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COMUNICAT
în ziua de 15 aprilie a.c.! va avea loc ședința ple

nară a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Plenara va dezbate problemele privind convoca
rea celui de-al IV-lea Congres al Partidului Muncito
resc Romîn.

ÎN FABRICI ȘI UZINE

ÎNCEPUT DE TRIMESTRU

104 ZILE PE OCEAN
Radiogramă din Gibraltar

de la RADU TUDORAN

Oamenii muncii din industria noastră socialistă au 
încheiat primul trimestru din acest an cu noi și în
semnate realizări: planul producției globale industri
ale a fost îndeplinit în proporție de 101,6 la sută. Con- 
tinuînd să se dezvolte într-un ritm înalt, industria a 
sporit producția cu peste 14 la sută față de trimestrul I 
al ar':'lui trecut. Sporuri importante de producție s-au 
realizat în industria siderurgică, chimică, energetică, 
construcțiilor de mașini, în industria materialelor de 
construcție, în diferite ramuri ale industriei bunurilor 
de consum. Rezultatele dobîndite în această perioadă 
oglindesc avîntul cu care oamenii muncii traduc în 
viață politica partidului de industrializare socialistă 
a țării, de desăvîrșire a construcției socialiste.

Cu perseverență, muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din întreprinderi și de pe șantiere și-au concentrat 
eforturile spre îndeplinirea hotărîrilor plenarei C.C. al 
P.M.R. din 30 noiembrie—1 decembrie 1964 și ale se
siunii Marii Adunări Naționale de la sfîrșitul anului 
trecut, care au stabilit obiectivele esențiale ale planu
lui de stat pe 1965. în lumina indicațiilor date de con
ducerea partidului, în toate întreprinderile au fost 
analizate pe larg căile și posibilitățile de îndeplinire 
și depășire a planului, de ridicare a nivelului calitativ 
al produselor corespunzător cerințelor crescînde ale 
economiei naționale, exigențelor cumpărătorilor. Ma
turitatea cu care colectivele întreprinderilor privesc 
problema calității și-a găsit o vie expresie și în anga
jamentele luate în întrecerea socialistă pe acest an.

Oamenii muncii din industrie au acționat cu stă
ruință, organizat, pentru îmbunătățirea calității pro
duselor, aplicînd un ansamblu de măsuri tehnice și 
organizatorice pe tot parcursul procesului de produc
ție. Este pozitivă activitatea depusă în acest sens de 
colectivele Combinatului siderurgic Hunedoara, Uzi
nelor de construcții de mașini Reșița, uzinelor „Trac- 
torul“-Brașov, „Republica" din Capitală, Fabricii de 
confecții și tricotaje București, C.I.L.-Brăila, fabricii 
de pielărie și încălțăminte „Clujeana" ș.a. Ele au abor
dat problemele calității în mod complex, corelîndu-le 
strîns cu celelalte laturi ale activității economice. Pro
gresele realizate în domeniul calității sînt nemijlocit 
legate de măsurile luate pentru întărirea muncii de 
concepție, pentru perfecționarea și respectarea rigu
roasă a proceselor tehnologice, valorificarea cît mai 
deplină a posibilităților create prin înzestrarea aces
tor întreprinderi cu tehnica modernă. Organizațiile 
de partid au întreprins acțiuni concrete spre a sădi în 
conștiința muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor 
simțul unei înalte răspunderi pentru prestigiul „măr
cii fabricii".

Militînd pentru înfăptuirea acestei sarcini economice 
centrale, numeroase colective de întreprinderi au în-

depllnit, totodată, înainte de termen planul trimestrial 
la producția globală și marfă, au sporit peste preve
deri productivitatea muncii, au realizat economii și 
beneficii suplimentare. Siderurgiștii au depășit planul 
pe primul trimestru cu peste 30 000 tone de fontă, 
21 000 tone de oțel și 10 000 tone de laminate finite 
pline; sondorii întreprinderii de foraj Craiova au 
sporit simțitor productivitatea muncii față de plan și 
au realizat, în numai două luni, economii suplimen
tare la prețul de cost în valoare de aproape un milion 
de lei. Mai devreme și-au îndeplinit planul trimestrial 
minerii trustului din Baia Mare, forestierii din regiu-- 
nea Suceava, chimiștii combinatelor din Făgăraș și 
Piatra Neamț și multe alte colective.

O muncă susținută s-a desfășurat și pe numeroase 
șantiere de construcții pentru grăbirea ritmului de 
execuție a lucrărilor în vederea punerii în funcțiune 
la termen sau chiar mai devreme a obiectivelor in
dustriale planificate pe acest an. în avans față de 
grafic se află o serie de lucrări de construcții și mon
taj de pe șantierele Complexului de industrializare 
a lemnului Tr. ~ ~ '
ficare Craiova 
aceste șantiere 
se poate lucra 
din trimestrul anterior.

Succesele dobîndite în îndeplinirea planului sînt 
rodul unei bune pregătiri a producției — la aceasta 
contribuind în bună măsură cunoașterea prevederilor 
planului cu mult înainte de începerea anului — a 
inițiativei creatoare și spiritului gospodăresc al oa
menilor muncii pentru identificarea și valorificarea 
rezervelor interne ale producției; ele sînt un rezul
tat al competenței și priceperii cu care cadrele din 
economie, organele și organizațiile de partid asigură 
înfăptuirea sarcinilor hotărîtoare ale planului. Se con
firmă prin toate acestea, încă o dată, cu puterea fap
telor, caracterul profund realist al planurilor stabilite 
de partid și guvern pentru dezvoltarea economiei, 
planuri care mobilizează energiile și capacitățile crea
toare ale întregului popor.

Severin, Centralei electrice de termo- 
etc. Rezultatele constructorilor de pe 
au demonstrat că și în timpul iernii 
în ritm intens, la nivelul realizărilor

(Continuare în pag. IlI-a)

Unități noi
in industria alimentară

industrial al panificației își vor 
de întreprinderi noi. Spre sfîrși-

Anul acesta, în sectorul 
începe activitatea o serie 
tul lunii iunie în Capitală va intra în funcțiune moderna fa
brică de pîine Titan, cu 9 linii tehnologice, care va realiza 
aproape 170 de tone de produse în 24 de ore. La aceeași 
dată încep probele tehnologice la noua unitate de panifi
cație construită la Galați. Ea are o capacitate de producție 
c e 80 de tone în 24 de ore și este dotată cu 4 linii teh
nologice, fiecare avînd mașini de frămîntat, de cîntărif, de 
modelat, cuptoare cu coacere continuă etc. întreg procesul 
de fabricație va fi dirijat de la un tablou de comandă. Pînă 
la finele anului vor mai intra în funcțiune unități noi la Paș
cani (15 tone în 24 ore), Botoșani (32,5 tone în 24 ore), 
se va extinde fabrica din Brașov și secția a V-a de pîine 
din Cluj.

In cursul acestui trimestru, la Galați își va începe acti
vitatea și o modernă fabrică de produse lactate, cu o ca
pacitate de prelucrare de 800 hectolitri lapte în 24 de ore.

In primul trimestru al anului, oțelarll reșițen! au dat peste plan o însem
nată cantitate de oțel. Indicii de utilizare a agregatelor au crescut, 

în fotografie : se introduce fonta lichidă într-un cuptor Martin

La 1 aprilie am depășit cinci 
luni de cînd trauleiul „Con
stanța" a plecat din portul 
al cărui nume îl poartă, ca să na

vigheze departe de țară, pe apele 
Oceanului Atlantic. Mai exact, sînt 
de atunci 153 de zile. Fiindcă am 
început cu o cifră, am să continui 
cu altele, care vor da cititorului 
putința să-și facă o idee mai cu
prinzătoare asupra acestei călăto
rii a cărei durată amintește pe 
cele din epoca îndepărtată a des
coperirilor navale.

în 153 de zile nava noastră a 
parcurs aproximativ 17 000 de mile 
și, pînă la întoarcere, cifra totală 
se va apropia de lungimea ecua
torului. Măsurînd distanțele potri
vit cu drumurile obișnuite ale va
poarelor, am făcut mai mult decît 
ocolul pămîntului, care rămîne și 
astăzi un miraj, deși avioanele ra
pide îl împlinesc în cîteva zeci de 
ore.

Am depășit Glbraltarul, cum se 
știe, la începutul lunii noiembrie și 
am trecut din nou pe-acolo a- 
cum, la înapoiere, în noaptea de 1 
spre 2 aprilie. In acest răstimp am 
înscris pe ocean o buclă vastă, 
cuprinsă între a 68-a paralelă nor
dică, aflată dincolo de Cercul po
lar, și a 19-a sudică, unde verile 
nu se sfîrșesc niciodată, chiar 
dacă înălțimea soarelui variază și 
există anotimpuri ca oriunde în 
altă parte.

Călătoria noastră cuprinde 
perioade. Prima a însemnat 
curgerea rapidă a unei ierni 
te șl premature, în apele
dintre Insulele Feroe și Islanda. 
Pe cînd coboram spre sud, la sfîr
șitul lui decembrie, cînd începe a 
doua perioadă, am avut cîteva zile 
de primăvară, iar după aceea 
ne-am bucurat pînă la urmă de o 
vară blajină, în timp ce în țară era 
miezul iernii.

Acum e terminată și perioada a 
doua ; campania de pescuit s-a 
încheiat de cîteva zile. In timp ce 
mergem cu toată viteza spre țară, 
pe vas a început o altă activitate : 
uneltele și mașinile de pescuit se 
verifică, se ung, se usucă, se depo
zitează gospodărește, pregătin- 
du-se de repaus, vaporul se cură
ță de rugină ; pînă la sosire totul 
va fi proaspăt vopsit — îndeletni
ciri care coincid acasă cu pregă
tirile de primăvară.

Această a doua perioadă, cu- 
prinzînd campania de pescuit pro- 
priu-zisă, a fost mult mai lungă de
cît prima, dar numai prin numărul 
zilelor; altminteri am și uitat că 
în tot acest timp am trăit în mij
locul apelor, fără să atingem 
uscatul.

Se împlinesc astăzi 104 zile de 
navigație continuă, căci nu se cu
vine să scădem din socoteală cele 
cîteva nopți cît am stat la ancoră, 
pentru revizuirea periodică a mo-

două 
par- 

scur- 
ostile

toatelor. Chiar și atunci, deși tre
buia să ne apropiem de coastă Ia 
căutarea adîncimilor convenabile» 
pămîntul Africii, ascuns In Întune
ricul tropical, enigmatic, a rămas 
invizibil și astfel oceanul ne-a fort 
în continuare unica vecinătate.

★
Am pescuit în vestul Africii, la 

sud de Insulele Canare, pe o zonă 
cuprinsă între 19 și 24 de grade, 
la 20—30 mile de coastă. Aici, la 
adîncimi puțin variabile, sub 100 
metri în medie, se întinde o plat
formă ale cărei limite spre nord, 
dar mai ales spre sud, merg mult 
mai departe. A descoperi pe ocea
nul fără repere punctele cele mal 
prielnice pescuitului n-a fost o 
treabă ușoară pentru noi, care 
veneam aici prima dată. Nu-i 
destul să depistezi bancurile de 
pește, cu mișcările lor capricioa
se, încă nelămurite în nici o car
te ; trebuie depistate și obstaco
lele de pe fund, stînci, îngrămă
diri de corali, sau cine mai știe 
ce altele, ascunse de ape. N-am 
să descriu, într-o relatare atît de 
fugară, dibăcia la care a ajuns 
echipajul în ocolirea acestor ob
stacole, foarte primejdioase 
tru traul, unealtă 
plexă, pe atît de 
teți închipui ușor 
plase costisitoare 
fundul oceanului, 
spun că numai noi am scos la su
prafață două, pierdute de alții. 
Echipajul nostru știe astăzi — 
după o metodă pe care nu i-a 
șoptit-o nimeni — să salveze 
traulul, chiar dacă se agață.

în zona amintită mai adineauri 
sînt locuri pe care le-am brăzdat 
de zeci de ori într-o parte și în 
alta. Cu toată lipsa unor repere 
la suprafață, cu toate că oceanul 
nu se înfățișează aici altfel decît 
în altă parte, mi se pare că zona 
aceasta rămîne marcată nu numai 
pe hartă, ci și în sufletele noastre, 
că un anumit simț, tainic, ar lden- 
tifica-o fără instrumente de navi
gație.

pen-
pe cît de com- 
fragilă. Vă pu- 
cîte asemenea 

sînt lăsate pe 
dacă am să

TOATĂ ATENȚIA RESPECTĂRII TERMENELOR
Șl CALITĂȚII LUCRĂRILOR AGRICOLE!

Realizări Tractoarele să lucreze
in gospodăriile de stat dar calitatea ? cu întreaga capacitate

★

Iată, într-o descripție 
desfășurarea unei 
uneia din zilele 
campanii.

M-am întrebat de 
fiindcă ziua de lucru pe vas nu
mără douăzeci șl patru de ore. în 
scripte începe la 1 noaptea, cînd 
se schimbă turele. La ora aceea, 
în cala vasului se sortează, se 
așează în tăvi și se congelează 
peștele scos de cu seară — lucru 
care în perioadele bune se pre
lungește pînă la ziuă.

Deși e de prisos, amintesc că în 
vremea aceasta sînt și alți oameni 
de veghe, carturile marinărești, 
pe puntea de comandă, în sala 
mașinilor, la generatoarele de 
frig — chiar șl ele o adevărată 
uzină.

Vasul patrulează acum în tă
cere în pustietatea oceanului, cău- 
tînd locul unde să se trauleze di
mineața...

Mă opresc la una din primele 
ore ale zilei. Traulul se lansează 
de obicei înainte de răsăritul soa
relui șl se ridică pe la 7 și Ju
mătate, timpul optim stabilit prin 
practică. Manevra lui, mecaniza
tă, nu cere decît patru oameni, 
în afară de cel ce acționează 
vinciul cu funcțiuni multiple șl 
complicate. Față de greutățile 
care se deplasează, oamenii sînt 
puțini, dar își cunosc foarte bine 
treaba. I-am urmărit de sute de 
ori cum lucrează 
totdeauna cu un 
mișcările lor sînt 
de armonioase și 
încît unii par umbra celorlalți.

sumară, 
singure ore a 
lungii noastre

unde să Încep,

și i-am asemuit 
balet mecanic ; 
atît de precise, 
de sincronizate,

(Continuare in pag. III-a)

în gospodăriile agrico
le de stat semănatul plan
telor de nutreț s-a terminat 
pe aproape întreaga su
prafață prevăzută. Au mai 
rămas de însămînțat su
prafețe mici în unele uni
tăți din nordul țării. Pentru 
obținerea de producții spo
rite și de bună calitate au 
fost extinse plantele de nu
treț valoroase — lucerna, 
trifoiul și sparceta — care 
ocupă 31 la sută din în-

treaga suprafață cultivată 
cu plante furajere. Se mă
resc totodată cu 8 000 ha 
terenurile cu trifoliene iri
gate. In gospodăriile agri
cole de stat continuă in
tens semănatul florii-soa- 
relui, lucrările de îngrijire 
a semănăturilor de toam
nă, de plantare a legume
lor, pomilor și viilor și se 
fac ultimele pregătiri pen
tru semănatul porumbului.

