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Octav Chițoveanu, Enache Corneliu, Nae Nicolae și Corneliu Slătineanu — absolvenți ai 
Facultății de industrie ușoară a Institutului politehnic din Iași, desfășoară practica pentru 
proiectul de diplomă la Fabrica de piele și încălțăminte „Flacăra roșie" din Capitală. Ia- 

tă-i documentîndu-se în cabine tul tehnic al fabricii. poțo . AGERPRES

In zilele de 7 și 8 aprilie a a- 
vut loc în întreaga țară faza re
gională și pe Capitală a con
cursului de literatură romînă 
pentru elevi ai școlilor de cultu
ră generală, pedagogice și profe
sionale.

S-au întrecut cu acest prilej 
sute de elevi cu cele mai bune 
rezultate la fazele raionale.

Ciștigătorii fazei regionale vor 
participa luna aceasta în zilele

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînteia
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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Concursul de literatură romînă pentru elevi
de 21, 22 și 23 la faza republi
cană a concursului.

Organizate în fiecare an, înce- 
pînd din 1957, de către Societa
tea de științe istorice și filolo
gice din R.P. Romînă, în colabo
rare cu Ministerul Invățămintu- 
lui și Comitetului Central al U- 
niunii Tineretului Muncitor, a- 
ceste concursuri au luat o am
ploare din ce în ce mai mare.

(Agerpres)

Timpul prielnic muncilor agricole
să-l folosim din plin!

TRACTOARELE LUCREAZĂ 
cu Întreaga lor capacitate însamințârile

în regiunea Crișana
• aflăm In plină 
campanie agricolă 
de primăvară. Tim
pul bogat în pre
cipitații din ulti
mele două săptă- 
mîni a îngreunat

desfășurarea lucrărilor în 
cîmp. Și sînt multe de făcut. Să 
ne oprim, de pildă, la S.M.T. 
Buda din regiunea Ploiești. Me
canizatorii de aici au de discuit 
în primăvara aceasta peste 
11 000 de hectare, de grăpat o- 
goare și semănături de toamnă 
pe o suprafață de 13 480 de 
hectare, de întreținut cu sapa 
rotativă peste 17 000 de hecta
re cultivate cu grîu, de însă- 
mînțat în epoca întîi 611 hec
tare cu diferite plante furajere 
și 10 536 ha cu culturi prășitoa- 
ie. Un volum mare de lucrări, 
care, în condițiile specifice a- 
cestei primăveri, trebuie exe
cutate într-un timp scurt. Cum 
acționează mecanizatorii de 
aici, ce măsuri au luat pentru 
a înfăptui recomandările agro
tehnicii cu privire la respecta
rea epocilor optime ? Să-i vizi
tăm la taberele de cîmp.

La gospodăria colectivă din 
Aricești - Rahtivani lucrează 
mecanizatorii din brigada întîi. 
Cei 12 tractoriști cunosc bine 
planul de producție al gospodă
riei. In funcție de acest plan, 
au stabilit lucrările pe 
au de executat acum, 
măvară, cît și în restul

Organizîndu-și bine 
în brigadă, cu sarcini 
pe fiecare om și mașină, 
funcție de condițiile climateri
ce, folosind fiecare oră bună de 
lucru ei au reușit să execute a- 
rături pentru însămînțări pe o 
suprafață de 400 de hectare, să 
termine însămînțarea unor cul
turi din epoca întîi : 41 ha cu 
borceag, 35 ha cu mazăre. Tot 
în „ferestrele" însorite au mai 
însămînțat și 12 ha cu floarea- 
soarelui și au pregătit cu dis
cul și grapa o suprafață de a- 
proape 300 de hectare care va 
fi însămînțată în continuare cu

floarea-soarelui și porumb. La 
obținerea acestor rezultate au 
avut și sprijinul colectiviștilor ; 
atît al tinerilor care lucrează 
pe semănători, cit și al celor 
care au avut sarcina să trans
porte sămînța. Fiecare cunos- 
cînd precis îndatoririle pe care 
le are, s-a putut lucra, în zilele 
prielnice, cu toată capacitatea 
mașinilor, redueîndu-se astfel 
decalajul și încadrîndu-se în-
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sămînțatul în epoca recoman
dată de agrotehnică. Printr-un 
control riguros s-a asigurat în 
același timp calitatea lucrări
lor, cei ce le-au recepționat a- 
cordîndu-le calificative bune.

Rezultate bune au obținut șl 
mecanizatorii din brigada a 
cincea, care, cu cele 8 tractoa
re, lucrează pămîntul a trei 
gospodării colective : Filipești- 
Tîrg, Filipeștii de Pădure și Că- 
linești. înainte ca tractoarele 
să ajungă în aceste unități, șe
ful brigăzii, cunoscînd planul 
fiecărei gospodării, a stabilit,

împreună cu ceilalți membri ai 
brigăzii, sarcinile de producție 
ale fiecărui mecanizator, încăr
cătura pe fiecare mașină, pe e- 
tapa de lucru. Cu această oca
zie au fost reamintite și obiec
tivele centrale ale întrecerii so
cialiste în care sînt antrenați 
toți tractoriștii: folosirea de
plină a tuturor posibilităților 
pentru încadrarea lucrărilor în 
epocile optime, asigurarea u- 
nei înalte calități agrotehnice a 
acestora. Și iată acum roadele 
acestei preocupări. Numai la 
gospodăria colectivă din Fili- 
pești-Tîrg s-au executat arături 
pentru însămînțări pe 160 ha, 
au fost discuite alte 60 de ha și 
însămînțate 25 de ha cu floa
rea-soarelui. Tractoriștii care 
lucrează pe tarlalele celorlalte 
două gospodării au obținut re
zultate asemănătoare. Aceste 
realizări au la bază buna orga
nizare a muncii și strînsa co
laborare cu brigăzile de cîmp 
ale G.A.C., care au asigurat tot 
timpul oameni pe semănători și 
transportul seminței.

Tinerii mecanizatori din bri
gada a șaptea, care lucrează pe 
tarlalele gospodăriilor colecti
ve din Dărmănești și Brătă- 
șeanca, au alături de ei și e- 
levi ai școlii profesionale de

Gospodăriile agricole colec
tive din raioanele Salonta și 
Criș — raioane mari producă
toare de cereale din regiunea 
Crișana — însămînțează în a- 
ceste zile ultimele suprafețe 
destinate culturilor din epoca 
I. Aceste unități au arat, gră
pat și pregătit pentru însă
mînțarea porumbului peste 
30 000 ha. Multe gospodării co
lective, printre care cele din 
Sîntana, Olari, Caporal Alexa, 
Socodor și altele, au terminat 
aceste lucrări, urmînd ca ime
diat ce temperatura solului va 
permite să treacă la însămîn
țarea porumbului.

