul Urgiiplii a ră
mas pe aceeași poziție în problema 
Ciprului, ca și guvernul precedent 
condus de Ismet Inonii. „Pentru 
Turcia, a menționat mediatorul 
O.N.U. în Cipru, această chestiune 
este o problemă națională, asupra 
căreia toate partidele au aceeași 
părere". în continuarea declarației 
sale, Galo Plaza Lasso a arătat că 
va înainta un raport secretarului 
general al O.N.U., care va cuprinde 
o expunere a punctelor de vedere 
ale fiecăreia din părțile interesate.

★
ATENA 25 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută înainte de a părăsi 
Atena, Kyprianu, ministrul de ex
terne al Ciprului, a subliniat că 
„politica comună definită de pre-

La Cairo au început

TRATATIVE INTRE DELEGAȚIILE R.D.G. Șl R.A.U.
CAIRO 25 (Agerpres). — în ziua 

de 25 februarie au început tratati
vele oficiale între delegația R. D. 
Germane, în frunte cu Walter Ul- 
bricht, care se află în vizită oficială 
în R.A.U., și delegația R.A.U. în 
frunte cu Gamal Abdel Nasser. 
După prima întrevedere a celor 
două delegații, cancelaria președin
telui R.A.U. a anunțat că cei doi 
oameni de stat au făcut un schimb 
de păreri în legătură cu căile pen
tru asigurarea păcii mondiale, ac
țiunile întreprinse pentru dezarma
rea generală și totală, crearea unor 
zone denuclearizate etc. Walter Ul- 
bricht a expus punctul de vedere al 
R.D.G. în problema rezolvării pro
blemei germane. Cei doi oameni de 
stat au discutat, de asemenea, des
pre succesele obținute de popoarele 
de pe continentul african, apreciind 
că acesta este rezultatul luptei po
poarelor pentru libertate și inde
pendență, împotriva imperialismu
lui. Președintele Consiliului de Stat 
al R.D.G. a înmînat președintelui 
Nasser Ordinul „Marea Stea a prie
teniei între popoare", iar președin-

Generalul Nosavan 
la Bangkok

BANGKOK 25 (Agerpres). — Mi
nistrul de interne al Tailandei a fă
cut cunoscut miercuri ziariștilor că 
cei doi generali laoțieni, reprezen
tanți ai fracțiunii de dreapta, Fumi 
Nosavan și Siho Lamphutacol, se 
află la Bangkok, ca refugiați poli
tici. Ministrul a menționat că li s-a 
acordat azil politic cu condiția de a 
nu părăsi capitala fără permisiu
nea guvernului tailandez. De ase
menea, li s-a interzis să ia legătura 
cu presa și să desfășoare vreo acti
vitate politică.

200 DE TERORIȘTI 
ARESTAȚI IN ITALIA

ROMA 25 (Agerpres). — în mal 
multe orașe italiene au fost arestate 
aproximativ 200 de persoane, apar- 
ținînd organizațiilor de extremă 
dreapta, printre care și membri ai 
conducerii partidului neofascist Miș
carea socială italiană. Cei arestați 
sînt bănuiți de a fi organizat în ul
timele săptămîni atentate cu bombe 
împotriva sediilor partidelor de stin
gă și, în luna noiembrie, împotriva 
sediului central din Roma al Parti
dului democrat-creștin. 

țiuni care creează o situație deose
bit de periculoasă în Africa. Ugan
da, a declarat el, a luat toata mă
surile necesare pentru apărarea te
ritoriului său. După cum transmite 
agenția France Presse, șeful guver
nului Ugandei a criticat atitudinea 
Statelor Unite în problema congo
leză, subliniind că S.U.A. continuă 
să furnizeze armament lui Chombe.