în aceste zile de primăvară, pe o- 
goarele cooperativelor agricole de pro
ducție din raionul Defa, regiunea Ba
nat, se lucrează intens la semănatul 
culturilor din epoca I, întreținerea cultu
rilor de toamnă și mai ales la pregăti
rea patului germinativ pentru 
Ultimele date centralizate 
siliul agricol raional arată că 
cum s-a terminat însămînțatul 
sfeclei de zahăr și a peste 70 la sută din 
suprafața destinată culturii florii-soarelui. 
în această perioadă au fost executate 
arături pe 62,5 la sută din suprafața ră
masă din toamnă și s-au discuit 65 la 
sută din ogoarele de toamnă.

Pentru grăbirea lucrărilor, multe trac
toare au fost dirijate spre acele coope
rative care au avut terenuri mai zvîn- 
fate. Ca urmare a acestui fapt, 
cooperative agricole 
raion, pe lîngă că au 
țările din epoca I, au 
pe întreaga suprafață.

Nu peste tot însă s-a ținut seamă de 
recomandările specialiștilor, de specifi
cul terenurilor. Ca urmare, lucrările nu 
corespund din punct de vedere calita
tiv. La cooperativa agricolă de produc
ție din Denfa, tractoriștii din brigada con
dusă de Gheorghe Cristea nu au ținut 
seama de indicația dată de inginerul a- 
gronom Gheorghe Giambazu și au arat 
circa 30 ha cînd terenul era îmbibat de 
apă. Acum, spre a realiza un pat ger
minativ corespunzător pentru porumb, 
este necesar să facă discuiri în plus. La

porumb. 
la con- 
pînă a- 

ovăzului,

multe 
de producjie din 
terminat însămîn- 
efectuat și arături

cooperativa agricolă de producție din Voi- 
teg lucrurile stau tocmai invers. Exe
cutarea arăturilor a întîrziat datorită fap
tului că aici sînt încă zeci de hectare 
de pe care nu s-au ridicat încă snopii 
de coceni și bețele de floarea-soarelui. 
Din această cauză, în dorința de a face 
cît mai mulți hanfri, mecanizatorii, cînd 
au feren eliberat, merg cu maximum de 
viteză la araf, executînd lucrări de 
proastă calitate. Cîteva hectare nu vor 
putea fi recepționate din cauză că a- 
rătura s-a făcut cu greșuri, iar în unele 
locuri
dicată. Conducerea S.M.T» Ciacova esfe 
chemată să ia măsuri ca mecanizatorii 
din toate brigăzile să execute lucrări de 
bună calitate, iar conducerea cooperati
vei agricole de producție din Voiteg să 
asigure eliberarea cît mai urgentă a te
renurilor. Și la cooperativa agricolă de 
producție din Jebel 
lucrări de pregătire a 
superficial.

Sînt numai cîteva 
monstrează că în unele locuri nu se a- 
cordă atenție calității lucrărilor. Pe pri
mul plan trebuie să stea atît respectarea 
termenului, cît și a măsurilor agrotehnice. 
Consiliul agricol raional, conducerile 
cooperativelor agricole sînt chemate să 
acorde mai mare atenție efectuării unor 
lucrări agricole de cea mai bună cali
tate.

nu s-a respectat adîncimea in-

se întîlnesc unele 
terenului executate

exemple care de-

Ion CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii"

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 
în regiunea Brașov, unde primăva
ra și-a făcut apariția ceva mai tîr
ziu, se lucrează mai ales la arături. 
Pe tarlalele cooperativelor agricole 
de producție sînt folosite un mare 
număr de tractoare și atelaje. în ul
timele două zile, s-a reușit să se 
facă arături pe o suprafață cu 2 600 
ha mai mare decît în zilele prece
dente. Cu toate că viteza de lucru 
se intensifică, ea n-a ajuns la cea 
prevăzută, mai ales în raioanele Fă
găraș, Sibiu, Sf. Gheorghe. în raio
nul Sf. Gheorghe, cu 330 tractoare 
s-au arat în două zile însorite nu
mai 570 ha. în unele unități se re
simte calitatea slabă a reparațiilor 
la tractoare. Din această cauză, 
ziua de 6 aprilie n-au lucrat 
tractoare în raionul Mediaș și 10 
raionul Făgăraș.

Pentru grăbirea arăturilor și 
altor lucrări este necesar să se folo
sească tractoarele cu întreaga lor 
capacitate și să se treacă la organi
zarea lucrului în două schimburi. 
Cooperativele agricole de producție 
din Feldioara, Hoghiz, Coman și din 
alte părți, care au organizat lucrul 
în două schimburi, au obținut reali
zări frumoase.

Este necesar ca toate forțele și 
mijloacele din unitățile agricole ale 
regiunii să fie folosite cu eficiență 
sporită pentru executarea lucrărilor 
agricole la timp și

Demonstrații
muncitorești

în regiunea Oltenia

Pregătirea terenului în vederea însămînțării porumbului la cooperativa agricolă Plopșoru, raionul Giurgiu 
Foto : Agerpres

în
15
în

a

de bună calitate.

Fiecare zi folosită din plin
Pe ogoarele regiunii Oltenia, se lu

crează intens, din zori și pînă seara 
tîrziu, la semănatul culturilor din pri
ma epocă, la întreținerea culturilor de 
toamnă și pregătirea terenului pentru 
însămînțarea porumbului. în regiune, 
suprafața destinată în acest an pentru 
însămînțarea culturilor din epoca I 
este de 114 212 ha. Pînă la 7 aprilie 
au fost semănate 102 988 ha. în ulti
mele trei zile viteza zilnică la însămîn- 
țări a crescut de la 8 200 la 10 300 ha. 
La unele culturi, însămînțările din epo
ca I au fost complet terminate.

Consiliile agricole raionale Băilești, 
Corabia, Vînju Mare, Balș și Calafat, 
îndrumate de către comitetele raionale 
de partid, acordă cooperativelor agri
cole un sprijin eficient în organizarea

lucrărilor. Se urmărește ca toate trac
toarele să luoreze din plin, iar pe ma
joritatea acestora să se asigure și schim
bul II.

Principala atenție se acordă calității 
însămînțărilor. în raza de activitate a 
S.M.T.-urilor Bîrca, Obîrșia de Cîmp, 
Vînju Mare și altele, culturile au fost 
semănate în rînduri drepte, sămînța s-a 
îngropat la adîncime corespunzătoare, 
ceea ce va asigura răsărirea uniformă 
și executarea mecanizată a lucrărilor de 
întreținere. Pe terenurile nemecaniza- 
bile, în zona de centru și de nord a 
regiunii, s-au folosit atelajele.

Cu toate acestea, nu în toate raioa
nele se lucrează intens la însămînțarea 
culturilor din prima epocă. în timp ce 
în raionul Corabia însămînțările sînt

aceste culturi, înpractic terminate la 
raionul Caracal, în condiții asemănătoa
re, la 7 aprilie mai erau de însămînțat 
aproape 4 000 ha floarea-soarelui.

Anul acesta în cooperativele agricole 
din regiune vor fi însămînțate 285 000 
ha cu porumb. Mecanizatorii și țăranii 
cooperatori care au terminat lucrările 
din epoca I au trecut cu toate forțele 
la pregătirea terenurilor ce vor fi însă
mînțate cu porumb. în raionul Calafat, 
din 33 000 ha destinate culturii porum
bului, peste 10 000 ha au și fost pre
gătite. Fruntașe la această lucrare sînt 
raioanele Corabia și Vînju Mare.

Victor DELEANU
coresp. „Scînteii"

1n fața Casei Sindicatelor din cen
trul Madridului a avut loc o demon
strație pentru libertăți sindicale, la 
care a participat un mare număr de 
muncitori. Pentru a-i împrăștia pe 
demonstranți, poliția a intervenit cu 
brutalitate, folosind bastoanele de 
cauciuc. Mai mulți demonstranți au 
fost areslafi. La chemarea Federației 
naționale democratice a studenfilor, 
un grup de studenți a manifestat 
în fața Casei Sindicatelor în semn de 
solidaritate cu muncitorii.

Desființarea arendei 
in Birmania

Consiliul revoluționar al Uniunii 
Birmane a emis un decret privind 
desființarea arendei în Birmania. 
Peste un milion de țărani birmanezi 
au fost scutiți de a plăti anual ma
rilor latifundiari, sub formă de aren
dă, aproximativ trei milioane de 
dolari.

Suspendarea 
alegerilor în Congo

Alegerile legislative care au în
ceput în urmă cu trei zile în re
giunea centrală a Congoului au 
fost suspendate din ordinul gu
vernului central de la Leopold
ville. Această măsură, se arată din 
surse oficiale, a fost luată ca ur
mare a numeroaselor nereguli 
constatate în desfășurarea opera
țiunilor de votare.
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Convorbiri
recapitulative la sate
Cunoștințe temeinice

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — După 
ce au dezbătut, într-o primă con
vorbire recapitulativă, tema „Siste
mul mondial socialist, factor deter
minant al dezvoltării istorice", cei 
peste 20 de cursanți ai cercului de 
economie agrară din cooperativa a- 
gricolă de producție Poiana-Turda 
s-au întrunit din nou, într-una din 
serile trecute, pentru a recapitula 
alte probleme de bază studiate în 
timpul anului.

Propagandistul, inginerul agro
nom Ion Lupu, a condus cu price
pere discuțiile, în care au fost lămu
rite multiplele aspecte ale politicii 
P.M.R. de dezvoltare a agriculturii 
socialiste. Șeful de echipă Susana 
Moldovan, de pildă, pentru a ilustra 
politica partidului de înzestrare teh
nică a agriculturii, s-a referit la 
dezvoltarea industriei grele și îndeo
sebi a industriei de tractoare și de 
alte mașini și utilaje agricole, a in
dustriei chimice, care asigură din 
ce în ce mai multe îngrășăminte 
agriculturii noastre. Rezultatele a- 
cestei politici — a spus ea — se fac 
simțite și în cooperativa agricolă în 
care lucrează, unde cea mai mare 
parte a lucrărilor de bază sînt efec
tuate acum cu mașinile S.M.T. ; 
anul acesta, cooperativa a primit de 
5 ori mai multe îngrășăminte chi
mice decît în 1964.

Dezbătînd unele probleme refe
ritoare lă retribuirea muncii în coo
perativa agricolă de producție, 
cooperatorii Iosif Tar, Ana Suciu și 
alții au lămurit noțiunile de zi- 
muncă, retribuția suplimentară. Ei 
au arătat că hotărîrea adunării ge
nerale de a se introduce din acest 
an și în cooperativa lor agricolă sis
temul de retribuție suplimentară la 
toate culturile prășitoare și în legu- 
micultură va face să sporească co
interesarea materială a țăranilor 
cooperatori în rezumatele muncii lor. 
în timpul convorbirii, răspunsurile 
unor cursanți au fost completate de 
alții, în așa fel încît aproape fie
care participant și-a adus contribu
ția la lămurirea problemelor. în 
general, convorbirea a vădit buna 
pregătire a participanților.

Organizare defectuoasă
în raionul Galați, convorbirile re

capitulative care încheie anul de 
învățămînt de partid la sate sînt 
în plină desfășurare. în această pe
rioadă, secretari ai comitetului ra
ional P.M.R. și alți activiști de par
tid, lectori s-au deplasat în sate și 
comune pentru a da cursanților 
consultații, a discuta cu propagan
diștii cum trebuie conduse dezbate
rile etc.

Se întîlnesc însă și cazuri în care 
nu există grija cuvenită pentru pre
gătirea convorbirilor. Astfel, în cer
cul de studiere a Statutului P.M.R., 
din comuna Independența, raionul 
Galați, propagandista Victoria Neagu 
nu a anunțat din timp cursanților 
temele de convorbire. Din această 
cauză ei nu au știut ce să pregă
tească, iar participarea la discuții a 
fost slabă. în acest cerc, contrar ori
căror indicații, au fost programate 
pentru aceeași zi două convorbiri 
și o consultație. Desfășurarea lor 
a durat cinci ore. Obosiți, parti- 
cipanții nici nu mai puteau urmări 
firul ideilor. Pe bună dreptate ei 
s-au întrebat: cui a folosit o ase
menea organizare a convorbirilor 
recapitulative?

în comuna Frumușița, toate cele 
trei cercuri — de studiere a econo
miei și organizării producției în co
operativa agricolă de producție, a 
bazelor politicii partidului și a Sta
tutului P.M.R. — au ținut o convor
bire recapitulativă despre întărirea 
economico-organizatorică a coopera
tivelor agricole de producție. Au 
fost de față aproape 100 de cursanți. 
în aceste condiții, numai o mică 
parte dintre ei au putut lua parte la 
discuții; problemele au fost tratate 

în fugă, cu prea puține referiri la 
situația existentă în cooperativa a- 
gricolă din comună. Este surprin
zător că inițiativa organizării în a- 
cest fel a convorbirii recapitulative 
a aparținut... instructorului comite
tului raional de partid, tov. Ion So- 
col, care ar fi trebuit să vegheze 
la buna pregătire și desfășurare a 
convorbirilor.

St. DINICA 

în miezul discuțiilor — 
sarcinile actuale

ODORHEI (coresp. „Scînteii"). — 
Pregătind convorbirile recapitula
tive, Comitetul raional de partid 
Odorhei s-a îngrijit ca la instruirea 
propagandiștilor, în consultații, să se 
pună accent pe evidențierea sarci
nilor ce decurg pentru cursanți din 
cele mai recente documente de 
partid.

O bună cunoaștere a sarcinilor 
economice actuale au dovedit, cu 
prilejul convorbirii recapitulative, 
cursanții cercului de studiere a eco
nomiei și organizării producției, 
anul II, din cooperativa agricolă de 
producție Feliceni. Dezbătînd pro
bleme ca : întărirea proprietății 
obștești, dezvoltarea intensivă și 
multilaterală a producției agri
cole, rolul cointeresării membri
lor cooperatori în sporirea pro
ducției agricole vegetale și ani
male, ei au relevat rezultatele ob
ținute în aceste domenii, precum și 
sarcinile pentru viitor. Cursanții 
Kerekeș Carol, secretar al comite
tului de partid, Biro Pavel, briga
dier, Iozsa Irina și alții s-au referit 
la măsurile luate pentru îmbunătă
țirea muncii în sectorul zootehnic al 
gospodăriei, care au dus, între altele, 
la dublarea producției de lapte în 
acest an față de trimestrul I al anu
lui trecut. Alți cursanți au ridicat 
în cuvîntul lor probleme actuale 
legate de organizarea muncii în cam
pania agricolă de primăvară.

Lecții de sinteză
IAȘI (coresp. „Scînteii"). — în 

toate cercurile și cursurile din coo
perativele agricole de producție, 
gospodăriile de stat și S.M.T.-urile 
din raionul Vaslui se desfășoară 
convorbirile recapitulative în vede
rea încheierii anului de învățămînt.