A

In „ferestrele“

Unitățile agricole socialiste 
din regiunea Crișana au însă
mânțat pină acum mai mult 
de 30 000 ha cu orz, floarea- 
soarelui, sfeclă de zahăr, ma
zăre, borceag și alte culturi 
din epoca I și au pregătit pes
te 75 000 ha pe care le vor în
sămânța cu porumb. Ele acor
dă o mare atenție și îngrijirii 
culturilor de păioase. In raioa
nele Marghita, Șimleu, Ineu 
s-au făcut diferite lucrări de 
îngrijire pe aproape 40 la sută 
din suprafețele 
grîu și secară.

cultivate cu

(Agerpres)

a P. M. R. la Congresul
P. C. din Finlanda
Luni seara au plecat spre 

Finlanda tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al C.C. al P.M.R. și 
Vasile Cucu, activist al C.C. 
al P.M.R., care vor reprezenta 
Partidul Muncitoresc Romîn 
la cel de-al XIII-lea Congres 
al Partidului Comunist din 
Finlanda.

La plecare în Gara de Nord 
au fost de față membri ai C.C. 
al P.M.R., activiști ai C.C. al 
P.M.R.

(Agerpres)

Sesiuni

bune de lucru

ION TEOHARIDE 
corespondentul „Scìnteli 

tineretului“ pentru 
regiunea Ploiești

Folosind din plin 
„ferestrele“ însorite, 
membrii gospodăriilor 
colective din raionul 
Istria, se apropie de 
sfîrșit cu însămînță- 
rile din epoca I. Pină 
in prezent ei au însă- 
mînțat peste 7.000 de 
hectare din care 
2.702 ha cu borceag, 
2.590 ha cu mazăre, 
499 ha cu ovăz, 818 
cu in pentru ulei, 
precum și alte cul
turi.

Concomitent cu lu
crările de însămîn
țări s-au transportat 
în cîmp peste 45.000 
de tone de îngrășă
minte naturale și 201

tone de îngrășăminte 
chimice, s-a discuit 
și cultivat suprafața 
de 18.114 ha și s-au 
terminat arăturile pe 
6.934 ha rămase ne
arate din toamnă.

Fruntașe în cam
pania de primăvară 
sînt gospodăriile co
lective din Fînlînele, 
Baia, Sinoe, Beidaud, 
Sarichioi și altele. 
Colectiviștii din co
muna Sarichioi, bună
oară, au semănat 295 
ha cu borceag, ma
zăre, ovăz și alte cul
turi, au transportat 
2.200 tone de gunoi 
de grajd și lucrează

cu forțe Sporite la 
întreținerea ogoare
lor.

Gospodăriile colec
tive din raionul Is
tria desfășoară cu 
succes acțiunea de 
mărire a suprafeței 
arabile prin defrișa
rea perdelelor de 
protecție. Astfel pînă 
acum s-a redat în cir
cuitul agricol o su
prafață de 219 ha te
ren. Această acțiune 
continuă cu intensi
tate.

CONSTANTIN 
DOLICEANU 
corespondent 

voluntar

Muncitor

Marți 9 aprilie 1963
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• Predarea obiectului „A- 
gricultura“ în școlile din| 
satele regiunii Bacău.
• „Drumuri albastre” de ■

Dionisie Șincan. (Note de® 
lector). ■

Ședința Consiliului de Stat
al R. P. Romîne

La 5 aprilie a avut Ioc 
la Palatul Republicii ședința 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne.

Au luat parte tovarășii : 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Ion Gheorghe Maurer, Ștefan 
Voitec și Avram Bunaciu, vi
cepreședinți ai Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu, secre
tar al Consiliului de Stat, An
ton Breitenhofer, Ion Crean
gă, Constantin Daicoviciu, 
Martin Isac, Athanase Joja, 
Roman Moldovan, Mihail Ra- 
lea, Ludovic Takacs, Iacob 
Teolu și Vasile Vîlcu, membri 
ai Consiliului de Stat.

La ședința Consiliului au a- 
sistat tovarășii: Augustin A- 
lexa, procurorul general al 
R. P. Romîne, și Alexandru 
Voitinovici, președintele Tri
bunalului Suprem.

Consiliul a fost informat a- 
supra modului de aplicare a 
decretului privind amnistierea 
și grațierea unor pedepse, emis 
Ia 3 ianuarie 1963, de care au 
beneficiat un mare număr de 
persoane.

Au fost aprobate un număr 
de decrete privind construirea 
de noi obiective industriale, e- 
conomice 
Unele 
referă 
trale 
trale 
circa 
școli 
tinderea alimentării

și social-culturale, 
din aceste decrete se 
la construirea a 4 cen- 
hidroelectrice, 2 cen- 

termice, 231 blocuri 
10 000 apartamente, 
cu 332 săli de clasă,

potabilă a orașelor Piatra 
Neamț, Suceava, Năsăud și 
Sîngeorz-Băi, construirea a 
294 km drumuri forestiere, 
modernizarea unor drumuri 
naționale ca, Miercurea Ciuc — 
Odorhei — Sovata — Bălău- 
șeri, Tîrnăveni — Iernut, Si
biu — Mediaș — Sighișoara, 
Băicoj — Moreni — Răzvad, 
Curtea de Argeș — Căpățî- 
neni, Bacău — Moinești, Cluj 
— Zalău, Brașov — Sighișoa
ra, construirea în București a 
fabricilor de articole sanitare 
de porțelan, de armături nefe
roase și echipament metalic, 
de produse din beton celular, 
de placaj de mozaic, de stofă 
de mobilă etc., iar în regiuni 
a Combinatului de îngrășă
minte azoioase din Tg. Mureș, 
Combinatului de îngrășăminte 
chimice din Turnu Măgu
rele, întreprinderii de pre
fabricate din panouri mari de 
beton armat din Cluj, Fabricii 
de pîine din Cîmpulung Mol
dovenesc, Complexului pentru 
industrializarea lemnului din 
Turnu Severin, Fabricii de 
confecții din Galati etc., pre
cum și spitale, policlinici, băi 
comunale, cinematografe, com
plexe comerciale, linii ferate, 
poduri de beton, funiculare, 
lacuri de acumulare, linii elec
trice de înaltă tensiune etc.

S-au adoptat decrete privind 
organizarea unor sectoare ale 
administrației de stat.

Consiliul a ascultat apoi, 
raportul procurorului generai

și darea de seamă a președin
telui Tribunalului Suprem 
asupra activității pe anul 1962.