ședințele Makarios și de guvernul 
grec în problema cipriotă a 
fost din nou confirmată cu ocazia 
întrevederilor de la Atena". Răspyn- 
zînd • unei întrebări privind șansele 
de reușită ale lui Galo Piază pe 
lîngă părțile interesate, ministrul 
afacerilor externe al Ciprului a re
levat că personal este sceptic. Vor
bind despre bazele străine aflate pe 
teritoriul Ciprului, Kyprianu a 
menționat că guvernul cipriot este 
împotriva prezenței oricăror baze 
străine în insulă, inclusiv a contin
gentului turc staționat aici.

Va mai fi judecat 
Jack Ruby?

SAN FRANCISCO 25 (Agerpres). 
— Avocatul Melvin Belli, unul din 
foștii apărători ai lui Jack Ruby, a 
declarat miercuri că asasinul lui 
Lee Harvey Oswald, presupusul a- 
sasin al președintelui Kennedy, nu 
va fi executat niciodată. El a făcut 
acest comentariu imediat după a- 
nunțarea știrii potrivit căreia Curtea 
criminală de apel din Texas a amî- 
nat pe termen nelimitat judecarea 
recursului lui Ruby la sentința de 
condamnare la moarte a acestuia. 
Belli a afirmat că Ruby „va fi con
siderat bolnav din punct de vedere 
psihic și va fi trimis pentru tot res
tul vieții sale într-o clinică de psi
hiatrie".

tele R.A.U. i-a înmînat lui Walter 
Ulbricht cel mai înalt ordin al 
R.A.U. — „Colanul Nilului". Pre
ședintele Consiliului de stat al R. D. 
Germane a înmînat guvernului 
R.A.U. un act de donație prin care 
se anunță că R.D.G. va construi și 
utila în mod gratuit pentru R.A.U. 
un dispensar medical regional.

Fostul prim ministru al Guyanel britanice, Cheddi lagan, vorbind la un 
miting al Partidului popular progresist

PROCESUL „INFIRMIERELOR M0RȚII“
MUNCHEN 25 (Agerpres). — Pro

cesul celor 14 „infirmiere ale mor- 
ții", participante la programul hit- 
lerist de euthanasie în baza căruia 
au fost asasinați aproximativ 
200 000 de bolnavi mintal și bolnavi 
incurabili din Germania, a continuat 
cu interogarea acuzatelor. Una din

In boxa acuzaților

La Paris se vorbește de o nouă 
operațiune franceză de convertire a 
dolarului în aur. Nu există nici o 
declarație oficială în acest sens, 
însă ziarul „Paris Presse" de miercuri 
după-amiază. scrie că este vorba 
de convertirea în luna martie a cir
ca 250 milioane de dolari. Ziarul a- 
rată că operația se va face în cel 
puțin două etape : o conversiune 
așa-zisă excepțională de 150 mili
oane dolari și conversiunea norma
lă a excedentelor de dolari încasate 
în februarie, ajungînd la aproxima
tiv 90—100 milioane de dolari.

Aceleiași teme îi consacră un am
plu comentariu agenția France 
Presse, care arată însă că „potri
vit calculelor făcute de observatori, 
această nouă operație ar putea să 
fie cea mai importantă de acest gen, 
ridicîndu-se la un total de 300 de 
milioane dolari".

Guvernul francez urmărește să 
transforme întreaga cantitate de 
dolari în aur, cu excepția a 650 de 
milioane dolari, care reprezintă con
travaloarea datoriei pe termen lung 
a Franței față de Statele Unite și 
Canada, și 300—400 milioane dolari 
care servesc drept masă de schimb 
pentru operațiunile zilnice necesitate 
de comerțul exterior francez.

Această cumpărare de aur ameri
can de către Franța, arată ziarul 
„Paris Presse", „este eșalonată dar în 
total ea este destul de importantă 
pentru a fi resimțită cu dificultate la 
Washington în momentul în care dl. 
Johnson mobilizează industriași și 
bancheri pentru apărarea aurului".