în ajutorul cursanților, activiști și 
lectori ai comitetului raional de 
partid au ținut lecții-sinteză despre 
politica P.M.R. de industrializare 
socialistă a țării, de dezvoltare mul
tilaterală și intensivă a agriculturii, 
despre sarcinile organizațiilor de 
partid în etapa actuală, despre sis
temul mondial socialist, mișcarea 
comunistă internațională, mișcarea 
de eliberare națională și altele. Cu 
sprijinul bibliotecii raionale au fost 
puse la îndemîna cursanților, la 
punctele de consultații, cărți, bro
șuri și alte materiale de studiu.

în aceste zile, secretarii și mem
brii biroului comitetului raional de 
partid iau parte la convorbirile re
capitulative ținute în raion.

Convorbirile care au avut loc 
în cercurile de economie agrară 
din G.A.S. Moara Grecilor și Bîr- 
zești, în cercurile din cooperativele 
agricole de producție Codăești și 
Tanacu s-au desfășurat la un nivel 
calitativ corespunzător. în cercu
rile de studiere a Statutului P.M.R. 
din comunele Lupovăț, Bîrzești, din 
G.A.S. Laza și altele, discuțiile au 
fost însă prea sumare. Aceste 
cercuri au fost lipsite de sprijinul 
lectorilor comitetului raional, iar 
punctele de consultații n-au func
ționat. Se impune ca în zilele urmă
toare cursanții să primească un 
sprijin susținut din partea comite
tului raional prin expuneri și con
sultații. •

Editura tineretului a tipărit 
volumul Tudor Vianu : „DESPRE 
STIL ȘI ARTĂ LITERARĂ". 
Sînt reunite studii teoretice se
lecționate din volume reprezen
tative pentru contribuția adusă de 
Tudor Vianu la dezvoltarea sti
listicii. Ediția, îngrijită și prefa
țată de Marin Bucur, este prece
dată de un cuvînt omagial al aca
demicianului Al. Phillippide.

Detaliu al reliefului în lemn 
„Minerii" din albumul „VIDA 
GEZA“, apărut în Editura Meri
diane. Prezentarea — Marin Mi- 
halache.

Aceeași editură a scos de sub 
tipar albumul „MUZEUL ETNO
GRAFIC AL MOLDOVEI".

„SCRIERI ALESE", de Mihail 
Kolțov, a apărut în Editura pen
tru literatură universală.

_____ ION PAS ___________________________________

Carte despre drumuri lungi
De multă vreme literatura de că

lătorii se bucură, la noi, de un in
teres deosebit din partea cititorilor, 
care au găsit printre autorii aces
tui gen beletristic liguri marcante 
ale culturii noastre, de la Nicolae 
Mllescu la Dinicu Golescu, Ion Co
dru Drăgușanu și pînă la Mihai 
Ralea. încă din bătrînele noastre 
basme populare, călătoria a fost 
înțeleasă ca un mijloc de cunoaș
tere, de verificare șl confruntare a 
unor adevăruri, de întărire a unor 
sentimente de prietenie și de deli
mitări etice. în anii de după Eli
berare, literatura de călătorii s-a 
dezvoltat în țara noastră. Avem 
astăzi în bibliotecile noastre volu
me izbutite, răspunzînd curiozității 
sporite a cititorilor, universului lor 
spiritual tot mai cuprinzător, ne
voii de a ști.

Recenta Carte despre drumuri 
lungi a prozatorului Ion Pas, tipă
rită de Editura pentru literatură, 
reprezintă o contribuție de primă 
însemnătate la dezvoltarea genu
lui în literatura romînească. Me
morialul său de călătorie comuni
că imagini vii, de o adîncă auten
ticitate, prilejuite autorului de dru
murile prin Belgia, Danemarca, 
Finlanda, R. D. Germană, R. P. Po
lonă, U.R.S.S. Principiul estetic, în 
numele căruia s-a realizat această 
carte, este cuprins într-un motto 
semnificativ împrumutat din „în
semnare a călătoriei mele' de Di
nicu Golescu : „Dar cum puteam, 
ochi avînd să nu văz, văzînd să 
nu iau aminte, luînd aminte să nu 
aseamăn, asemănînd să nu Judec 
binele și să nu poftesc a-1 face a- 
rătat compatrioților mei 1'

Cartea lui Ion Pas, temeinic in

__ IOAN GRIGORESCU _______

Zigzag pe mapamond
Alături de cele mai bune pagini din 

ciclurile „învinsul Terek", „Pasărea Fe- 
nix“ și „Cocteil-Babilon", cititorul întîl- 
neșfe în noul volum de reportaje al lui 
loan Grigorescu și impresii din călă
toriile făcute în Indonezia, Cipru, Gre
cia, Franța, India.

Grigorescu conduce cititorul pe un 
Itinerar lung ce începe, în volum, în 
mult încercata — de colonialiști și de 
vulcani — lavă, frece prin multinațio
nala inimă a New Ybrkului, adastă în 
Varșovia sau în „Orașul-lumină", urcă 
pe înălțimile Caucazului și se termină 
pe malul Jamnei, în fabuloasa cetate a 
lui Akbar. Prin intermediul unui con
dei înzestrat și inteligent se desfășoară 
în fața noastră peisaje, aspecte de 
viață, preocupări diferite, lată Brookli- 
nul cu lumea lui pestriță ; iată vechea 
Krakovie, în preajma căreia un popor 
ieșit din coșmarul ocupației hitleriste 
construia gigantul industrial de la Nowa 
Huța ; iată-i pe oamenii care au zăgă
zuit înspumatele ape ale Terekului sau 
au potolit furia gazelor de la Laque ; 
iată-i pe minunății decoratori din Bali, 
a căror arfă e vestită în lumea întreagă 
și care învață să muncească în pro
priul lor interes ; iată-i pe oamenii Da- 
ghestanului, ai Armeniei, pe oamenii 
estacadei — curios eșafodaj de schele 
și șosele\suspendate deasupra Mării 
Caspice -J- locuitori ai unor ținuturi as
pre cîndva, transformate astăzi prin 
credința statornicirii unei lumi noi, ba
zate pe principiile dreptății și egali
tății sociale.

Fără să se mărginească la un de
scriptivism atîf de uzitat în notele de 
călătorie — și care adeseori alunecă 

formată, plină de observații valo
roase și sugestive, evoluează sis
tematic, solid organizată, reprezen- 
tînd itinerarul unui om de gust și 
de aleasă cultură, sensibil la tra
dițiile istorice, artistice și revolu
ționare ale țărilor vizitate. Sînt e- 
vocate momente din istoria aces
tor locuri, pagini din lupta eroică 
a popoarelor împotriva fascismu
lui, opere de artă celebre, vieți de 
luptători, scriitori și artiști, case 
memoriale. Urmele războiului, ale 
crimelor comise de naziști împo
triva umanității îl înfioară, stîrnind 
un legitim sentiment de durere și 
indignare. Nimic discursiv, nimic 
exterior patetic în aceste relatări. 
Totul e surprins în imagini reda
te sobru, cu meșteșugul și concizi- 
unea unui prozator experimentat. 
Ion Pas nu părăsește un unghi 
personal în prezentarea faptelor, 
ceea ce îi prilejuiește interesante 
asociații cu fapte, oameni, eveni
mente sociale și culturale, cunos
cute de-a lungul vieții sale. întîl- 
nim astfel și în aceste pagini pe 
memorialistul Ion Pas, autorul „Căr
ții despre vremuri multe”. Ion Pas 
își îndreaptă atenția spre imagini 
fundamentale din viața țărilor vi
zitate, reliefează elanul popoarelor 
în lupta pentru construirea socia
lismului, aspecte ale frămîntărilor 
muncitorilor din țările capitaliste, 
năzuințele nobile de pace ale oa
menilor cinstiți de pretutindeni.

Cu o bucurie legitimă, autorul 
înregistrează ecourile prestigiului 
mereu crescînd al patriei noastre 
peste hotare, ale răspîndirii cuce
ririlor culturii și artei noastre, ne
uitatele impresii cu care s-au în

în platitudine și schematism — scriito
rul caută să descifreze profilul moral 
al oamenilor din una sau alta din țările 
vizitate. Omul este personajul central 
al tuturor reportajelor lui loan Grigo
rescu. Reporterul îl caută pretutindeni 
și încearcă să-i înțeleagă psihologia, 
modul de gîndire și de trai. De aici, va
rietatea tipologică a oamenilor întîl- 
niți și descriși. Facem astfel cunoștință 
cu omul eliberat de sub jugul colonia
list, care învață să zîmbească, să gîn- 
dească liber, să-și construiască și să-și 
conducă țara, să valorifice bogățiile 
țării și să trăiască cu seninătate, demn. 
Același spirit — cunoașterea temeinică 
a resorturilor psihologice generate de 
condițiile social-economice — îl ma
nifestă scriitorul cutreierînd cartierele 
New Yorkului, străbătînd autostrăzile 
Americii, sau cele de pe Coasta de 
Azur, cutreierînd străzile vechii și noii 
Atene. De la început este repudiată 
orice tendință de schematizare și sim
plificare și manifestată dorința de a în
țelege o lume atît de complexă și de 
contradictorie.

„Zigzag pe mapamond' întrunește 
cele mai bune reportaje ale lui loan 
Grigorescu. Paginile volumului degajă 
încredere în forțele creatoare ale o- 
mului, dragoste pentru cei ce muncesc 
și înțelegere pentru năzuințele lor. De-a 
lungul lecturii, autorul îți comunică pu
ternic sentimentul de încredere în în
țelepciunea umană, în posibilitatea rea
lizării unei „lumi de lumină, de bucurie, 
de înțelegere între oameni și de drep
tate".

Al. GIRNEAJA 

tors în țările lor diversele persona
lități străine ce ne-au cunoscut 
țara, conchizînd nu o dată că „a- 
vem prieteni buni și numeroși". 
Cartea lui Ion Pas nu e numai re
zultatul blocnotesului de reporter ; 
ea e în primul rînd rodul unei me
ditații grave, al unei participări a- 
fective intense la problemele so
ciale și culturale ale contempora
neității, al unei ferme poziții uma
niste.

Tehnica folosită de autor este a- 
ceea a prozatorului preocupat să 
surprindă esențialul, specificul me
diului și al vieții, concentrîndu-și 
treptat atenția spre destinul parti
cular al oamenilor. Se realizează, 
astfel, o viziune de ansamblu a- 
supra țării descrise, asupra unui 
oraș sau altul, surprinzîndu-li-se 
personalitatea distinctă. E un ce 
aparte în flecare oraș, un „suflet” 
răspîndit pe străzi, în arhitectoni
ca imobilelor, în ceasurile din tur
nuri, în podurile de peste apele 
care le străbat, în piețele publice, 
în vitrinele magazinelor, în mișcă
rile intime ale oamenilor, în cultul 
sau dezinteresul lor pentru anume 
monumente, în raportul dintre via
ța de noapte șl cea de zi, în tra
dițiile lui etc. La acest suflet pro
priu al locurilor și așezărilor, auto
rul a vibrat intens, realizînd ima
gini memorabile.

Cartea despre drumuri lungi a 
lui Ion Pas este o reușită certă a 
genului, cucerește prin conținutul 
el bogat și variat, prin nivelul li
terar deosebit, prin vibrația și căl
dura cu care e scrisă.

I. D. BALAN

ÎN VITRINELE 
LIBRĂRIILOR

• In Editura Academiei a apărut 
cel de-al IV-lea volum din seria 
nouă a ATLASULUI LINGVISTIC 
ROMÎN. Lucrarea continuă seria at
laselor lingvistice publicate de Insti
tutul de lingvistică al filialei din 
Cluj a Academiei R. P. Romîne și 
prezintă o parte din rezultatele an
chetelor dialectale întreprinse, între 
anii 1929—1938, de către un colec
tiv de cercetători sub conducerea 
acad. Emil Petrovici.

• Dintre volumele de versuri 
tipărite în ultima vreme amin
tim ; „BIOGRAFII SENTIMEN
TALE" de Aurel Gurghianu (Edi
tura tineretului) și „SUFLETUL 
COPACILOR" de Vasile Zamfir 
(Editura pentru literatură).

• în Editura pentru literatură 
universală au apărut în ultima 
vreme : „GERMINAL" de Emile 
Zola (Traducere de Oscar Lem- 
naru. Prefața de Theodosia Ioa- 
chimescu) și „ÎNCHISORILE 
MELE" de Silvio Pellico (Studiu 
introductiv, traducere și note de 
Nina Fason), în colecția „Clasicii 
literaturii universale" ; romanele 
„CIUMA" de Albert Camus (In 
romînește de Eta și Marin Preda. 
Introducere de Constantin Cio- 
praga), „INDIFERENȚII" de Al
berto Moravia (în romînește de 
Eta Boeriu, prefața de Georgeta 
Horodincă), „ÎMPOTRIVA FUR
TUNII" de D. Granin (In romî
nește de Em. Serghie și Ana Ghe- 
rasim), „PESTE BARIERE NE
VĂZUTE", de M. Gallai (în ro
mînește de Tudor George și Gleb 
Bocunescu), „GHIMPELE" de 
Lidia Obuhova (Traducere de 
Alice Gabrielescu și Irina An
dre eseu).