Din cele expuse a rezultat 
o continuă întărire a legalită
ții socialiste, în toate domenii
le activității de stat, consta - 
tîndu-se și o scădere continuă 
a fenomenului infracțional.

Scăderea numărului infrac
țiunilor și a altor încălcări ale 
legii se datorește în primul 
rînd transformărilor profunde 
care au avut loc în viața po
litică, economică și social-cul- 
turală a țării noastre, ridicării 
nivelului de trai al maselor, 
creșterii conștiinței socialiste 
și întăririi unității politico-mo- 
rale a întregului popor munci
tor.

Pe baza datelor prezentate, 
Consiliul de Stat a examinat 
și alte aspecte ale problemelor 
în discuție, printre care acti
vitatea de urmărire penală, 
respectarea termenelor prevă
zute de lege pentru ancheta 
penală, modul în care se admi
nistrează și se apreciază pro
bele, rolul apărării în fața 
instanțelor etc.

Apreciind ca pozitivă activi
tate® Procuraturii Generale și 
a Tribunalului Suprem și luînd 
în considerare propunerile fă
cute, Consiliul de Stat a dispus 
ca acestea să fie studiate în 
vederea luării unor măsuri 
corespunzătoare de ordin orga
nizatoric și legislativ.

Consiliul a rezolvat apoi alte 
probleme de stat.

Oțel peste plan
31 de tractoare se pot fa

brica din cantitatea de metal 
obținută peste plan în primul 
trimestru al acestui an de că
tre oțelarii de la Uzinele „Stea
gul roșu“ din Brașov. Acest 
succes se datorește preocupării 
colectivului de aici pentru fo-

în excursie
losirea. deplină a capacității a- 
gregatelor, îmbunătățirii indi
cilor de utilizare a cuptoarelor 
și elaborării șarjelor într-un 
timp mai scurt. Față de anul 
trecut, indicele de utilizare a 
cuptoarelor a crescut cu 0,5 
tone pe metru pătrat vatră. în 
același timp, prin reducerea 
consumurilor specifice și scă- 
derea cheltuielilor de întreți
nere oțelarii au realizat și în
semnate economii. în fruntea 
întrecerii pentru mai mult 
metal s-au situat echipele 
conduse de prim-topitorii Ni- 
colescu Nicolaie și Dumitru 
Petre,

La excursia organizată sîm- 
bătă și duminică pe ruta Bucu. 
rești-Brașov de Agenția O.N.T. 
„Carpați“-Constanța au luat 
parte peste 650 colectiviști și 
mecanizatori din raionul Ne
gru Vodă. Au fost vizitate 
Muzeul de istorie a partidului, 
Uzinele „Semănătoarea“ și noi
le construcții din Capitală, Mu
zeul Doftana și stațiunile de 
pe Valea Prahovei, gara nouă 
și împrejurimile Brașovului.

(Continuare în pag. a II-oJ

I Uzinele „Semănătoarea“ din J 
} Capitală: noi loturi de ma-1 
( șini agricole așteaptă să fie) 

expediate.
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științifice
studențești

SîmbatR și duminică «-au des
fășurat la Iași lucrările celei de-a 
10-a sesiuni de comunicări a 
cercurilor științifice studențești 
de la Institutul Politehnic „Gh. 
Asachi* din localitate.

La deschiderea sesiunii a avut 
loc un simpozion consacrat îm
plinirii a 175 de ani de la naș
terea lui Gh. Asachi și a 150 de 
ani de la înființarea primei școli 
de inginerie din țară. Cadre di
dactice ale institutului au pre
zentat cu acest prilej comunică
rile „Gheorghe Asachi, înteme
ietorul primei școli de inginerie 
din țară" și „Din activitatea ști
ințifică pedagogică și umanistică 
a Iui Gh. Asachi".

Cele 43 de comunicări prezen 
tate în sesiune, rod al muncii ști
ințifice a peste 200 studenți în-

«Irumați de cadre didactice, re
flectă preocuparea viitorilor in
gineri de a aborda lucrări legate 
cît mai strîns de problemele ac
tuale ale producției.

'★
Duminică s-au încheiat lucră

rile sesiunii anuale a cercurilor 
științifice studențești de la Insti
tutul de medicină și farmacie 
București.

Timp de două zile au fost pre
zentate aproape 60 de comuni
cări de specialitate, multe din a- 
cestea reprezentînd contribuții 
valoroase la studiul unor proble
me de profilaxie, medieina mun
cii, de practică medicală, medi
cină experimentală.

Cele mai bune lucrări au fost 
premiate.

(Agerpres)

(Agerpres) (Agerpres)

Plutașii
SUCEAVA (de la 

corespondentul nos
tru). — Drumul apei 
Bistriței este un 
mijloc de transport 
al buștenilor, ieftin 
și rapid, de aceea și 
în acest an s-au luat 
din timp măsuri 
pentru începerea se
zonului de plutărit. 
La întreprinderea 
forestieră Iacobeni, 
raionul Vatra Dor- 
nei, în acest an s-a 
planificat să se 
transporte cu plute
le spre fabricile de

sînt
cherestea și gări, 
118.000 m.c. bușteni. 
In acest scop în 
schelele de legare a 
plutelor din sectoa
rele de exploatare 
Cîrlibaba, Ciocă
nești, Sesuri, pregă
tirile pentru începe
rea plutăritului sînt 
pe terminate. La 
schele au fost sor
tați și stivuiți în ve
derea legării plute
lor 76.000 m.c. buș
teni, au fost asigu
rate 37 tone șpron- 
gă, cherestea pentru

cîrme și haine de 
protecție pentru plu
tași (pelerine și ciz
me de cauciuc).

La barajele și por
țile de deschidere 
de pe cursul Bistri
ței și al afluenților 
ei s-au făcut lucră
rile de reparații. 
Plutașii sînt și ei 
gata ca odată ce 
s-au creat și condi
țiile naturale (dez
ghețul podului de 
ghiață) să înceapă 
plutăritul pe Valea 
Bistriței.

Respectarea disciplinei tehnologice
■IBI romovarea largă 

în practica pro
ducției a tehnolo
giei moderne con
stituie un factor 
de mare impor
tanță în creșterea

productivității muncii în 
turnătorii. Iată de ce întoc
mirea unei documentații teh
nice, care să asigure justa 
succesiune a operațiilor de lu
cru, trebuie făcută pe baza 
fixării tuturor parametrilor de 
care muncitorii au nevoie în 
buna desfășurare a procesului 
de producție. Oricît de bine ar 
fi însă concepute procesele 
tehnologice, planurile de ope
rații și schițele tehnice, dacă 
acestea nu vor fi respectate 
riguros rezultatele nu se vor 
ridica la nivelul cerințelor. 
Așa dar, extinderea aplicării 
procedeelor și metodelor avan
sate de muncă este posibilă 
numai prin respectarea strictă 
a disciplinei tehnologice.