Comentînd această nouă acțiune. 
France Presse subliniază că politica 
financiară franceză, definită foarte 
clar atît de generalul de Gaulle cît 
și de ministrul de finanțe, Valery 
Giscard d’Estaing, urmărește în fapt 
penalizarea Statelor Unite, care con
tinuă să practice o politică a defici
tului balanței lor de plăți, deficit

0 declarație 
a Ministerului de Externe 
al R. P. 0. Coreene

PHENIAN 25 (Agerpres). — După 
cum transmite Agenția Centrală 
Telegrafică Coreeană, Ministerul 
Afacerilor Externe al R.P.D. Coree
ne a dat publicității, la 25 februarie, 
o declarație în care, în Aumele gu
vernului, condamnă tratatul încheiat 
recent între Japonia și Coreea de 
sud. Declarația atrage atenția asu
pra faptului că acest tratat repre
zintă un instrument pentru consti
tuirea unei alianțe militare în Asia 
de nord-est, care ar pune în pericol 
pacea în această parte a lumii. în 
încheiere, declarația Ministerului 
Afacerilor Externe al R.P.D. Coree
ne subliniază că poporul coreean va 
lupta împotriva acestor planuri și 
pentru unificarea pașnică a țării 
sale.

acestea, Margareta Mrozek, a rela
tat cum copiilor bolnavi aflați în 
spitalul Obrawalde — Meseritz (aici 
au fost ucise aproximativ 8 000 de 
persoane) li se administra otravă 
dizolvată într-un lichid roșu, care 
dădea impresia a fi suc de fructe. 
Ea a pretins, însă, că ar fi fost „sur

prinsă" cînd a con
statat că cei căro
ra le-a dat să bea 
din acest suc al 
morții au încetat 
din viață, deoare
ce ea credea că li
chidul nu este alt
ceva decît un me
dicament. La rîn- 
dul ei, infirmiera 
șefă, Martha Gla- 
winski, care a par
ticipat la uciderea 
a 28 de persoane, a 
declarat cu cinism 
că „în definitiv e- 
rau funcționare 
ale statului și își 
făceau datoria". 

care în 1964 s-a ridicat la aproxima
tiv 3 miliarde dolari, în ciuda unei 
balanțe comerciale active. Guvernul 
american, arată agenția, a luat în 
ultimul timp unele măsuri pentru re
ducerea acestui deficit : taxe sporite 
la împrumuturile acordate de bănJî- 
le americane străinilor, o campanie 
de lămurire a turiștilor americani 
pentru ca aceștia să rămînă în Sta
tele Unite, restricții asupra investiții
lor americane în străinătate. Totuși, 
arată agenția citată, mulți experți 
sînt sceptici în ce privește ultimul 
punct, iar exportul de capital ame
rican continuă să ridice în Europa 
occidentală probleme politice ascu
țite.

Se precizează că Franța nu este 
singura țară care urmărește crește
rea rezervelor sale de aur. Același 
lucru l-a făcut și Germania occiden
tală ; de asemenea, Spania a schim
bat la începutul lunii ianuarie 200 
de milioane dolari în aur și urmă
rește ca în cursul acestui an să mai 
schimbe 600 milioane de dolari. 
Banca Angliei, Banca Confederației 
elvețiene, Banca centrală olandeză 
au dintotdeauna drept principiu 
schimbarea în aur a tuturor devize
lor care intră în rezervele lor.

Din acest succint tablou, conchide 
France Presse, reiese că Statele Uni
te vor suferi în cursul anului 1965 
noi pierderi de aur care ar putea să 
depășească aprecierile făcute de 
ministrul de finanțe al S.U.A., Dillon, 
care le-a evaluat la 500 de milioane 
dolari. Agenția consideră că în a- 
ceste condiții guvernul american ar 
fi nevoit să caute, împreună cu ță
rile vest-europene interesate, o solu
ție convenabilă pentru reforma sis
temului monetar internațional, solu
ție care ar reduce primatul ameri
can în funcționarea mecanismului 
actual bazat pe „Gold Exchange 
Standard".