TEATRE
Teatrul de Operă șl Balet : Spărgăto

rul de nuci (orele 19,30). Teatrul de stat 
de operetă : Suflet de artist (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia) : Constructorul Solness — spec
tacol prezentat de Teatrul Național din 
Cluj - (orele 19,30), (sala Studio) : Moar
tea unui artist (orele 19,30). Teatrul de 
Comedie • Troilus și Cresida (orele 19,30). 
Teatrul Lucia Sturdza Bulandra" (sula 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Cum 
vă place (orele 19,30 — spectacol amînat 
de sîmbătă 20.III) (sala Studio, Mtr. Al. 
Sahia nr. 76 A) : Jocul de-a ’racanța 
(orele 19,30 — spectacol amînat âe du
minică 21.III) Teatrul ,,C. I. Nottara" 
(sala Magheru) : Colombo (orele 19,30), 
(sala Studio) : Zizi și... formula ei de 
viață (orele 20). Teatrul ,,Barbu Dela- 
vrancea" (șos Ștefan cel Mare nr. 34) : 
Noaptea la drumul mare (orele 20). Tea
trul Mic (str. C. Miile nr. 16) : Cinci 
schițe șl Cîntăreața cheală (orele 19,30). 
Teatrul pentru copii (str. Eremia Gri
gorescu nr. 24) : N-ați văzut dv. un tată? 
(orele 19,30). Studioul Institutului de artă 
teatrală șl cinematografică ,,l. L. Cara
giale" (str. 30 Decembrie nr. 9) : Năz
drăvanul occidentului (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică" (sala din Calea Victoriei nr. 
50) : Katia și crocodilul (orele 16), (sala 
din str. Academiei nr. 18) : Ocheșel și 
Bălăioara (orele 16), Eu și materia moartă 
(orele 20,30). Teatrul satlric-muzical ,,C. 
Tănase" (sala Savoy) : Revista dragostei 
(orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. 
(str. Lipscani nr. 59) : O carte despre 
frumusețe (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Pădurea splnzurațtlor -A cinemascop 

(ambele serii) : Patria (10 ; 13,30 ; 17 ;
20.30) , Feroviar (10,30 ; 13,45 ; 17 ; 20,30), 
Modern (9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20). Gaudeamus 
lgitur : Republica (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19; 21). Parisul vesel : Capitol (9,30; 11,45; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 21), Floreasca (16 ; 18,15;
20.30) . Bing-bang ; Visul iul Tănase : 
Carpațl (9,30; 11,45; 14; 16,15). Scaramouche 
— cinemascop : Luceafărul (8; 10; 12; 14; 
16,15 ; 18,30 ; 20,45), București (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), Excelsior (9; 11; '13; 15; 
17; 19; 21). Spărgătorul — clnem scop 1 
Giuleștl <9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15/, 
Miorița (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21), 
Flamura (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21 
Armata codobaturilor : Victoria (10; 1 , 
14; 16; 18,15; 20,30), Bucegl (10; 12,15; lu; 
18,15; 20,30). Zborul întrerupt 1 Central 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,45). To
varășii : Union (15; 18; 21), Buzeștl (16; 
17,30; 20). Program pentru copil : Doina 
(orele 10 dimineața). Străinul — cine
mascop (ambele serii) : Doina (11,30; 16;
19.30) , Progresul (15,30; 19). Aventurile
unul tlnăr — cinemascop : Timpuri Noi 
(10; 12,45; 15,30; 18,16; 21). Un enoriaș
ciudat : Cultural (15; 17; 19; 21), Cotro- 
ceni (16; 17; 19; 21). Elena din Trola — 
cinemascop : înfrățirea Intre popoare 
(10,30; 16,30; 18; 20,30). Soții In oraș : Da
cia (9,30; 11,45; 14; 16,15: 18,45; 21). Căpi
tanul Fracasse — cinemascop : Crtngasl 
(16; 18,15; 20,30). Ucigașii de femei : Festi
val (9; 11; 13; 13; 17; 19; 21), Grlvlța (9,46; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Melodia (10; 12; 
15; 17; 19; 21). O stea cade din cer — 
cinemascop : Unirea (11; 16; 18,15; 20,30), 
Ferentari (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
Djura — cinemascop : Tomls (9,15; 11,30: 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Un pumn de note : 
Flacăra (15; 17; 19; 21). Mofturi 1900 : 
Vltan (16; 18,15; 20,30), Viitorul (15; 17; 
19; 21). Clne-i criminalul 7 — cinema
scop : Munca (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Mă Iubește, nu mă iubește : Popular (15; 
17; 19; 21). Vremea păginilor : Arta (16; 
18,15; 20,30). Strigătul Corlei : Moșilor
(15,30; 18; 20,30), Colentlna (18; 18,15;
20.30) . Misterele Parisului — cinemascop: 
Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Cel 
trei mușchetari — cinemascop : (ambe
le serii) : Cosmos (16; 19). Regina cînte- 
celor : Volga (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Lira (10,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Micul pescar — cinemascop : Rahova 
(16; 18,15: 20,30). Nevasta nr. 13 : Dru
mul Sării (15; 17,30; 20), Pacea (15,30; 
18; 20,15),

TELEVIZIUNE
Orele 18,30 — Universitatea tehnică la 

televiziune. Automatizări în Industria 
minieră, de Llvlu Beghftgeanu, lnglner- 
șef la Institutul de proiectări de apara- 
taj electrotehnic șl Instalații de auto
matizare. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,10 — Pentru tineretul școlar ; „Vă 
place muzica 7". 20,00 — Săptămîna.
21,00 — Emisiune de artă plastică. 21,20 
— Melodii de altădată In interpretări noi. 
în încheiere : Buletin de ștfrl, buletin 
meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a continuat 

să se încălzească. Cerul a fost varia
bil, mal mult noros. Temperatura 
aerului la ora 14 înregistra valori 
cuprinse între 21 de grade la Sighi
șoara șl 7 grade pe litoral. în Bucu
rești : Vremea a continuat să se în
călzească. Cerul a fost variabil, mal 
mult noros. Temperatura maximă a 
fost de 19 grade. Timpul probabil 
pentru zilele de 10, 11 și 12 aprilie. 
In țară : Vreme relativ călduroasă, 
cu cer variabil. Innorărl mai accen
tuate se vor produce în vestul șl su
dul țării, unde vor cădea ploi locale. 
In rest ploi Izolate. Vînt potrivit din 
sectorul sud-vest. Temperatura în 
scădere ușoară. Minimele vor fl cu
prinse între minus 1 grad șl 9 grade, 
iar maximele între 10 șl 20 grade. 
In București : Vreme relativ căl
duroasă cu cer variabil, temporar 
noros. Temperatura în general sta
ționară.

Pe băncile școlii de azi, mili
oane de tineri își însușesc 
cunoștințele necesare pen

tru viață, se formează ca buni 
cetățeni al patriei noastre. In 
ansamblul muncii educative, la 
care concură toate cadrele didac
tice, organizațiile de partid șl de 
tineret, orele de dirigenție au un 
rol aparte. Ce se discută la aceste 
ore ? In rîndurile ce urmează vom 
încerca să răspundem la această 
întrebare.

★

In majoritatea cazurilor, la orele 
de dirigenție se discută, sub îndru
marea plină de competență și de 
dragoste a profesorului față de tî- 
năra generație, probleme care ca
pătă rezonanțe adînci, contribuie 
la formarea unor convingeri etice 
ce se întipăresc adînc în conștiin
ță. Diriginții cu experiență îndelun
gată consideră că rodesc cel mai 
bogat acele ore ce țin seama de 
cerințele concrete ale formării per
sonalității elevilor dintr-o anumită 
clasă, de necesitatea dezvoltării 
unei gîndiri profunde, a înțe
legerii realităților vieții și a în
datoririlor viitoare de cetățeni ai 
patriei socialiste. Justețea acestei 
opinii a fost confirmată și de una 
din orele pregătite la clasa a VIII-a 
de profesoara Tatiana Trifan de la 
Școala medie „Ion Neculce” pe 
tema „Ce să citim și cum să ci
tim?'. Diriginta a ales acest subiect 
deoarece a constatat un interes 
inegal pentru lectură. Relevînd e- 
xemplul unor figuri reprezentative 
din istoria culturii, a științei, pro
fesoara s-a străduit să trezească 
la elevii săi — care fac abia pri
mii pași,în cunoașterea valorosului 
tezaur al literaturii, în descifrarea 
tainelor științei — dorința de a-și 
îmbogăți cunoștințele, de a-și for
ma un orizont cultural cît mai 
larg. Ea i-a ajutat să înțeleagă ce

ORA DE DIRIGENȚIE
șl cum să citească, cum să-și îm
partă timpul între cărți și distracții.

— Am discutat cu elevii mei des
pre învățătură și altădată, ne spu
nea profesoara. Dar de obicei mă 
rezumam la analiza notelor. De a- 
ceastă dată cred că am iăcut mai 
mult, demonstrîndu-le că tînărul de 
azi trebuie să citească nu pen
tru a obține o notă, ci pentru 
a-și sedimenta cunoștințele pe 
care se va fundamenta pregăti
rea sa viitoare. Cred că am 
realizat o oră de dirigenție 
mai izbutită decît altele fiindcă am 
căutat să răspund unor preocupări 
de perspectivă ale elevilor.

Mulți profesori contribuie prin 
orele de dirigenție la cunoașterea 
de către elevi a marilor idealuri ale 
epocii noastre, a cerințelor pe care 
partidul le pune în fața tineretului, 
la lărgirea orizontului lor de cunoș
tințe despre marile realizări ale po
porului nostru în opera de desăvîr- 
șire a construcției socialismului. 
Iată un exemplu. Profesorul Lucian 
Panait de la Școala medie nr. 24 
din Capitală este unul din diriginții 
care, în ultimul timp, a organizat 
cu elevii săi o dezbatere avînd ca 
temă puternica înflorire a indus
triei noastre socialiste. Sesizînd e- 
coul prelungit stîrnit de vizita 
făcută în toamna trecută de cei 
mai mulți elevi la „Expoziția reali
zărilor economiei naționale”, diri
gintele a reușit să le explice, la 
nivelul lor de înțelegere, semnifi
cația uriașei forțe creatoare a po
porului în opera de desăvîrșire a 
construcției socialismului,. să le 
dezvolte și cu acest prilej mîndria

patriotică pentru marile noastre 
înfăptuiri și respectul față de 
muncă.

Tematica orelor de dirigenție 
este, firește, extrem de bogată. U- 
nele ore își propun educația tine
retului în spiritul devotamentului 
nemărginit față de patrie, altele 
sînt consacrate dezvoltării simțu
lui de răspundere pentru propriile 
acțiuni, formării unor înalte trăsă
turi morale, determinării unei com
portări demne în viața de toate 
zilele.

Dar din păcate nu toate orele de 
dirigenție răspund unor cerințe e- 
ducative concrete. La unele școli a 
devenit obicei de a prezenta în a- 
ceste ore diferite medalioane închi
nate unor scriitori, oameni de știin
ță, curente literare sau artistice — 
adevărate lecții de istorie, muzică 
și artă. In legătură cu aceasta am 
solicitat opinia mai multor cadre 
didactice.

— Mi se par greșite părerile ace
lor colegi, arată, într-o scrisoare 
adresată ziarului, prof. Anton 
Vasilescu, cercetător principal la 
Institutul de științe pedagogice, 
care consideră ora de dirigenție 
drept lecție și o tratează ca atare. 
Școala noastră asigură absolvenți
lor ei temeinice cunoștințe de cul
tură generală, posibilități largi 
pentru cultivarea talentelor. De ce 
să transformăm și orele de dirigen
ție în lecții de istorie sau de lite
ratură ?

In organizarea muncii sale, fie
care diriginte își poate alege 
formele pe care Ie consideră

mai potrivite în abordarea unei 
teme educative sau a alteia. Cei 
mai mulți socotesc că metoda con
vorbirii etice da rezultate mai bune, 
deoarece atrage în discuție aproa
pe întreaga clasă și este un prilej 
pentru educator să cunoască pe ti
neri mai intim, să le urmărească 
procesul de evoluție. Pe această 
bază, diriginții pot conlucra mai 
bine cu celelalte cadre didactice 
și cu părinții pentru stimularea ap
titudinilor elevilor și corectarea e- 
ventualelor deprinderi greșite. 
Profesoara Felicia Hagiac, de la 
Școala medie nr. 24, ne-a re
latat că pentru aceste convor
biri alege de flecare dată 4—5 
elevi, utemlști, cărora le recoman
dă să se pregătească în mod deo
sebit. Unii diriginți folosesc și me
toda referatelor scrise de un elev 
sau un grup de elevi. Desigur, apli
cat îndeosebi la clasele mari, acest 
procedeu poate avea efecte pozi
tive. Unii diriginți însă apelează 
prea mult la referate. In trimestrul 
al doilea, la o clasă de la Școala 
medie „I. L. Caragiale", din 10 ore 
de dirigenție 7 s-au desfășurat pe 
bază de referate, ceea ce — sa re
cunoaștem — este prea mult. Ase
menea practici duc la o uniformi
zare a orelor de dirigenție.

Asemenea situații se ivesc mai 
ales acolo unde comisia diriginți- 
lor nu duce o muncă vie, nu ajută 
pe profesori, în special pe cei mai 
tineri, să dea orelor de dirigenție nu 
numai un conținut bogat, interesant, 
eficient, ci și un cadru atractiv. Cel

mai adesea, activitatea comună a 
dirlginților se rezumă la întocmirea 
unor planuri de muncă, asemănă
toare între ele atît din punct de ve
dere al formei, cît și al conținutului. 
Din aceste planuri sînt omise la
turi importante ale educației comu
niste. Nu este de mirare, în 
asemenea condiții, că unii pro
fesori dintre cei cu care am vorbit, 
au întrebat cînd va fi elaborată 
programa școlară a orelor de 
dirigenție. O asemenea progra
mă nu poate să fie alcătuită 
deoarece în cazul dirlgenției 
nu avem de-a face cu un vo
lum de cunoștințe obligatoriu 
pentru o anumită clasă și care tre
buie eșalonat pe parcursul unuia 
sau mal multor ani școlari. Din 
cite am fost Informați, ceea ce se 
firegătește în prezent la Ministerul 
nvățămîntului este un îndrumar al 

activității educative în școală. 
Conceput ca un ghid al corpului 
profesoral, acesta va stabili doar 
obiective generale, ținînd seama 
de scopurile educației socialiste, 
de particularitățile de vîrstă ale e- 
levilor.

Munca de catedră este, prin ex
celență, o muncă vie, creatoare, 
menită să lase urme adînci în min
tea și inima elevului. Cu atît mai 
mult are acest caracter activitatea 
educativă din cadrul orelor de diri
genție. Reușita acestor ore depin
de în cea mai mare măsură de 
pasiunea și de măiestria pedagogi
că a profesorului. Este de datoria 
conducerilor de școli și a organi
zațiilor de partid să sprijine pe di
riginți în alegerea temelor, a me
todelor de organizare a dezbate
rilor, astfel ca fiecare oră de di
rigenție să fie așteptată cu interes 
de elevi și să dobîndească o mare 
eiicacitate.

Florica DINULESCU Scurt bilanț la sfirșitul unei zile de învățătură
Foto : A. Cartoțin
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In văile munfllor, dealurilor ți 
!n alte locuri din tară, Împotriva 
acțiunii de degradare a terenurilor 
de către torenfi care își sapă albii, 
se revarsă în locurile largi, depun 
aluviuni și aduc pagube căilor de 
comunicație, se desfășoară o mun
că sistematică. însemnate lucrări 
de ameliorare a terenurilor și de 
corectare a torentilor s-au tăcut 
pe mari suprafețe degradate în 
trecut în Țara Mojilor — pe Va
lea Arieșului și valea Ampoiului, 
In Vrancea — pe Valea Chinejii 
(regiunea Galati), pe Valea Praho
vei, în jurul Buzăului ți în general 
în zona subcarpatică. Pentru prote
jarea lacului de acumulare și a 
instalațiilor hidroenergetice, în 
bazinul Bistriței, pe valea rîurilor 
Hangu, Buhalnifa, Largu, Călu
găreai, Bistricioara etc. s-au făcut

O®
RwNw.v.v

FOTBAL

SFERTURILE DE FINALĂ
Turnee internaționale 
de șah

ALE „CUPEI 
R. P. ROMÎNE4* *

cela înmagazinat în 100 000 blocuri 
de gheață.