După părerea mea, respecta
rea tehnologiei în turnătorii 
(ca de altfel în toate secțiile 
productive) este condiționată

de mai multe elemente. Voi da 
un exemplu.

Spre sfîrșitul anului trecut, 
echipa de turnători condusă 
de Gheorghe Tănase a primit 
spre execuție un reper de la 
produsul convertizor. La con
trolul făcut s-au observat o 
serie de sufluri la partea su
perioară a capacului. Ne-am 
pus întrebarea : din ce cauză . 
au apărut acestea ? O primă 
constatare ne-a arătat insufi
cienta alimentare cu metal li
chid a formelor, cauzată de 
fixarea necorespunzătoare a 
unor parametri tehnologici 
(maselotaj greșit). Problema 
avea însă și un alt aspect. La 
uscarea formei turnătorul scă
pase din vedere tocmai ceea 
ce era esențial: respecta
rea temperaturii optime de 
uscare. Conjugate, aceste două 
cauze (greșeală de tehnologie 
și nerespectarea unor pre
scripții tehnologice) au făcut 
ca la acel lot de repere să în
registrăm o productivitate a 
muncii foarte scăzută.

Exemplul de mai sus vine 
să ilustreze un aspect foarte

important și anume că neres- 
pectarea normelor privind ca
litatea produselor influențează 
negativ creșterea 
tății muncii.

M-am folosit de 
de mai sus pentru 
măsuri am stabilit pe linia a-

productivi-

exemplul 
a arăta ce

Nicolae Boșcu răspunde, de 
pildă, de munca formatorilor, 
îndrumarea competentă a a- 
cestuia a ajutat colectivele de 
formatori din echipele condu
se de Avram Călin și Nicolae 
Vasilescu, care lucrează la să
niile pompelor triplex și ca-

sigurării respectării procesului 
tehnologic. Este vorba în pri
mul rînd de reorganizarea 
locurilor de muncă ; astfel, 
fiecare maistru a fost re
partizat să urmărească îndea
proape o anumită fază a pro
cesului de producție. Maistrul

setate de rulmenți de la insta
lațiile de foraj, să îmbunătă
țească calitatea și să reducă 
procentul de rebut cu peste 30 
la sută față de coeficientul 
admis, lucru care a influențat 
în bună măsură creșterea , pro
ductivității muncii. Proble-

mele pe care tovarășul Boșcu 
le-a urmărit s-au referit în 
primul rînd la tasarea unifor
mă și nu prea mare a ameste
cului de formare, executarea 
corectă a suprafețelor forme
lor în vederea înlăturării po
sibilităților de creare a inclu
ziunilor în piesa turnată. Mer- 
gînd pe linia asigurării unei 
asistențe tehnice corespunză
toare, au fost stabiliți respon
sabili pe produs din rîndul 
maiștrilor. A crescut astfel 
responsabilitatea acestora. în 
primele trei luni ale anului, 
productivitatea muncii a cres
cut în secția noastră cu peste 
17 la sută, față de sarcina pla
nificată.

De asemenea, noi am luat 
măsura ca operația de umple
re a formelor să se facă în 
prezența controlorului tehnic 
de calitate care urmărește 
prin pirometrul optic tempe
ratura metalului care se toar
nă, intervenind operativ cînd 
se constată abateri de la nor
mele tehnologice. Pentru îm
bunătățirea continuă a calită
ții pieselor turnate, reducerea

procentului de rebuturi, a fost 
necesar să luăm o serie de 
măsuri care să asigure respec
tarea tehnologiei pentru fie
care fază de producție : cerne
rea mecanică a amestecului 
de formare; turnarea în for
me să se facă numai în schim
bul în care acestea au fost 
asamblate; extinderea turnă
rii pieselor de la aparatajul 
pneumatic în miezuri multiple 
(productivitatea muncii crește 
prin folosirea acestui proce
deu în medie cu 25 pînă la 30 
la sută) ; extinderea turnării 
în grafit a pieselor pentru in
stalațiile 4 LD-2 etc.

Un sprijin deosebit în pri
vința însușirii tehnologiei 
moderne, a respectării proce
sului tehnologic, cale princi
pală de creștere a productivi
tății muncii, îl dă orga
nizarea perfecționării profe-

Ing. MIHAI PRAHOVEANU 
adjunctul șefului de secție 
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Start în întrecerile
Crosul „Să

Spartachiadei de vară
»a tineretului

» 15 aprilie se va inaugura ediția 1963 a tradi
ționalei competiții sportive de masă Spartachia
da de vară a tineretului. Zeci de mii de tineri 
din întreaga țară își vor da intîlnire pe terenu
rile de sport pentru a-și disputa întîietatea la 
15 discipline : atletism, baschet, motociclism 
(numai pentru întrecerile de la orașe), gimnasti

că, ciclism, orientare turistică, fotbal, handbal în 7, handbal 
în 11, oină (numai în întrecerile de la sate), haltere, natație, 
popice, tir, trîntă și volei.

Actuala ediție a spartachiadei promovează noi discipline 
în masa largă a tineretului f motociclism, concursuri de 
orientare turistică, baschet, ceea ce va aduce o contribuție 
consistentă la lărgirea caracterului de masă al acestor apre
ciate ramuri de sport.

în aceste zile în majoritatea asociațiilor sportive se des
fășoară intense pregătiri, îneît 15 aprilie prima zi a etapei 
I să constituie și prima zi a acestor entuziaste întreceri. 
Organizațiile U.T.M., asociațiile sportive au datoria să se 
ocupe cu toată răspunderea de antrenarea din prima zi ă 
întrecerilor a Uhui cît mai mare număr de participanți care 
să se pregătească în prealabil prin cîteva antrenamente. în 
âeefâși măsură trebuie să existe grijă și față de asigurarea 
condițiilor materiale : reămenajarea și înzestrarea terenuri
lor de sport, asigurarea echipamentului sportiv necesar în
trecerilor.

Succesul Spartachiadei de vară a tineretului depinde de 
modul în care organizațiile U.T.M. în strînsă colaborare cu 
asociațiile sportive se vor preocupa să antreneze masa largă 
a tineretului la întrecerile sportive.