Tudor VORNICU

SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA. După o vizită de două 

zile la Moscova, unde a avut convor
biri cu L. Brejnev, A. Mikoian, A. 
Kosîghin și alte persoane oficiale so
vietice, președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen, a plecat spre patrie.

TOKIO. In Japonia au început joi 
acțiunile desfășurate de oamenii mun
cii în cadrul ofensivei de primăvară în 
apărarea drepturilor lor, la care parti
cipă peste 6 700 000 de oameni ai 
muncii, reuniți în 160 de sindicate. 
Pe lîngă revendicări cu caracter eco
nomic și social, muncitorii japonezi 
cer guvernului și partidului de guver- 
nămînt să renunțe la încercările lor 
de a revizui constituția țării, se pro
nunță împotriva prezenței submarine
lor atomice americane în porturile ja
poneze etc.

FRAGA. Agenția CTK anunță că la 
Praga a avut loc un miting consacrat 
celei de-a 17-a aniversări a victoriei 
din februarie 1948, obținută de oame
nii muncii împotriva reacțiunii. La mi
ting au participat conducători de 
partid și de stat, membri ai guvernu
lui, reprezentanți ai Frontului Națio
nal și ai organizațiilor obștești. Cu a- 
cest prilej, A. Novotny a rostit o cu- 
vîntare.

LONDRA. S-a anunțat că Marea 
Britanie și R.A.U. au căzut de acord, 
în principiu, ca un ministru britanic 
să viziteze Cairo pentru a avea con
vorbiri cu oficialitățile egiptene, în 
scopul reglementării relațiilor dintre 
cele două țări. Se știe că guvernul 
laburist și-a exprimat dorința de a 
îmbunătăți relațiile cu R.A.U. De la 
criza Suezului nici un ministru bri
tanic nu a vizitat R.A.U.

ROMA. După cum anunță agenția 
China Nouă, recent a sosit la Roma 
o delegație a Consiliului chinez pen
tru promovarea comerțului internațio
nal, în frunte cu Su Min. Su Min și 
Liu Jo-min, membru al delegației, au 
fost primiți de G. Dalloglio, președin
tele Institutului italian pentru comer
țul exterior.

BONN. Bundestagul a aprobat pro
iectul de buget al R. F. Germane pe 
anul 1965 în sumă de 63,9 miliarde 
de mărci. Discuțiile la buget au pri
lejuit aspre critici din partea opoziției 
social-democrate, mai ales în legătură 
cu fondurile alocate apărării, care se 
ridică la 18,3 miliarde de mărci.

GUATEMALA CITY. Guvernul co
lonelului Enrique Peralta Azurdia, 
șeful juntei militare din Guatemala, a 
emis miercuri un decret prin care a 
declarat starea de asediu. Această mă
sură a fost motivată prin descoperirea 
unei încercări de răsturnare a regimu
lui. Potrivit decretului, starea de ase
diu în Guatemala se va menține „cît 
va fi necesar".

TEL-AVIV. Averell Harriman, am
basador cu împuterniciri speciale al 
președintelui Johnson, a sosit la Tel- 
Aviv, unde va avea întrevederi cu 
primul ministru, Levi Eshkol, și cu 
ministrul de externe, Golda Meir.

DJAKARTA. In Indonezia și-a în
cetat activitatea banca engleză 
„Charttered Bank", înființată cu a- 
rroape 100 de ani în urmă. Printr-o 
îotărîre a guvernului Indoneziei au 
fost închise, de asemenea, filialele 
băncii din alte localități din Indone
zia. Toate funcțiile și operațiunile fi
nanciare ale băncii engleze au fost 
preluate de către banca indoneziană 
de stat „Megara".
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