★

Cineva ar putea să se întrebe 
cum au trecut cele peste o sută 
cincizeci de zile ale campaniei 
noastre — dintre care două treimi 
petrecute numai între cer și apă
— și ce sentimente îți lasă. Fiindcă 
au fost zile de muncă, de încor
dare, uneori răsplătite cu satisfac
ții, au trecut pe neobservate. 
Timpul nostru, de altfel, nu s-a 
măsurat cu filele calendarului, ci 
cu tonele de pește puse la maga
zie; dacă a fost ceva greu, a fost 
nu scurgerea zilelor, ci creșterea 
tonelor.

Cît despre sentimente, cred că 
sînt mulți care s-ar asocia cu 
mine, deși poate n-ar mărturisi-o: 
în seara cînd am plecat din locul 
celor 104 zile, cînd fluierul vaporu
lui a sunat lung, salutînd oceanul 
Ia despărțire, am plivit în urmă cu 
melancolie, cu o strîngere de inimă 
neprevăzută pînă în clipa aceea
— pe care a biruit-o numai dorul 
de patrie.

Gibraltar, aprilie 1965

Una din cele mai importante 
competiții fotbalistice interne, a- 
ceea dotată cu „Cupa R. V. Romî
ne*,  se află acum în stadiul sfer
turilor de finală. Prin tragere la 
sorți, federația de specialitate a 
fixat meciurile astfel : C.S.M.S. 
Iași—Progresul București; Dinamo 
Pitești—Rapid București; Dinamo 
București—Metalul Tirgovlște : Ști
ința Cluj—A.S.A. Tg. Mureș. Aceste 
partide urmează să aibă loc la 30 
iunie pe terenuri neutre. Stabilirea 
locului de disputare a meciurilor 
se va face ulterior, de comun acord 
cu echipele respective. 

baraje, canale, praguri, împădu
riri pe o suprafață de 3 800 ha. 
Intre Alba Iulia și Zlatna s-au 
plantat cu pini și salcîmi peste 
2 500 hectare.

Se fac lucrări mari în vecină
tatea viitoarei hidrocentrale de 
la Porțile de Fier. Pe circa 600 
hectare se vor executa anul acesta 
împăduriri și ameliorări în bazinul 
hidrografic Slănic-Buzău, alte su
prafețe vor fi amenajate în Vran
cea. Va începe, de asemenea, ți 
acțiunea de împădurire a unor te
renuri degradate : circa 18 000 de 
hectare în regiunile Bacău, Iași, 
Argeș, Cluj ș.a.

In fotografie: Un baraj de con
solidare a versanților șl reținere 
a aluviunilor pe un afluent al 
Prahovei

• înaintea ultimei runde a turneului 
de la Mar del Plata conduce marele 
maestru argentinean Miguel Najdorf cu 
12 puncte, urmat de Stein (U.R.S.S.) 
10,5 puncte, Averbach (U.R.S.S.) și Bol- 
bocan (Argentina) cu 10 puncte fiecare. 
Șahistul romîn Florin Gheorghiu se află 
pe locul 8 cu 7,5 puncte.

• La Riga a început primul din cele 
patru meciuri pentru desemnarea can
didatului la titlul mondial de șah, de
ținut de marele maestru Tigran Petro
sian. In meciul de la Riga se Intîlnesc 
marii maeștri sovietici Paul Keres și Bo
ris Spasski. în prima partidă, Keres, cu 
piesele negre, a ales apărarea indiană 
nouă. La mutarea 34, Spasski s-a re
cunoscut învins. Scorul este de f—0 în 
favoarea lui Keres. Al doilea meci pen
tru campionatul mondial va începe la 
17 aprilie la Moscova șl va opune pe 
V. Smîslov lui E. Gheller.

• Turneul international de șah de la 
Sara|evo s-a terminat cu victoria Jucă

Vizitele delegației de activiști 
ai Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Joi seara, ambasadorul R. S. F. 
Iugoslavia la București, Arso Mila- 
tovici, a oferit o recepție în cinstea 
delegației de activiști ai Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, condusă de 
Bogdan Osolnik, membru al Comi
tetului Central al U.C.I., directorul 
revistei „Kommunist", care face o 
vizită în țara noastră.

La recepție, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, au 
participat Ilie Verdeț, secretar al 
C.C. al P.M.R., membri ai C.C. al 
P.M.R., șefi și adjuncți de secții ale 
C.C. al P.M.R., membri ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe, 
activiști ai Comitetelor orășenesc si 
regional București ale P.M.R., zia
riști.

★
în ultimele zile, delegația de 

activiști ai U.C.I. și-a continuat vi
zitele în țară.

Marți, oaspeții, însoțiți de tovară
șul Dumitru Balalia, membru al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al Comite

Informații
Tovarășii Anton Tatu Jianu și 

Constantin Țiulescu, delegați ai Co
mitetului foștilor deținuți antifasciști 
din R. P. Romînă, au plecat în R. P. 
Polonă și respectiv R. D. Germană, 
pentru a participa la manifestările 
ce vor avea loc cu prilejul aniversă
rii a 20 de ani de la eliberarea deți- 
nuților din lagărele fasciste de la 
Auschwitz și Buchenwald.

înhumarea acad. Marius Nasta
Joi a avut loc înhumarea acade

micianului Marius Nasta.
La mitingul de doliu de la Insti

tutul de medicină și farmacie au 
luat parte academicieni, medici și 
alți oameni de știință și cultură, 
foști colaboratori ai celui dispărut, 
studenți. Au fost depuse coroane de 
flori din partea Academiei R. P. Ro- 
mîne, Ministerului învățămîntului, 
Ministerului Sănătății și Prevederi
lor Sociale, Uniunii Societăților de 
Științe Medicale.

Viața și activitatea celui dispărut 
au fost evocate de acad. Ștefan Mil- 

torului sovietic Alexei Suetin, care a 
totalizat 10,5 puncte din 15 posibile. 
Pe locurile următoare s-au clasat Po- 
lugaevski (U.R.S.S.), Matulovici (Iugo
slavia) cîte 10 puncte etc. în ultima 
rundă au fost înregistrate rezultatele : 
Malich—Suetin remiză ; Tringov—Ci- 
ricl I—0 ; Mestrovici—Uhlmann 0—1 ; 
Polugaevski—Matulovici remiză: Hort— 
Kozomara remiză.

ASEARA LA
Garniturile secunde de box ale 

țării noastre și R. D. Germane s-au 
întîlnit aseară în sala Floreasca în- 
tr-un prim meci de verificare. La 
capătul unor dispute dîrze, victoria 
a revenit selecționatei romîne cu 
6—4. Este de remarcat însă că pu- 
giliștii noștri, chiar și unii din cei 
care au cîștigat, nu s-au dovedit 
prea bine pregătiți. Dintre boxerii 
noștri au primit decizia de învingă- 

tului regional Ploiești al P.M.R., au 
vizitat complexul petrochimic de la 
Brazi, uzinele de utilaj petrolier „1 
Mai" din Ploiești, Muzeul Doftana 
și stațiunea viticolă Valea Călugă
rească.

în cursul zilei de miercuri, la Bra
șov, delegația a avut o convorbire la 
Comitetul regional al P.M.R., după 
care a vizitat uzina de tractoare din 
localitate, cooperativa agricolă de 
producție din Bod și stațiunea turis
tică Poiana Brașov. în timpul vizi
tei delegația a fost însoțită de tova
rășii Aldea Militaru, prim-secretar, 
și Nicolae Gavrilescu, secretar, ai 
Comitetului regional Brașov al 
P.M.R.

Joi, delegația a făcut o vizită ia 
Comitetul raional Urziceni al P.M.R., 
unde a avut o convorbire cu tova
rășii Vasile Udrescu, prim-secretar 
al comitetului raional de partid, și 
Ion Balaiș, președintele sfatului 
popular raional.

(Agerpres)

Premieră teatrală
Joi seara, secția romînă a Teatrului 

de Stat din Tg. Mureș a prezentat în 
premieră comedia „Capcana pentru un 
om singur", de Robert Thomas. Regia 
aparține lui Raul Serrano.

în rolurile principale apar actorii 
Dinu Cezar, Mariana Pojar, Nae Floca- 
Acileni.

cu, vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romîne, Sandu loan, adjunct 
al ministrului sănătății și prevede
rilor sociale, acad. Th. Burghele, rec
torul Institutului de medicină și far
macie, dr. Alexandru Bula, directo
rul Institutului clinic de ftiziologie, 
prof. dr. Ion Mesrobeanu, directorul 
Institutului de microbiologie, para- 
zitologie și epidemiologie „Dr. I. 
Cantacuzino", și de dr. Mihail Arhi- 
ri, din partea foștilor studenți.

Cortegiul funerar s-a îndreptat a- 
poi spre Cimitirul Bellu, unde a avut 
loc înhumarea. (Agerpres)

Pe ring Bedau și Olteanu
Foto : S. Cristian

BOX
tori Ciucă (la Babiasch), Gîju (la 
Wolke), Covaci (ia Stenat, prin 
abandon), Olteanu (la Bedau). 
Punctele oaspeților au fost realiza
te de Hiibner (cîștigător la Buzu- 
liuc), Lehmann (la Vlad), Schleger 
(la Trandafir) și Degenhardt (la 
Gheorghioni).

Duminică la Galați cele două se
lecționate vor susține partida re
vanșă.

Piața comuna

„Se îngrămădesc 
dificultăți tot 
mai mari"

Observatorii de presă occidentali ana
lizează diferite aspecte ale relațiilor din
tre (ările membre ale Pieței comune. Zia
rul economic vest-german „HANDELS
BLATT" publică un articol semnat de 
Carl Ehrhardt, în care autorul scrie între 
altele :

„în C.E.E. se conturează unele evolu
ții care ridică problema dacă comuni
tatea poate ieși din impas...

Dezbaterile recente din Consiliul euro
pean au dovedit în mai multe privințe 
cît de puțin își poate rezolva C.E.E. pro
priile sale probleme în momentul de 
față. Optimismul de care se face pretu
tindeni paradă nu poate ascunde că, 
peste tot, se îngrămădesc dificultăți tot 
mai mari. Ele rezultă, în parte, din în
suși faptul că fiecare trebuie să răscum
pere acum polițele date la semnarea 
acordului, (cu privire la crearea Pieței 
comune) dovedindu-se tot mai mult Că 
atunci numai puțini și-au dat seama ce 
consecințe poate avea această semnă
tură.

în decursul viitoarelor luni se va do
vedi dacă progresele obținute pînă acum 
în privința integrării, inclusiv măsurile a- 
grare hotărîte pentru 1 iulie 1967, vor fi 
suficiente spre a asigura continuarea 
procesului de integrare. Acum sînt sca
dente hotărîri, care afectează tot mai 
adine suveranitatea statelor membre. 
Proiectele pentru o intensificare a uni
ficării politice, pe care urmează să le 
discute cei șase miniștri de externe la 
Veneția (este vorba de conferința „celor 
6” propusă de guvernul italian, dar pusă 
sub semnul întrebării în urma poziției 
adoptate de Franța — n.r.), trebuie sa
lutate. Dar inițierea unei colaborări fot 
mai sfrînse în politica externă și de a- 
părare, care se află acolo pe ordinea de 
zi, va putea fi realizată numai dacă, în 
cadrul problemelor ce se află în fața 
C.E.E., se va putea sări peste propria 
umbră...

Cei șase miniștri de finanțe ai țărilor 
C.E.E. se ocupă la Bruxelles, în calitate 
de consiliu ministerial, de reglementarea 
impozitelor. Dacă nu se obține această 
reglementare tn timp util, adică în con
cordanță cu crearea pieței comune agra
re, atunci nici aceasta din urmă nu va 
fi capabilă să funcționeze. Această ca
pacitate de a funcționa atîrnă de un alt 
fir de păr ! fără principii financiare alcă
tuite pe baza punctelor de vedere ale 
comunității, care necesită trecerea unor 
atribuții importante în domeniul financiar 
din suveranifafea națională a statelor asu
pra organelor comunității, aproape că nu 
se va putea aplica politica agrară prevă
zută acum. Fără trecerea încasărilor va
male pe seama comunității, importurile 
din terțe țări se vor îngrămădi la puncte
le de frontieră cele mai avantajoase pentru 
import, ceea ce va avea consecințe asu
pra cofelor-părți de venituri din buge
tele naționale.

Acum fiecare țară în parte trebuie să 
dovedească dacă acceptă și consecințele 
actului, la care a aderat la 25 martie 
1957, o dată cu semnarea acordului. Deo
camdată constatarea că C.E.E. se află pe 
punctul de la care nu mai există o întoar
cere este o autosugestie ce se înveci
nează cu o autoînșelare, deoarece vii
toarea fază a luptei pentru o federație 
europeană se va afla și mai mult decît 
cele precedente sub imperativul «totul 
sau nimic»”.

Referindu-se fa aceeași problemă, 
ziarul „FINANCIAL TIMES” scrie :

„Cu un an în urmă, Consiliul miniștrilor 
din Comunitatea europeană a dat publi
cității, pentru prima oară, o rezoluție co
mună cu privire la politica economică : 

Obiectivul primordial al guvernelor mem
bre, se spunea în rezoluție, trebuie să fie 
acela de a asigura stabilizarea completă a 
cheltuielilor și preturilor în cadrul comu
nității, pînă la sfîrșitul anului 1964. Stabi
lizarea completă nu a fost realizată nici 
pe departe și rămîne, după cît se pare, 
un obiectiv politic. Dar diferitele măsuri 
care au fost adoptate în cursul anului tre
cut au dus la rezultate profund deosebite 
de la o țară la alta. Dacă Consiliul va pu
blica o nouă declarație, ea va trebui așa
dar să se ocupe, în esenfă, de deosebiri 
și nu de asemănări între cei șase".

în continuare, în articol se arată că 
„Germania occidentală suferă de pe urrqa 
unei crize acute a mîinii de lucru, care 
contribuie la menținerea unui nivel ridicat 
atît al consumului cît și al investițiilor.". 
Și în Olanda problema esențială constă 
în criza mîinii de lucru și în presiunile 
asupra nivelului salariilor.

în celelalte țări membre ale comunită
ții însă, principala primejdie pare a fi ac
tualmente recesiunea. Primejdia este pro
babil mai redusă în Belgia. Măsurile în
treprinse anul trecut pentru a stăvili dez
voltarea cererii a dus la o îmbunătățire 
simțitoare în balanța comercială, dar 
consumul și investițiile în țară par de 
natură să rămînă destul de slabe în viito
rul imediat. în Franța, în ciuda unei îm
bunătățiri a exporturilor, producția indus
trială tinde actualmente să scadă. Șoma
jul, deși este încă la un nivel scăzut, are 
tendința de creștere, iar investițiile indus
triale particulare par de natură s§ scadă 
din nou, dacă nu apare vreun stimulent 
special.

Italia este tara care constată că alege
rea între stabilitatea preturilor și dezvol
tarea economică este din cele mai du
reroase. Echilibrul comercial s-a îmbu
nătățit remarcabil în anul 1964, dar s-a 
înregistrat o masivă scădere a produc
ției și o creștere a șomajului. Activitatea 
economică și-a revenit puțin în toamnă 
pe măsură ce cererea de consum a fost 
încurajată prin reduceri de impozite și 
prin investiții, dar situația industriei de 
construcfii — în ciuda unui nou program 
de lucrări publice •— continuă să fie se
rioasă.