Alături de antrenori, profesori de educație fizică, instruc
tori sportivi voluntari, activiști ai U.T.M. și U.C.F.S. sînt 
chemați să ajute concret organizarea întrecerilor etapei I 
șă contribuie direct la buna desfășurare a acestei competiții.
• Etapele de desfășurare a 

Spartachiadei de vară a tine
retului pentru orașe) sînt :
— etapa I 

v6 î 15
— etapa a 

asociații
iulie 
a III-a pe oraș (ra- 
15 iulie — 4 august 
a IV-a pe grupe de 
(raioane) 5—19 au-

-.«.x-v yx:- y

Întrecere feminină de cros desfășurată duminică in parcul orașului Roșiori de Vede 
Foto : S. SPIREA

„Să lntîmpi-
1 Mai” a a- 

un număr 
de tineri

întîmpinăm

In raioanele 
Urziceni 

si Roșiori

rul Tudor Eftimie și modelierul Dumitru Tenie sînt acum și ve
cini. Bucuria de a avea o locuință nouă (la unul din blocurile 
noi ale cartierului „Livadă" — Șoseaua Giurgiului) constituie 
un bun prilej pentru a închina Împreună un pahar de vfn.

pe asociații sporti- 
aprilie — 16 iunie 
II-a pe grupe de 
sportive : 17 iunie

— 14
— etapa 

ion) î

— etapa 
orașe 
gust

•— etapa
— 25

— etapa 
aprilie — 30 iunie

— etapa a II-a : 1 iulie — 
11 august

■— etapa a III-a : 12 — 25 au
gust

— etapa a IV a : 26 august
— 8 septembrie

— etapa a Vai 9—22 sep
tembrie

— etapa a Vl-a pe grupe de 
regiuni: 23—30 septem-

a V-a Pe regiune : 24 
august
I pentru sate: 15

• Partid» a 8-a a meciului pen
tru titlul tdottdiai de șah dintre 
marii maeștri Botvinnik și Petro- 
sian s-a întrerupt la mutarea 42-a. 
Intr-o continuare nouă a gambitu
lui damei, Botvinnik, cu piesele 
albe, a jucat la atac, sacrificind 
încă de la început un pion. La un 
moment dat, Petrosian s-a aflat în 
mare dificultate, dar cu mutări 
inspirate ei s-a degajat de sub 
presiune, reușind sa echilibreze 
situația.

O Duminică s a Încheiat la Re
șița „triunghiularul" internațional 
de lupte ciasice la care au parti
cipat echipele R. ?■ Bulgaria, Bel
giei și R. P. Romlne. In cel mai 
important meci echipa R. P. Roml
ne a învins cu scorul de 5—3 o se
lecționată din R. P. Bulgaria, ocu- 
pind primul loc in clasament.
• La Budapesta s-a disputat un 

turneu internațional de judo cu 
participarea unor sportivi din 
U.R.S.S., Iugoslavia, R. P. Ungară 
și Austria. Iată învingătorii la cele 
trei categorii ; ușoară : Boguliev 
(U.R.S.S.) • mijlocie : Vincze (R.P. 
Ungară); grea: Kiknadze (U.R.S.S.),

• Palatul sporturilor din Buda
pesta a găzduit duminicii seara 
meciul masculin de baschet dintre 
echipele R. P- Ungare și Elveției. 
Baschetbăliștii maghiari au termi
nat victorioși Cu 92—52 (46—23).

• La Tokio se desfășoară în 
prezent campionatele de natație 
ale Japoniei în bazin acoperit. Re
cordmana mondială Satoko Tanaka 
a ciștigat proba de 100 m spate cu 
timpul de 1TO"6/1O. Eiko Takahas- 
ki s-a clasat pe primul loc în pro
ba de 100 m fluture femei reali- 
zînd 1'11", iar Fukushima și-a ad
judecat proba de 200 m spate băr
bați în 2'13”5/10. Campionatele 
constituie ultimul criteriu de selec
ție a echipei Japoniei în vederea 
meciului pe care-1 va susține cu 
echipa Australiei la 
tei luni la Tokio.
• In campionatul 

rugbi s-au disputat 
jocuri încheiate cu următoarele re
zultate tehnice : Gloria București- 
Știința Petroșeni 9—6 (6—3) -, Pro
gresul București-Rulmentul Blrlad 
19—8 (8—0); Farul Constanla-Ști- 
ința Cluj 0-0.
• Echipa de volei Rapid București 

a Învins cu 3—2 pe Legia Varșovia 
în primul joc din cadrul semifina
lelor „Cupei campionilor euro
peni". Disputat duminică Ia Var
șovia in prezenta a peste 2 000 de 
spectatori, meciul a avut o desfă
șurare pasionantă. Primul set a re
venit gazdelor cu 16—14. Voleiba
liștii romîni au ciștigat cel de-al 
doilea set : 15—7 și l-au pierdut 
pe următorul cu 10—15. In conti
nuare, voleibaliștii feroviari au ju
cat cu multă dlrzenie cucerind 
două seturi consecutive (15—11 și 
15—10). Returul se va disputa la 
21 aprilie la București.
• La Moscova, în semifinalele 

„Cupei campionilor europeni“ la 
volei (masculin), echipa Ț.S.K.A. 
Moscova a învins cu 3—0 (12, 13, 
7) echipa Ț.D.N.A. Sofia. Returul 
va avea loc la Sofia la o dată care 
se va stabili zilele acestea.
• Pentru a 7-a oară echipa mas

culină de baschet Steaua București 
a cucerit titlul de campioană a tă
rii. In ultimul joc al turneului de 
Ia Cluj baschetbaliștil de la Steaua 
au Învins cu scorul de 79—77 pe 
Dinamo București. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat echipele Știin
ța Cluj, Știinta Timișoara si Dina
mo București.

»fîrșitul aces-

republican de 
duminică trei

masă, 
care 
start 

50 de 
ediție

• La întrecerile din cadrul 
Spartachiadei de vară a tine
retului pot participa toți tine
rii și oamenii muncii începînd 
cu virsta de 14 ani (excepție 
fac participanții de la ramts- 
rile sportive haltere și trîntă, 
unde sînt admiși numai cei 
care au împlinit vîrsta de 16 
ani, motociclism 18 ani și na- 
tație de la 10 ani).
• La Spartachiada de vară 

a tineretului se pot întrece și 
sportivii clasificați la catego
ria a III-a.

• Un concurent nu poate 
participa la mai mult de două 
ramuri sportive.

• în toate etapele desfășu
rarea concursurilor va fi îm
binată cu serbări cultural-nr- 
tistice, demonstrații de gim
nastică, jocuri atractiv-dis- 
tractive la care vor fi antre
nați cît mai mul ți tineri și oa
meni ai muncii.

• în etapa a II-a pe grupe 
de asociații sportive se orga
nizează concursuri sistem 
turneu, numai tur, între aso
ciațiile sportive în așa fel in
cit în fiecare duminică să se 
organizeze cîte un concurs.

Celelalte etape, pentru toate 
competițiile se vor desfășura 
sistem eliminatoriu.

• Se califică de la o etapă 
la alta concurenții olasați pe 
locul I la fiecare probă.

r a g a găzduiește, 
de aproape o săp- 
tămînă, campio
natele mondiale de 
tenis de 
competiție 
reunește la

peste 500 de sportivi din 
țări ale lumii. A 27-a 
stabilește, de altfel, și recor
durile de participare ale între
cerii.

Ne-âm adresat unuia din 
antrenorii loturilor R. P. Ro- 
mîne, PITU POP, cu rugămin
tea de a ne da amănunte des
pre marea întrecere din capi
tala R. S. Cehoslovace.

— Care sînt primele dv. 
impresii culese de Ia cam
pionatele mondiale ?

— Pentru ca cititorii „Scln- 
teii tineretului” să-și facă o 
imagine completă a „bătăliei” 
care se dă aici pentru cele 7 
titluri puse în joc, e necesar 
să subliniez că istoria campio
natelor mondiale de tenis de 
masă nu a cunoscut încă o a- 
tît de numeroasă și, în același 
timp, valoroasă participare. 
Gîndiți-vă numai : 335 de bă
ieți și peste 170 de fete în 
lupta pentru cele două titluri 
de simplu ! Si încă ceva. Dacă 
în trecut, în întrecerile inter- 
naționale premergătoare 
„mondialelor”, se contura și 
un-., viitor campion mondial, 
astăzi nu mai putem spune a- 
celași lucru. Dimpotrivă, atît 
la masculin cît și la feminin 
sînt mulți concurenți care 
pornesc cu șanse aproximativ 
egale de a intra în posesia ti
tlului. Spun cu certitudine a- 
cest lucru, după ce am urmă
rit, timp de cinci zile, în ca
drul întrecerilor pe echipe, 
cele mai bune palete ale lumii.

— Ce părere aveți des
pre „duelul” școlilor de te
nis de masă din Asia și 
Europa ?

— Desigur, ge anunță inte
resant. Japonezii și chinezii 
confirmă, fără îndoială, bunele 
aprecieri de care se bucură.

Doresc totuși, să-mi exprim o 
părere: înainte de începerea 
competiției propriu-zise, fetele 
noastre s-au antrenat în co
mun cu cele japoneze, fapt 
care ne-a dat posibilitatea să 
constatăm că, asiaticele nu 
sînt imbatabile. Antrenamen
tul acesta a dat multă încre
dere echipei noastre femini
ne, dovedind că ea e capabilă

Interviu telefonic 
cu antrenorul Pitu Pop

de rezultate și mai bune. 
Prin această prismă, apreciez, 
deci, că nu se poate spune 
dinainte că jucătorii asiatici 
vor cîștiga net „duelul” cu 
europenii. în orice caz, un răs
puns mai precis la această 
chestiune îl vor da ultimele 
întreceri pe echipe programa
te astăzi — semifinalele și fi
nalele.

— Cum au evoluat pînă 
acum echipele țării noas
tre?

— Așteptată și îndreptățită, 
calificarea selecționatei noastre 
în semifinale ne dă șansa să

Echipa R. P. 
în semifinalele

ocupăm un loc fruntaș în 
trecerea pe echipe.

întîlnirea de astăzi, cu

în-

e- 
chipa R. P. Chineze, este de
sigur, destul de grea, dar noi, 
antrenorii, sperăm că fetele 
noastre se vor achita bine de 
misiunea grea pe care o au în 
față. Atît Maria Alexandru, 
Geta Pitică șj Ella Constan- 
tinescu, manifestă de la zi Ia 
zi, o formă mereu mai bună, 
ceea ce ne dă speranța într-o 
bună comportare. Din echipa 
masculină se remarcă îndeo
sebi Dorin Giurgiucă, care, 
deși debutant la campionatele 
mondiale, joacă cu mult 
raj, îndrăzneț, culegînd 
moașe aprecieri și ropote
aplauze. Printre învinșii săi se 
numără deja cunoscuții jucă
tori Berczik (R.P. Ungară), A- 
rudt (R. F. Germană), Biribe 
(Brazilia) și alții. Fără îndo
ială că, în întrecerea pe echi
pe am fi putut obține un re
zultat mai bun, dar, după cum 
se știe, înfrîngerile în întâlni
rile cu formațiile R. P. Ungare 
și R. F. Germane ne-au privat 
de posibilitatea de a ne măsu
ra forțele într-o etapă supe
rioară a competiției”.

S. IONESCU

CU- 
fru- 

de

rosul 
năm 
tras 
mare 
muncitori, colecti
viști, mecanizatori 
și elevi din raio

nul Urziceni. îndeosebi, între
cerile se bucură de un frumos 
succes acolo unde organizații
le U.T.M. și asociațiile spor
tive s-au ocupat din timp de 
organizarea și buna funcționare 
a competiției.

Zilele trecute, pe aleea prin
cipală a Complexului industriei 
locale din Urziceni, s-au între
cut în cadrul crosului tinere 
muncitoare de la secțiile țesă
tură, covoare și nasturi. Prin
tre concurente se aflau tinere 
muncitoare care participau 
pentru prima oară la un ase
menea concurs sportiv, așa 
cum sînt : Elena Dogaru, Maria 
Popa, Marieta Vasile, de la 
secția covoare, ca și o serie de 
tinere cu o activitate sportivă 
mai îndelungată: Antoaneta 
Vlad, Valentina Motrogan sau 
Niculina Simion.

In primul concurs al tinere
lor de la secția covoare, s-au 
remarcat Floarea Pena, Manda 
Drăghici și Valentina Motro
gan, care au trecut linia de so
sire. Deosebit de atractivă a 
fost și întrecerea fetelor de la 
secția nasturi. O comportare 
meritorie au dovedit tinerele 
Violeta Mărgărit și Iuliana Tă- 
nase, debutante în proba de 
cros.

WWW

!
enfă de vizitatori. Numai în cursul dimineții, peste 1.000 de 
muncitori, colectiviști și intelectuali au admirat comori ale ar
tei romînești și universale. In grupuri compacte au venit la 
muzeu studenți de la I.S.E. și Facultatea de construcții, elevii 
unor școli medii din provincie etc. In fotografia noastră cîțiva 
tineri muncitori șl studenți admiră pînzele expuse la unul din 
ștandurile secției de pictură romînească.