Africa de sud-ve>t

Cum se păstrează 
„autenticitatea 
modului de viață 
african"
THE GUARDIAN
Publicistul englez Brian Lapping, 

care a făcut o călătorie în Africa de 
sud-vest, relatează despre cele consta
tate în paginile ziarului „GUARDIAN".

„în gara din Windhoek (Africa de 
sud-vest *)  a fost văzut recent un afri
can din ținuturile de nord, în vîrstă de 
15 ani, care avea în jurul gîtului o tă
bliță cu numele și adresa unui fermier 
unde era trimis ca muncitor prin con
tract.

O altă scenă, petrecută în apropiere, 
la Tsumeb : un camion, cu opt locuri 
tn față, pentru europeni, iar în spate 
un loc pentru mărfuri, ocupat de mun
citori contractuali africani, înghesuiți 
tntr-atîta îneît nu puteau nici să se 
miște. Camionul urma să parcurgă un 
drum de 150 de mile prin deșert. Afri
canii albi arată că aceasta reprezintă 
o mare îmbunătățire adusă de Asocia
ția muncitorilor băștinași din Afri
ca de sud-vest, condusă de albi, deoa
rece înainte muncitorii contractuali 
trebuiau să meargă pe jos sute de mile 
pentru a ajunge la locul de muncă.

O a treia scenă petrecută la Wind
hoek : la o intersecție de drumuri, în 
plină zi, un om alb în vîrstă de 60 de 
ani lovea cu violență un african trîntit 
la pămînt. Un alt african stătea alături 
fără să îndrăznească să intervină. Cine
va a întrebat ce se petrece. Omul alb 

striga isteric : «M-a atins» — înțeleglnd 
prin aceasta, desigur, că africanul l-a 
atins cînd a trecut pe lîngă el. Aceste 
episoade și multe altele au fost văzu
te de mine sau de alții, care nu sînt 
implicați direct în afacerile sud-vest 
africane și în care am deplină încrede
re. Cei care vizitează Africa de sud- 
vest pot vedea cum se poartă în reali
tate administrația rasistă. Deoarece 
eram pe cale de a părăsi teritoriul, au
toritățile mi-au percheziționat bagajul, 
luîndu-mi toate notițele pe care la 
făcusem.

Economia Africii de sud-vest — scrie 
mai departe autorul — depinde da 
munca contractuală. în bisericile din 
Ovamboland, ținut unde trăiește cel 
mai mare trib african, este obiceiul ca 
femeile și bărbații să stea separat. De
oarece munca contractuală îi forțează 
pe bărbați să plece din localitate, lo
cul ce le este rezervat e aproape gol. 
Majoritatea bărbaților apți de muncă 
din tribul Ovambo se duc în sud pen
tru a se angaja pe un an sau mai 
mult. Ei se întorc în satele lor o lună 
sau două, iar apoi pleacă să încheie 
un nou contract. Administrația sud-vest 
africană argumentează că politica sa 
referitoare la rezervațiile Bantu ajută 
la păstrarea autenticității modului de 
viață african. Dar în Ovamboland și în 
alte zone tribale din Africa de sud- 
vest, prima consecință a politicii gu
vernamentale este destrămarea familiei 
africane.

De ce pleacă bărbații din tribul 
Ovambo ? Deoarece pămîntul pe care 
sînt obligați de guvern să-l ocupe este 
atît de sărac, îneît oamenii trebuie să 
caute alte locuri, dacă vor să asigure 
familiilor lor cele necesare traiului.

Aproape jumătate din populația afri
cană este concentrată în nord, la a- 
proximativ 60 de mile de granița cu 
Angola. Fermierii europeni, care con
stituie mai puțin de 13 la sută din 
populație, dețin 48 la sută din pămînt 
Africanii dețin 26 la sută. Restul este 
format din orașe, rezervații pentru ani
male, zone de diamante și pămînturi 
ce aparțin statului.

în 1963, exportul de blănuri de 
karakul a adus Africii de sud-vest 
un venit de 8 milioane lire, în compa
rație cu 22 milioane lire din exportul de 
diamante, 11 milioane lire — din expor
tul de pește și 9 milioane lire din cel 
de cupru. In comparație cu standardul 
națiunilor dezvoltate, aceste cifre par 
mici, dar populația Africii de sud-vest 
este de numai o jumătate de milion, 
iar majoritatea sumelor provenite din 
export sînt repartizate unui grup și 
mai mic, și anume celor 75 de mii de 
albi.

Windhoek, capitala Africii de sud- 
vest, nu este numai un oraș bogat, cu 
magazine pline de frigidere, mașini, 
blănuri, bijuterii, mobilă și cu restau
rante amenajate în stil european. Este 
și un oraș încrezător în sine, cu clădiri 
recent terminate pentru guvern, corpul 
legislativ, municipalitate și poștă. 
Această încredere însă reprezintă și o 
încredere în apartheid. Albii din 
Windhoek privesc adesea Națiunile 
Unite cu dispreț și ignorează Curtea 
Internațională. Ei susțin că partidele 
africane, luate împreună, au numai 
15 mii de membri, dintr-o populație 
africană de 450 de mii.

Conștiința politică a africanilor poa
te fi măsurată, în parte, prin boicota
rea noului oraș african Katutura, de 
lîngă Windhoek. Construit în 1959, el 
are o capacitate de 10 mii de locuitori 
Katutura nu este ocupat în întregime, 
în ciuda eforturilor oficiale. Mulți afri
cani, în special cei din tribul Herero 
(tribul cel mai înaintat din punct de 
vedere politic) insistă să rămînă în lo
calitățile lor vechi. Oricare ar fi moti
vele, durata și eficacitatea boicotului 
sînt impresionante. Raportul Odendaal 
cuprinde planul guvernului de a scinda 
Africa de sud-vest într-o mare zonă albă 
și în mai multe bantustane mici. Un mi
nistru care a luat parte la un miting al 
africanilor din zona «polițienească» a 
vorbit în acest sens, dar potrivit relată
rilor unor ziariști din Windhoek, pro
punerea lui a fost respinsă cu o majo
ritate hotărîtoare. Ziariștii din Wind
hoek nu au avut voie să-l urmeze pe 
ministru în zonele tribale din nord".

•) Teritoriu aflat sub tutela Repu
blicii Sud-Africane.

început de trimestru
(Urmare din pag. I-a)

Realizările obținute îndeamnă, fi
rește, la mai mult. Experiența ara
tă ce rezerve și posibilități pot 
fi puse în valoare în cursul în
deplinirii planului, atunci cînd se 
lucrează cu temei, cînd munca și 
rezultatele ei sînt privite și anali
zate cu exigență. In lumina acestei 
experiențe apare și mai pregnantă 
necesitatea ca ministerele, direcțiile 
generale să ia în continuare măsuri 
eficiente, care să asigure pretutin
deni realizarea exemplară a tuturor' 
indicatorilor de plan.

Sînt încă unele unități industria
le — întreprinderile forestiere Lu- 
;oj și Oravița, I.C.I.L.-Bacău, „Salv- 
onserv“-Mediaș, Fabrica de confec- 

ții-Oradea — unde planul produc
ției globale a rămas neîndeplinit, 
iar productivitatea muncii n-a cres
cut pe măsura posibilităților exis
tente șl la nivelul prevăzut. Unor 
întreprinderi din industria electro
tehnică și ușoară — „Electronica"- 
București, „Textila“-Pitești, Fabri
ca de confecții-Iași, „Progresul" și 
„Flacăra roșie" din București — li 
se poate reproșa că n-au depus efor
turi stăruitoare pentru ridicarea ca
lității produselor. Așa se explică de 
ce organele comerțului au fost puse 
uneori în situația de a refuza anu
mite loturi de produse livrate de 
aceste întreprinderi. Examinînd a- 
tent factorii care au determinat ne- 
realizarea unor indicatori, conduce
rile acestor întreprinderi, avînd 
sprijinul nemijlocit al organelor și 
organizațiilor de partid, au datoria 
de a lua cu operativitate măsurile 
care se impun pentru înlăturarea ne
ajunsurilor, pentru recuperarea în 

cel mal scurt timp a rămînerii în 
urmă.

Planul de stat este un tot unitar 
și el trebuie îndeplinit la toți indi
catorii — la producția globală și 
marfă, la calitate, productivitatea 
muncii, sortimente, preț de cost, be
neficii. Fiecare întreprindere să 
considere că își realizează cum se 
cuvine sarcinile de plan numai a- 
tunci cînd se achită întocmai și de 
obligațiile contractuale în cadrul 
planului de colaborare și cooperare. 
Bine procedează acele comitete re
gionale, raionale și orășenești de 
partid care nu se mulțumesc cu re
zultatele obținute pe ansamblu, ci 
au în vedere toți indicatorii planu
lui și în primul rînd calitatea pro
ducției, se ocupă cu atenție de fie
care unitate economică, sprijină în
deaproape acele întreprinderi care 
au anumite rămîneri în urmă la 
unul sau altul dintre indicatori. O 
neslăbită atenție trebuie acordată 
îndeplinirii ritmice a planului, folo
sirii cu indici mai înalți a mașini
lor și utilajelor, ridicării calificării 
muncitorilor, aplicării prevederilor 
înscrise în planurile de măsuri teh
nice și organizatorice cu privire la 
îmbunătățirea calității produselor, 
îmbogățirii lor cu noi măsuri im
puse de cerințele producției.

Lunile care urmează constituie 
pentru constructori o perioadă de 
activitate intensă în vederea reali
zării întocmai a planului de inves
tiții, atît pe șantierele de construc
ții industriale, cît și pe cele de lo
cuințe. în mod deosebit este necesar 
să fie grăbit ritmul lucrărilor pe 
șantierele obiectivelor planificate să 
intre în producție în 1965, de aceas
ta depinzînd în mare măsură reali

zarea sporurilor de producție în di
ferite ramuri industriale. Printr-o 
strînsă colaborare, proiectanțli, con
structorii și beneficiarii de investiții 
au datoria de a urmări sistematic 
stadiul lucrărilor și de a urgenta 
împreună — acolo unde e cazul — 
ritmul de execuție. Cu stăruință se 
impune necesitatea intensificării lu
crărilor pe șantierele de construc
ții de locuințe, îndeosebi în regiu
nile Galați, Brașov, Crișana și în 
orașul București, unde în primul 
trimestru s-au înregistrat serioase 
rămîneri în urmă în darea în folo
sință a apartamentelor planificate. 
Sarcina principală care stă în pre
zent în fața constructorilor de lo
cuințe este aceea de a preda, în 
mod eșalonat, în tot cursul anului, 
apartamentele prevăzute, de a res
pecta cu strictețe graficele de exe

104 zile pe ocean
(Urmare din pag. I-a)

Cînd punga se apropie, apar ob
servatori curioși și febrili din toa
te colțurile vasului. Sub apă se as
cunde o taină și ea urmează să se 
dezvăluie de la o clipă la alta. 
După sute de traulări, mai sărace 
sau mai bogate, nimeni nu a a- 
juns să fie indiferent la ceea ce are 
să se scoată. Iată prilejul de a în- 
tîlni pe punte aproape tot echipa
jul, afară de cei care sînt în car
turi. Se fac pronosticuri cu o pa
siune constantă, se urmăresc ma
nevrele cu aviditate: se pune ma
caraua mică sau macaraua mare?

Cînd punga a ajuns sub pupă, 
urmează să fie trasă pe punte de-a 
lungul „slipului*  — un plan încli
nat, ca un tobogan, care coboară 
pînă la apă. Din prudență, maca

cuție, sfaturile populare trebuind să 
le acorde întreg sprijinul necesar.

Succesele din primele luni ale a- 
nului, bogata experiență acumulată 
constituie o bază temeinică pentru 
dobîndirea de noi realizări în tri
mestrul în care am pășit de curînd, 
în întrecerea socialistă în întîmpi- 
narea zilei de 1 Mai. Cu satisfacția 
de a se ști făuritorii unor noi iz- 
bînzi în muncă, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii din fabrici, uzine și 
de pe șantiere își mobilizează for
țele și inițiativa creatoare pentru a 
obține, prin activitatea lor harnică, 
noi realizări în îndeplinirea planu
lui și a angajamentelor pe 1965, în 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
partid în vederea dezvoltării în 
ritm susținut a economiei națio
nale.

raua mică se folosește numai cînd 
sarcina estimată nu depășește 
5—6 tone. Manevrarea macaralei 
mari e mai anevoioasă, cere mai 
mult timp, dar punerea ei în func- 
țlune prevestește recolte mult mai 
bogate.

Așadar, astăzi se pune macaraua 
mică; chipurile tuturora se lun
gesc dintr-o dată. Cinci tone — dar 
s-ar putea să fie numai unal S-a 
întîmplat, și nu doar o dată I Si 
chiar mal puțin: o căruță sau o 
roabă, cum spun unii, făcînd haz 
de necaz.

Ba nu ; e macaraua maret Amor
sarea ei durează cîteva minute; ni 
se par ceasuri. In sfîrșit, amplifi
catorul transmite comanda: „Viral*  
Punga începe să apară, greoaie, 
la baza toboganului. Nervii tutu
rora se încordează o dată cu ca
blul...

Nu ne cunoaștem nervii, ce su
nete scot la diferite grade de încor
dare, dar am ajuns să ne dăm sea
ma de sarcina macaralei după fe
lul cum trosnesc cablurile: 10 tone, 
15, 20... Crește înfrigurarea, ne tra
gem instinctiv de o parte... Ambreia- 
jele scîrțîie: 25 de tonei... Ambreia- 
jele patinează: peste 30 de tonei... 
Se pune macaraua suplimentară, 
de la pupa și, după o conlucrare 
laborioasă, pe punte apare punga 
trauluiui, umflată, gata să ples
nească, semănînd cu o dihanie u- 
riașă: cel puțin doi metri diametru, 
aproape opt metri lungime. E de 
necrezut pentru cine nu a văzut 
așa ceva în viață: dintr-o dată trei 
vagoane și jumătate 1

Spre a liniști închipuirea citito
rului, dacă a început să se înfler- 
blnte, mă grăbesc să spun că ase
menea cifre n-am înregistrat siste
matic. Dar 20 de tone într-un traul 
n-au fost deloc raritate, după cum, 
de ce să n-o spun, n-au fost rari
tate nici căruța, nici roaba...

La fel cum am încercat să des
criu mai sus, trec și celelalte ore 
ale zilei.

★

Din clipa cînd a ajuns pe punte, 
ridicat cu toptanul, peștele este 
supus unor manevre migăloase, 
bucată cu bucată, vasăzică „în 
detaliu*.

Un capac, termen pe înțelesul 
oricăruia, se deschide in punte, 
manevrat hidraulic, șl punga se 
deșartă pe această gură, de di
mensiunile unei odăi în care ar 
putea să încapă o mică familie. 
Peștele curge într-un „buncăr*  de 
vreo 30 de metri cubi, putînd să 
cuprindă cam tot atîtea tone; ade
sea s-a întîmplat ca buncărul să 
se umple cu vîrf dintr-un singur 
traul.