Romîne (fete) 
„Cupei Corbilion"

• Ciștigind cu același scor 
(3—0) meciurile cu R. S. Ceho
slovacă și Scolia, selecționata fe
minină de tenis de masă a R. P. 
Romlne s-a calificat In semifinale
le „Cupei Corbilion" din cadrul 
campionatelor mondiale de la Pra- 
ga. Echipa noastră, alcătuită din 
Maria Alexandru, Geta Pitică șl 
Ella Conslantinescu, s-a clasat pe 
locul Intli în grupa A, fără să 
piardă nici o Intilnire din cele 6 
pe care le-a susținut In decurs de 
4 zile. Adversara echipei noastre 

semifinale va ii reprezentativa 
P. Chineze. In cealaltă semiiina- 
se vor lntllni echipele Japoniei 
R. P. Ungare. Ambele meciuri 
dispută în cursul dimineții de

In
R.
lă
Și
se
astăzi, urmind ca seara să aibă loc 
finala „Cupei Corbilion".

In „Cupa Swaythiing" cele mal

mari șanse de a se califica In 
semifinale le au echipele Japoniei, 
R. P. Chineze, R. P. Ungare șl 
R. S. Cehoslovace.

Iată alte rezultate Înregistrate In 
meciurile desfășurate luni: „Cupa 
Corbilion“ : Japonia — Iugoslavia 
3—0 i Australia — R. P. Bulgaria 
3—1 , U.R.S.S. — Țara Galilor 3-0, 
R. P. Chineză — Elveția 3—0 ■, In
donezia — R.P.D. Coreeană 3—1 ; 
R. F. Germană — Franța 3—0 ; 
Anglia — Italia 3—0.

„Cupa Swaythiing" : R. P. Un
gară — Brazilia 5—1 ; R.P.D. Co
reeană — R. P. Romină 5—3 ; Ja
ponia — R. D. Vietnam 5—0 ; Iugo
slavia — Grecia 5—1 > Iran — 
U.R.S.S. 5—3 i India — R P. Po
lonă 5- P. Chineză —
Iran 5—0

Crosul „Să întîmpinăm 1 
Mai" a fost primit cu deosebit 
interes și de tinerii colectiviști 
din comuna Manasia, raionul 
Urziceni. Acum, pe lista primi
lor. concurenți s-au înscris ti
nerii Anghel Ene, Ion Duml- 
trache, Vasile Mareea, Ion Sto_ 
ian, secretarul organizației 
U.T.M. de la G.A.C. „Unirea" 
— Manasia și alții.

După cîteva antrenamente, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, ti
nerii din comuna Manasia au 
luat startul în primul concurs, 
întrecerile s-au desfășurat mal 
întîi pe brigăzi de lucru, iar 
la 20 aprilie vor avea loc con
cursurile decisive pe comună.

Ine li ratează de la atfiva metri.-

Ce fac erosiștii 
bucureșteni?

/n Capitală au avut loc pînă 
acum numeroase Întreceri în 
cadrul crosului „Să Intlmpi- 

năm 1 Mai“ cu o largă participare 
în asociații sportive, printre care 
„Cauciucul" a Combinatului 
cauciuc Jilava, care și-a propus 
obiectiv antrenarea în iaza pe 
sociatie a unul număr de 600 de 
neri. Tot pe această linie se în
scrie 
tive 
care 
ceri

In 
etapa de masă a 
n-a fost organizată plnă acum în 
multe asociații sportive din Capi
tală. Este adevărat că Iaza de 
masă nu a luat silrșit, dar prima 
săptămlnă a trecut șl rezultatele 
sint nesatisfăcătoare. Duminică 
spre pildă marea majoritate a aso
ciațiilor sportive n-au organizat 
Întreceri de cros. Am vizitat trei 
stadioane din Capitală — „Parcul 
copilului", C. S. Volnfa șl Stadio
nul tineretului —• care in anii tre
cut! au fost printre principalele 
baze sportive unde s-a desfășurat 
această competiție. Spre surprin
derea noastră am constatat că nici 
unul din ele nu găzduia Întreceri 
din cadrul crosului „Să lntimpi- 
năm 1 Mai". Zilele ce-au mal ră
mas plnă Ia 15 aprilie trebuie fo
losite In așa fel Incit prima etapă 
să antreneze un număr cit mal 
mare de tineri.

de 
ca 
a- 
ti-

și strădania asociației spor- 
a Filaturii romlne de bumbac 
a antrenat in primele intre- 

peste 300 iele.
același timp trebuie arătat că 

crosului 1 Mai

». UNGUREANU

Campionatul categoriei A de fotbal

0 ETAPA CV MECIURI NECORESPUNZĂTOARE
ION LUPA!} (meciul Steaua — 

Steagul roșu). „Brașovenii au 
obținut o victorie meritată, în- 
vingîndu-i pe militari tocmai cu 
armele lor obișnuite : joc combi- 
nativ, bine organizat. In timp ee 
la Steagul roșu a alergat mingea, 
Ia Steaua s-a alergat cu mingea. 
Prin aceasta înțeleg că brașove
nii au jucat colectiv, au avut un 
ansamblu sudat, bine închegat, 
în timp ce jucătorii de la Steaua 
au abuzat de joc individual, în- 
cereînd fiecare să rezolve pe 
cont propriu fazele, mai ales în 
atac. Meritul principal al echipei 
învingătoare este acela că odată 
intrați în posesia balonului ju
cătorii acestei echipe nu l-au 
trimis la întîmplare, ci au căutat 
un coechipier mai bine plasat, 
căruia i-au pasat cu adresă. A- 
cest joc Ie-a asigurat stăpînirea 
mijlocului terenului. Subliniez, 
de asemenea, jocul mai calm al 
oaspeților. Din echipa Steagul 
roșu țin să relev pe tînărul mij
locaș Pescaru, căruia ar trebui să 
i se acorde mai multă încredere 
în viitor, intrînd în vederile se
lecționerilor. O extremă de va
loare s-a dovedit Hașoti. Pentru 
jocul lor tehnic, bine orientat, 
mai remarc pe Campo, Năftănăi-

lă ți 
jucat 
cial 
poartă.

Meazaroi. Bucureștenii au 
lent fi au păcătuit în spe- 
în privința fulurilor la

I. ALEXANDRESCU (meciul 
Dinamo București — Dinamo Ba
cău) : A fost un meci ilab. Și 
aceasta se datorește, în primul 
rînd faptului, că bucureștenii au 
jucat foarte nervos, ceea ce i-a dus 
la comiterea a numeroase execuții 
tehnice grețite. Forma acestei 
echipe, care dă atîția jucători 
lotului reprezentativ, este îngri
jorătoare. Dintre toți selecționa- 
bilii, numai Nunweiller IV a co
respuns. învinșii au jucat dumi
nică un meci hotărîtor în eeea 
ce privește rămînerea lor în ca
tegoria A. Pierzînd, șansele lor 
de a se salva sînt de-acum mi
nime. Chiar dacă vor cîștiga 
toate jocurile pe care le mai au 
pe teren propriu acumulează un 
număr de puncte care nu le 
poate asigura evitarea retrogra
dării. Sarcina echipei din Bacău 
este cu atît mai grea cu cît for
mația se prezintă destul de slab. 
A jucat duminică satisfăcător în 
cirnp, dar atacul — alcătuit din 
jucători care n-au mai jueat tm-

destuli

( meciul 
asistat 

tehnică

preună — nu are încă 
omogenitate.