TELEGRAMĂ

Dr. KWAME NKRUMAH, președintele Republicii Ghana și secretar 
general al Partidului Convenția Populară, a transmis tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, prim-secretar al C.C. al P.M.R., următorul mesaj:

„Cu prilejul alegerii dvs. în înalta funcție de prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, vă transmit în nu
mele meu personal și în numele partidului, guvernului și poporului din 
Ghana, cele mai călduroase felicitări.

Am speranța sinceră că sub conducerea dvs., dinamicul Partid Mun
citoresc Romîn va continua să realizeze mari succese în transformarea 
socialistă a Romîniei".

Benzi mecanizate transportă peș
tele de aici mai departe, la zeci de 
metri distanță, în mai multe etape 
asupra cărora voi reveni altădată. 
Insă in nici una din aceste etape, 
începtnd cu sortarea și sftrșind cu 
stivuirea cutiilor pline tn magazie, 
nu e absentă mina omenească. La 
două din ele, sortarea și punerea 
în tăvi pentru congelare, mina o- 
menească manevrează peștele bu
cată cu bucată.

O parte din peștele pescuit — 
soiurile mal puțin căutate — s-a 
transformat în făină cerută în zoo
tehnie; o altă parte a mers la con
gelare, în magazii.

Adaug că în aceste magazii u- 
rtașe se menține, de la început și 
pînă se va termina descărcarea, 
temperatura de minus 23—24 de 
grade, egală cu a unor zile de ger 
strașnic Congelarea prealabilă a 
peștelui se face în condiții de ra
piditate bine calculată, în „dula
puri” speciale, la minus 40 de gra
de. Așa, peștele îngheață fără să-și 
piardă nici gustul, nici proprietă
țile nutritive și poate fi păstrat 
luni de zile proaspăt.

Frigul produs între timp de in
stalația vasului echivalează cu a-



Pag. 4 S C î N T E I A Nr. 6584

UE PESTE MO TARE
Puternice proteste împotriva
acțiunilor agresive ale S. U. A. în Vietnam

Semnarea Tratatului de prietenie 
polono-sovietic

Corespondențâ din Londra

„Militarii americani 
nu pot învinge în Vietnam"
Declarațiile făcute corespondentului nostru
de deputatul laburist Frank Allaun

Vechi militant laburist, Frank Al
laun este din 1955 unul din mem
brii marcanți ai Camerei Comune
lor, ca reprezentant al circumscrip
ției electorale East Salford. El deți- 

' ne și funcția de președinte național 
al Grupului laburist pentru pace 
(Labour Peace Fellowship). Aceasta 
este o organizație laburistă înfiin
țată cu 25 de ani în urmă. Frank 
Allaun este unul din inițiatorii și 
organizatorii primului marș de la 
Aldermaston la Londra, împotriva 
înarmării nucleare. Este autorul 
unor studii despre probleme ale 
mișcării sindicale, precum și al lu
crării „Opriți cursa bombei H“.

L-am întîlnit în holul parlamen
tului, așa-numitul Central Lobby. 
Am discutat despre mitingul la care 
luase cuvîntul cu numai o seară 
înainte în problema conflictului din 
Vietnam. Deputatul laburist a ac
ceptat să-și expună părerile pentru 
cititorii „Scînteii“.

Referindu-se la continuele încer
cări americane de a impune o so
luție militară în Vietnamul de sud, a 
spus : „De un lucru sînt convins și 
anume că militarii americani nu pot 
învinge în Vietnamul de sud. Ei au 
de înfruntat acolo o combinare de 
mișcări pentru transformări sociale 
și eliberare națională — ceea ce 
este o forță formidabilă. Este 
cazul clasic al unei populații lovite 
de foamete și sărăcie, victimă, în a- 
celași timp, a moșierilor și a unei 
clase conducătoare corupte, susți
nute de o autoritate străină.

In condiții asemănătoare, noi am 
fost nevoiți să plecăm din India, iar 
trupele de sute de mii de francezi 
au trebuit să părăsească Algeria. 
Din Indochina întîi au fost alungați 
japonezii. Cînd locul lor l-au luat 
francezii, au fost alungați și aceștia, 
cu toate că ei au avut acolo aproa
pe o jumătate milion de oameni. Așa 
se va întîmpla și cu americanii.

A sosit timpul cînd conducătorii 
americani trebuie să înțeleagă că 
împotriva cererilor de reforme socia
le și eliberare națională nu poți 
lupta cu napalm, gaze și raidurile 
a sute de bombardiere.

Din cauză că pierd războiul — și 
70 la sută din Vietnamul de sud este 
de pe acum în mîinile partizanilor 
Vietcong — disperarea militarilor 
americani este în creștere. De aici

Răscoala unui grup
de ofițeri sud-vietnamezi

SAIGON 8 (Agerpres). — Agen
țiile de presă anunță că la 8 aprilie, 
la Saigon, un grup de ofițeri, apar- 
ținînd forțelor maritime militare, 
s-au revoltat împotriva amiralului 
Chung Tan Cang, comandantul for
țelor navale. Avioane de tip „Sky- 
raiders" au zburat timp de o oră 
deasupra orașului și, așa cum s-a 
întîmplat în alte situații asemănă
toare, pe străzi au apărut camioane 
militare și rețele de sîrmă ghimpată. 
Nu sînt cunoscute încă rezultatele 
acestei acțiuni. După aprecierea a- 
genției France Presse, ofițerii de ma
rină apropiați anturajului generali

„escaladarea" în spre Nord, de aici 
pericolul de extindere a războiului".

Am rugat pe interlocutorul nostru 
să rezume părerile existente în ca
drul Partidului laburist și în primul 
rînd printre deputății laburiști asu
pra acestei probleme. „Pot spune că 
101 membri laburiști ai parlamentu
lui și-au înscris pînă acum numele 
pe o moțiune trecută pe ordinea de 
zi a Camerei Comunelor. Moțiunea 
condamnă folosirea napalmului și 
a gazelor în Vietnam, condamnă a- 
menințarea generalului Taylor refe
ritoare la extinderea nelimitată a răz
boiului și cere guvernului britanic să 
se disocieze de asemenea acțiuni.

în parlament lupta va continua. 
Trebuie să mărim presiunile asupra 
guvernului, să luăm atitudine și 
să acționăm atît în particular cît 
și în mod public pentru a pune ca
păt acestui război. Desigur, această 
problemă este a întregului popor, 
nu numai a unei sute de membri ai 
parlamentului”.

— Care este și cum se exprimă 
părerea opiniei publice britanice pe 
un plan mai larg ?

— Cred — a răspuns Frank Al
laun — că un important prilej îl ofe
ră apropiatul Marș pascal de a- 
nul acesta. De data asta, mar
șul va fi o demonstrație nu nu
mai împotriva războiului în general; 
el va fi, în special, o demon
strație împotriva unui anumit 
război. Sînt convins că anul acesta 
am putea avea cel mai mare marș 
din toate de acest fel cîte au fost 
pînă acum. El va putea arăta cît 
de masiv este sprijinul care se a- 
cordă acțiunilor urmărind încetarea 
conflictului din Vietnam. Noi, cei 
din Labour Peace Fellowship, am 
chemat pe membrii și susținătorii 
noștri să participe la toate cele trei 
zile ale marșului — între 17 și 19 
aprilie — alături de celelalte or
ganizații participante.

Mișcarea sindicală participă, de 
asemenea, la această acțiune. De pe 
acum, Uniunea Generală a Muncito
rilor din Transporturi, Uniunea Na
țională a Feroviarilor, Asociația me
canicilor de locomotive și a fochiș- 
tilor, cît și alte organizații sindicale 
au și luat atitudine în sprijinul mem
brilor laburiști ai parlamentului oare 
cer să se acționeze în acest dome
niu.

Liviu RODESCU

lor Nguyen Cao Ky, șeful aviației 
sud-vietnameze, și Nguyen Chanh 
Thi, comandantul primei . regiuni 
tactice, s-au desolidarizat de coman
dantul lor, deoarece acesta ar fi ră
mas fidel fostului comandant șef al 
armatei, Nguyen Khanh, în prezent 
„ambasador cu misiune specială", 
într-o știre de ultimă oră se arată 
că, în urma noii situații intervenite 
la Saigon, dr. Phan Huy Quat, șeful 
guvernului, s-a reîntors în capitală, 
venind din provinciile vestice ale 
Vietnamului de sud, unde efectua o 
vizită de inspecție.

• 100 de cadre didactice de 
Ia cele mai mari colegii și universi
tăți din statul Rhode Island au a- 
dresat președintelui Johnson o scri
soare în care își exprimă dezacor
dul cu politica guvernului american 
în Vietnamul de sud. Totodată, sem
natarii scrisorii subliniază că politi
ca Washingtonului în Vietnam le 
provoacă o adîncă neliniște. Refe
rindu-se la instabilitatea politică a 
regimului din Vietnamul de sud, 
autorii scrisorii arată că nici unul 
din guvernele care s-au perindat la 
putere în această țară nu a fost ales și 
nu a avut sprijinul maselor. „Cum 
putem noi spera, se arată în scri
soare, să se pună capăt războiului 
transferîndu-1 pe teritoriul Repu
blicii Democrate Vietnam, cînd pro
blema principală rezidă în instabili
tatea și nepopularitatea regimului 
din Saigon... iar pericolul extin
derii războiului este amenințător ?“.

• Mari manifestații în Italia. 
Miercuri a avut loc la Genova o 
manifestație de protest împotriva ac
țiunilor agresive ale S.U.A. în Viet
nam. Manifestația, la care au parti
cipat peste 50 000 de persoane, a 
fost organizată de muncitorii din 
portul Genova cărora li s-au ală
turat toți oamenii muncii din oraș. 
Cunoscutul scriitor italian Italo 
Calvino și regizorii Cesare Za- 
vattini și Francesco Roși au re
mis ambasadei americane la Roma 
o scrisoare din partea a 123 per
sonalități culturale italiene, adre
sată președintelui Statelor Unite, 
Lyndon Johnson.

• La Essen, unul dintre cele mai 
mari centre industriale din Ruhr, a 
avut loc o demonstrație de protest 
împotriva acțiunilor agresive ale 
S.U.A. în Vietnam. După demonstra
ție sute de locuitori ai orașului au 
participat la un miting convocat de 
organizația vest-germană „Campa
nia pentru dezarmare".

Avion american doborit in timpul 
unul raid deasupra R. D. Vietnam

0 nouă violare a spațiului 
aerian al R. P. Chineze

PEKIN 8 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția China Nouă, la 8 
aprilie un avion militar american a 
violat în trei rînduri spațiul aerian 
al insulelor Sișa, în largul coastei 
provinciei chineze Guandun. în a- 
ceeași zi, alte patru avioane mili
tare americane au pătruns în spa
țiul aerian al insulei Hainan, situa
tă, de asemenea, în largul coastei 
provinciei Guandun.

VARȘOVIA 8. — Corespondentul 
Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmi
te : La 8 aprilie, la Varșovia a avut 
loc solemnitatea semnării Tratatului 
de prietenie, colaborare și. asistență 
mutuală între U.R.S.S. și R. P. Po
lonă. Din partea R. P. Polone trata
tul a fost semnat de Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, iar din partea so

Problema cipriotă
• Turcia respinge medierea lui Galo Piaza
• Mesajul președintelui Makarios adresat 

secretarului general al O. N. U
ANKARA 8 (Agerpres). — Turcia 

a respins, miercuri, un apel al secre
tarului general al O.N.U., U Thant, 
de a-și modifica poziția privind mi
siunea de mediere a lui Galo Piaza 
Lasso în conflictul cipriot. După 
cum se știe, publicarea raportului 
lui Galo Piaza privind rezultatele 
misiunii sale în calitate de media
tor în conflictul cipriot a provocat 
vii reacții din partea autorităților 
turce. Acestea l-au informat pe se
cretarul general al O.N.U. că ele 
consideră misiunea lui Galo Piaza 
ca terminată.

Intr-o scrisoare adresată lui U 
Thant, ministrul de externe turc, 
Hasan Isîk, a declarat că guvernul 
său crede însă că O.N.U. ar putea 
să-și continue eforturile spre a găsi o 
soluție acceptabilă pentru toate păr
țile în disputa cipriotă. El a ținut să 
precizeze că Turcia nu este respon
sabilă pentru insuccesul eforturilor 
O.N.U. de a găsi soluția cea mai 
bună în conflictul cipriot. In scrisoa
re se arată că Galo Piaza a publicat 
raportul său în care exprimă puncte 
de vedere proprii fără să fi obținut, 
în prealabil, permisiunea guvernului 
turc. întrevederile greco-turce su
gerate de Galo Piaza, a subliniat 
Isîk, ar putea să aibă loc fără par
ticiparea vreunui mediator.

★
NEW YORK 8 (Agerpres). — In- 

tr-un mesaj adresat secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant, președin
tele Ciprului, Makarios, a declarat 
că este convins că „eforturile depuse 
de către mediatorul O.N.U. în Cipru 
se vor dovedi fecunde". Președintele 
cipriot și-a exprimat, pe de altă 
parte, recunoștința profundă pentru 
eforturile „sincere și prețioase de
puse de Galo Plaza Lasso".

Alegerea Biroului
Consiliului O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare
Șeful delegației R. P. Romîne 

ales vicepreședinte
NEW YORK 8 (Agerpres). — La 

New York continuă lucrările primei 
sesiuni a Consiliului Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare. în șe
dința plenară din după-amiaza zi
lei de 7 aprilie a fost ales Biroul 
Consiliului format din 12 membri 
(un președinte, zece vicepreședinți și 
un raportor). în funcția de preșe
dinte a fost ales reprezentantul per
manent al Pakistanului la O.N.U., 
An jad Aii. Șeful delegației R. P. 
Romîne, prof. Mihail Hașeganu, a 
fost ales vicepreședinte. în aceeași zi 
au început dezbaterile generale. Au 
luat cuvîntul Mario Zagari, minis
trul adjunct al afacerilor externe al 
Italiei, Vojin Guzina, adjunct al se
cretarului de stat pentru afacerile 
externe al R. S. F. Iugoslavia, re
prezentantul Indiei, B. Lall. 

vietică de Leonid Brejnev, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., și Ale
xei Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

După semnarea Tratatului, în Sala 
Congreselor din Palatul Științei și 
Culturii din Varșovia, a avut loc un 
miting de prietenie organizat de 
Frontul unității poporului din Polo
nia. Au rostit cuvîntări Wladyslaw 
Gomulka și Leonid Brejnev.

ATENA 8 (Agerpres). — Ministrul 
de externe cipriot, Spyros Kyprianu, 
a părăsit miercuri după-amiază A- 
tena, plecînd spre Nicosia. In cursul 
vizitei sale în capitala Greciei, Ky
prianu a participat la o serie de în
trevederi cu oficialitățile grecești și 
cu primul ministru Papandreu, în 
cursul cărora a fost analizată evolu
ția problemei cipriote. Intr-o decla
rație făcută pe aeroportul din Atena, 
Kyprianu a subliniat că în timpul 
întrevederilor sale cu oficialitățile 
grecești s-a stabilit o deplină iden
titate de vederi în legătură cu viito
rul problemei cipriote.

★
NICOSIA 8 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat presei cipriote tur
ce, liderul Comunității ciprioților 
turci din Cipru, Kuciuk, a declarat 
că o eventuală întîlnire între el și 
președintele Ciprului, Makarios, nu 
ar putea contribui, în condițiile pre
zente, la rezolvarea crizei din insulă.

După ședința Bundestagului 
in Berlinul occidental

BERLIN 8. Corespondentul Ager
pres transmite :

Presa berlineză apreciază că ședin
ța Bundestagului vest-german, con
vocată în Berlinul occidental, nu a 
căpătat importanța unui spectacol 
politic de amploare, așa cum doreau 
inițiatorii ei. Pe lîngă faptul că un 
însemnat număr de deputați au fost 
absenți din diferite motive de la 
această ședință, joi s-a anunțat că 
la sesiune nu a participat nici fos
tul cancelar Adenauer și nici mi
nistrul de externe, Schroder. Pri
marul Berlinului occidental, Willy 
Brandt, care se pregătise să rosteas
că un mare discurs, a renunțat în 
cele din urmă la dceasta. După șe
dința de miercuri a Bundestagului, 
cancelarul Erhard a părăsit de în
dată Berlinul occidental plecînd cu 
un avion militar american la Te
gernsee, unde urmează să-și pe
treacă concediul. „Unii politicieni 
nu și-au ascuns decepția", scria joi 
ziarul vest-german „Rheinische 
Post".

Făcîndu-se ecoul acelor cercuri 
vest-germane care s-au opus orga
nizării ședinței Bundestagului la 
Berlin, ziarul „Stuttgarter Zeitung" 
califică ședința din Berlinul occi
dental drept „un joc cu focul" și o 
„demonstrație inutilă". Ziarul sub
liniază că guvernul vest-german nu 
poate spera să cîștige în acest fel 
simpatia vest-berlinezilor. în același 
timp, presa vest-berlineză reflectă 
îngrijorarea resimțită de populația 
Berlinului occidental față de reper
cusiunile pe care o asemenea ac
țiune le-ar putea avea.

Pe de altă parte, președintele 
Bundestagului, Gerstenmaier, a de
clarat că guvernul de la Bonn in
tenționează să folosească în conti
nuare Berlinul occidental pentru

SCURTE ȘTIRI

Corespondență din Viena

RIPOSTA DATA
ELEMENTELOR FASCISTE

Timp de cinci minute lucrul a fost 
oprit luni în întreaga Austrie în me
moria bătrînului luptător antifascist 
Ernst Kirchweger, decedat la scurt 
timp după ce fusese grav rănit la 31 
martie de un student neo-nazist. O- 
prirea lucrului, se spune într-un apel 
al sindicatelor austriece, trebuie sa 
fie considerată drept „un avertisment 
adresat tuturor acelora care își ima
ginează că actele de violentă și idei
le fasciste pot fi tolerate la 20 de 
ani după dispariția dictaturii na
ziste".

Evenimentele, care au făcut să ac
ționeze sute de mii de cetafeni ai 
acestei țări s-au desfășurat în felul 
următor. De cîtva timo, activitatea 
profesorului Taras Borodajkewicz de 
la Școala superioară de comerț din 
Viena trezește indignarea opiniei pu
blice democratice. Susnumitul profe
sor este un fost nazist, care nu nu
mai că nu-și ascunde trecutul, dar 
propagă și azi de la catedră idei 
fasciste. Recent, Borodajkewicz, spri
jinit de asociațiile studențești de ex
tremă dreaptă, a depășit sfera uni
versitară și a organizat o conferință 
de presă care s-a transformat într-o 
manifestație huliganică, antisemită și 
antidemocratică.

Forfele democratice din capitala 
Austriei au hotărît să dea o ripostă 
energică acestei activități provocatoa
re. In ziua de 31 martie, la chema
rea mișcării de rezistentă antifascistă 
din timpul războiului, mii de vienezi, 
printre care numeroși studenti demo- 
crați, au ieșit pe străzi, organizînd 
o demonstrajie prin care cereau în
lăturarea din universități a propaga
torilor fascismului. Asociațiile pro-fas- 
ciste au scos și ele în stradă cîteva 
sute de huligani, înarmați după toa

organizarea unor noi ședințe ale or
ganismelor politice vest-germane. 
De asemenea, agenția D.P.A. rela
tează că în prezent sînt elaborate 
planuri în vederea unei reuniuni a 
Bundesratului (Camera superioară 
a Parlamentului vest-german) în 
Berlinul occidental.

Consiliul de Stat al R. D. Germane, 
întrunit joi, a condamnat acțiunea 
guvernului de la Bonn care a con
vocat sesiunea Bundestagului vest- 
german în Berlinul occidental, a- 
preciind aceasta drept „o provocare 
grosolană împotriva R. D. Germane 
și a altor state iubitoare de pace, 
împotriva păcii și destinderii inter
naționale, împotriva înțelegerii re
ciproce". Consiliul de Stat al R. D. 
Germane a aprobat comunicarea fă
cută de Otto Winzer, prim-locțiitor 
al ministrului afacerilor externe al 
R. D. Germane, cu privire la măsu
rile întreprinse de guvernul R.D.G. 
în legătură cu convocarea ședinței 
Bundestagului în Berlinul occi
dental.

NEMULȚUMIRI
ALE ASOCIAȚILOR

BRUXELLES 8 (Agerpres). — în 
capitala Belgiei a avut loc o întruni
re a miniștrilor celor 18 state afri
cane asociate la Piața comună. Aceste 
țări și-au exprimat într-un memo
randum nemulțumirea în legătură 
cu faptul că produsele tropicale pro
venite din țările Americii Latine, 
precum și din țările membre ale 
Commonwealth-ului, dețin o pon
dere mai mare în comerțul cu Piața 
comună decît cele 18 state asociate. 

te regulile bandelor fasciste, cu răngi 
de fier, bastoane, bombe lacrimoge
ne și avînd consemnul de a sparge 
manifestația democratică. în apropie
rea Operei s-a produs o încăierare, 
în cursul căreia studentul fascist Gun
ther Kiimel l-a lovit mortal pe Ernst 
Kirchweger.

Comentînd faptele, ziarele prezintă 
„fișa" asasinului. Studentul Kiimel a 
luat parte la multe manifestații neo
naziste, a tras dinfr-o mașină focuri 
de armă asupra sediului parlamen
tului, a fost condamnat în 1962 pen
tru port ilegal de armă. Cum a fost 
posibil, se întreabă ziarele, ca „acest 
criminal politic de profesie" să fie 
autorizat să se înscrie în universitate ? 
Ziarul „Neues Osterreich" dă un răs
puns indirect acestei întrebări : „Dea
supra Austriei, după 20 de ani de la 
eliberarea de dictatura nafional-socișrj 
listă, se ridică din nou umbre cafeniî. 
Aceste umbre se îngroașă amenință
tor deasupra școlilor și universităților. 
Ele se extind și asupra altor dome
nii, cum ar fi cel al justiției". Ziarul 
comunist „Volksstimme" arată că în
cercările de activizare ale elemente
lor pro-fasciste fac parte din mane
vrele întreprinse pe un plan mai 
larg de adepții și simpatizanfii așa- 
numitului partid austriac al libertății, 
care are legături cu cercurile revan
șarde și neo-naziste din R.F.G. Zia
rul cheamă forțele democratice din 
Austria să dea elementelor pro-fas
ciste riposta cuvenită.

In urma presiunii opiniei publice, 
profesorul Borodajkewicz a fost sus
pendat provizoriu, pînă la încheierea 
anchetei deschise în cazul lui de co
misia disciplinară academică.

Ștefan DEJU

: LEGALIZAREA ACTIVITĂȚII
P. C. DIN SUDAN

KHARTUM 8 (Agerpres). — Gu
vernul Sudanului a hotărît la 7 a- 
prilie anularea legii promulgate în 
anul 1924 prin care era interzisă 
orice activitate comunistă în Sudan. 
După evenimentele din octombrie 
1964, Partidul comunist a fost recu
noscut și autorizat să-și desfășoare 
activitatea. După cum se știe, Parti
dul comunist din Sudan are repre
zentanți în actualul guvern al Su
danului.

Declarația P. C. 
din Venezuela

CARACAS 8 (Agerpres). — Biroul 
Politic al C.C. al Partidului Comu
nist din Venezuela a dat publicității 
o declarație în care cere punerea 
în libertate a deținuților politici, le
galizarea partidului comunist și a 
Mișcării revoluționare de stînga, 
măsuri împotriva șomajului și împo
triva scumpirii vieții, dizolvarea or
ganelor represive, stabilirea de re
lații diplomatice și comerciale cu 
toate țările lumii. Declarația adre^ 
sează o chemare la unitate de ac
țiune tuturor forțelor patriotice și 
progresiste din țară, inclusiv parti
delor Frontul național-democratic 
și Uniunea republicană democratică 
care fac parte din coaliția guverna
mentală, dar sînt nemulțumite de 
actuala politică dusă de cercurile 
guvernante.

La Tokio a avut loc o ședință a conducerii Consiliului general al sin
dicatelor din Japonia (S.O.H.Y.O.) care reunește în rîndurile sale peste 
patru milioane de oameni ai muncii. Au fost examinate problemele pri
vind desfășurarea ofensivei de primăvară a oamenilor muncii din Ja
ponia și lupta împotriva agresiunii americane din Vietnam. Consiliul 
genera! a hotărît să organizeze în capitala Japoniei și în alte orașe ma
nifestări de protest împotriva acțiunilor agresive ale S.U.A. în Vietnam.

In clișeu : demonstrație muncitorească la Tokio

PARIS. în cadrul programului de 
schimburi cultural-științifice romîno- 
franceze, profesorii universitari D. 
Macrea și St. Pascu, membri cores
pondenți ai Aoademiei R.P.R., au ți
nut o serie de conferințe la Sorbona 
și la universitățile din Strasbourg și 
Montpellier, cu temele: „Formarea și 
latinitatea limbii romîne", „Gîndirea 
social-politică, istoriografia medievală 
romînească", „Ideologia iluministă la 
romîni" etc. Conferențiarii s-au bucu
rat de o caldă primire și apreoiere 
din partea colegilor lor francezi.

FRAGA. La 8 aprilie a fost sem
nat la Praga acordul cu privire la 
schimbul de mărfuri și plăți pe anul 
1965 între guvernele R. S. Ceho
slovace și R. P. Chineze. în compa
rație cu anul 1964, aoordul încheiat 
prevede o sporire a schimbului reci
proc de mărfuri.

VIENA. Janos Peter, ministrul de 
externe al R. P. Ungare, a sosit în 
capitala Austriei, pentru a purta tra
tative oficiale cu Bruno Kreisky, mi
nistrul de externe al Austriei, și cu 
alți oameni de stat.

ATENA. Ambasada R. P. Romîne 
la Atena a donat bibliotecii munici
pale din Cavala, important centru 
cultural din Grecia de nord, un nu
măr de cărți de literatură și artă pri-

mite din partea Institutului romîn 
pentru relații culturale cu străină
tatea.

BELGRAD. La Belgrad a sosit o 
delegație de activiști ai C.C. al P.C. 
Francez, condusă de Rene Piquet, 
membru supleant al Biroului Politic, 
secretar al Comitetului Central. Dele
gația C.C. al P.C. Francez face o vi
zită de răspuns la invitația C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

BONN. La 8 aprilie a sosit la Bonn 
ministrul apărării al Marii Britanii, 
Danis Healey. în timpul vizitei sale, 
el va discuta cu oficialitățile vest-ger
mane probleme privind producția de 
armament a celor două țări, vînza- 
rea de armament R. F. Germane, pre
cum și probleme legate de prezența 
trupelor britanice pe Rin. Healey va 
aborda, de asemenea, în cursul discu
țiilor o serie de teme privind alianța 
oocidentală, viitorul N.A.T.O. și cele 
două proiecte, american și britanic, de 
creare a forțelor nucleare ale N.A.T.O.

PARIS. într-un comunicat dat pu
blicității joi de Banca Franței se a- 
nunță hotărîrea acesteia de a reduce 
taxa de scont de la 4 la 3,5 la sută. 
Potrivit agenției France Presse, aceas
tă hotărîre a fost luată de Consiliul 
General al Băncii Franței.

MOSCOVA. La recepția oferită la 
Kremlin în cinstea președintelui Pa
kistanului, A. I. Mikoian și-a expri
mat speranța că vizita președintelui 
Pakistanului în U.R.S.S. va juca un 
rol pozitiv în colaborarea fructu
oasă pe viitor între cele două țări. El 
a arătat că, în prezent, este deosebit 
de importantă coeziunea tuturor for
țelor păcii, consolidarea relațiilor din
tre statele care urmăresc însănătoșirea 
situației internaționale. Președintele 
Pakistanului a subliniat cu satisfacție 
că, în ultimii ani, între U.R.S.S. și 
Pakistan s-au dezvoltat înțelegerea 
reciprocă și prietenia. Poporul Pakis
tanului, a subliniat președintele, apre
ciază rolul U.R.S.S. în sprijinirea 
mișcărilor de eliberare națională în 
diferitele părți ale lumii și în apăra
rea dreptului popoarelor la autode
terminare.

ISTANBUL. Poliția turcă a arestat 
joi, la vama aeroportului din Istanbul, 
un traficant de aur asupra căruia s-au 
găsit 3 kg de aur în lingouri, în va
loare de 220 000 de franci.

KINGSTON. Primul ministru al 
Hondurasului britanic, George Price, 
care a sosit la Kingston (Jamaica) în 
drum spre Marea Britanie, a declarat 
că în curînd acest teritoriu își va 
schimba numele în Belize. „Noi cău
tăm să obținem propria noastră iden
titate", a spus el.

TUNIS. Albert Aschoff, membru în 
Parlamentul vest-german, a sosit la 
Tunis, pentru a duce tratative cu ofi
cialitățile tunisiene în problema rela
țiilor țărilor arabe cu R.F.G.

CAIRO. Trupele britanice dizloca- 
te în raionul Safa (Arabia de sud) au 
deschis focul asupra pozițiilor yeme- 
nite.

Au fost date publicității datele definitive ale pagubelor produse de re
centul cutremur de pămînt care a avut loc in Grecia: 3 500 de 
case au fost complet distruse, iar alte 5 500 sînt grav avariate. Numă
rul morților se ridică la 17, iar al răniților la 217. Raportul arată că 
aproximativ 30 000 de persoane au rămas fără adăpost. Guvernul grec 
a anunțat miercuri că va participa la construirea a 10 000 de case noi. 
Fotografia înfățișează locuințe ruinate într-o localitate din provincia 

Arcadra
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