TRAIAN TOMESCU 
Farul — Crișana) : Am 
Ia un joo de factură
slabă. Și, paradoxal poate, aceas
tă notă a fost generată tocmai 
de comportarea echipei învingă- 
toare, de la care se aștepta mal 
mult. Echipa pare obosită și cred 
că activitatea prea intensă (a

Orădenii au o echipă tîuără, 
„bătăioasă”. Cred că mai au 
șanse să scape de retrogradare. 
Mi-au plăcut de la orădeni So- 
lomon, Bacoș, Marin și Szakacs 
III. Rezultatul este totuși just, 
diferența de un gol răsplătindu-i 
pe gazde pentru dominarea din 
repriza a doua.

Din carnetul 
observatorilor 

federali

susținut multe jocuri) din pe
rioada pregătitoare i-a dăunat. 
Trebuie multă grijă pentru refa
cerea potențialului echipei, prin 
refacerea jucătorilor sub aspect 
fizic ți moral. Singurul jucător 
constănțean remarcat a fost Bu- 
kosi, pentru șuturile sale pericu
loase, de la distanță. Crițana are 
merite deosebite, deoarece a ju
cat tot timpul deschis ți n-a ce
dat niei un moment lupta, jucînd 
de la egal la egal ea gexdela,

ION BÂLĂNESCU (C.S.M.S.— 
Progresul) : Fotbal de calitate 
a fost destul de puțin în acest 
meci. Și atîta cît a fost, se da- 
torește bucureștenilor, care au 
jucat bine în prima repriză. Ei 
au luptat hotărît pentru victorie, 
au avut o bună organizare a jo
cului în teren, cu participarea 
activă a tuturor jucătorilor în 
atac și în apărare. Bucureștenii 
au căutat poarta cu insistență. 
Oaidă, de exemplu, a tras numai 
el singur de 9 ori la poartă în 
prima repriză. în a doua parte 
a întrecerii, Progresul a renunțat 
inexplicabil Ia jocul organizat, 
începînd să joace pentru rezul
tat, ceea ce a influențat negativ 
factura tehnică a disputei. Ieșe
nii au jucat fără orientare. Au 
capacitate de luptă, consumă e- 
nergie multă, dar în mod necoor
donat, ceea ee le influențează 
nadamențul. A» fi mai bine

dacă unii conducători ai echipei 
ar căuta cauzele eșecurilor în 
sinul echipei și nu în arbitraj, 
așa cum au făcut duminică. In 
legătură cu comportarea jucăto
rilor, din punct de vedere disci
plinar, dezaprob pe ieșeanul Ma
tei care a fost nedisciplinat, a 
avut mereu intenția de a lovi, 
ceea ce i-a atras și avertisment 
din partea arbitrului.

BASIL MARIAN (meciul Mi
nerul — U.T.A.) : A fost un joo 
de factură tehnică slabă, în care 
singurul lucru remarcabil a fost 
pregătirea fizică a jucătorilor. 
Dar numai atit nu e suficient. 
Tehnic, echipele s-au prezentat 
slab, mai ales gazdele. Minerii 
au greșit și din punct de vedere 
tactic, jucînd foarte mult cu 
mingi pe sus, cu pase la întîm
plare. Nici comportarea discipli
nară pe teren a celor două echi
pe n-a mulțumit, între jucători 
ivindu-se dese mici „ciocniri” și 
„conflicte”. Arbitrul A. Bentu 
n-a acordat Minerului un 11 
metri perfect valabil în minutul 
48, pentru ca apoi în minutul 55 
să acorde altul, în compensație.
Cel de-al doilea 11 metri acor
dat tot gazdelor • discutabil.

’)

I inundînd orașul. Bucureștenii i-au ieșit în intimpinare pretutin-1 
deni, dar mai ales în parcuri unde razele lui poleiau unduirea l 
lacurilor și încălzeau primii muguri. Au ieșit cei tineri, cei j 
vîrstnici, și chiar și cei... care nu știu încă sâ meargă. Fotogra- ) 
fia noastră înfățișează un aspect din Parcul Libertății.

VICTOR CONSTANTINESCU j

RESPECTAREA
DISCIPLINEI TEHNOLOGICE

(Urmare din pag. I)

zionale a tuturor muncitorilor 
din secție. în prezent funcțio
nează în secția noastră trei 
cursuri de ridicare a califică
rii : pentru formatori, pentru 
muncitorii de la elaborarea 
fontei și pentru cei de la 
turnătoria de metale neferoa
se. Majoritatea celor 22 de 
teme cuprinse în programa 
analitică sînt axate pe proble
me privind însușirea tehnolo
giei moderne. Unele teme vor. 
besc cursanților despre rețete 
optime de turnare, de aerisire 
a formelor și de cel mai a- 
decvat maselotaj. Alegerea 
corectă a suprafețelor de se
parație pentru forme și mie
zuri este deosebit de impor
tantă pentru respectarea pro
cesului tehnologic. Și acest 
aspect a fost cuprins în planul 
tematic al cursului pentru 
turnători.

Anul acesta în vederea în
sușirii cît mai depline a noțiu. 
nilor predate la cursuri au 
fost prevăzute și o serie de 
demonstrații practice la locul 
de muncă, toate cu scopul de 
a verifica în ce măsură tinerii 
și-au îmbogățit cunoștințele 
profesionale și cum le aplică 
în procesul de producție.

Deși s-au obținut rezultate 
bune anul acesta, există posi
bilități de a pune mai deplin 
în valoare rezervele noastre

interne. Este vorba de conti
nua întărire a asistenței teh
nice, de ajutorarea muncitori
lor cu mai puțină experiență, 
de unele măsuri privind per
manenta îmbunătățire a orga
nizării procesului de produc
ție, probleme care stau în a- 
tenția conducerii secției.

Respectarea disciplinei teh
nologice constituie un dome
niu în care organizația U.T.M. 
ar putea da un sprijin mai 
mare. S-ar putea organiza nu
meroase acțiuni interesante 
care să contribuie la educarea 
răspunderii tinerilor față de 
calitatea produselor, la obți
nerea unei producții mereu 
sporite. în unele adunări ti
nerii ar putea dezbate proble
me ca: „folosirea timpului 
de lucru”, „ce înseamnă să 
reduci rebutul cu un procent“, 
„ce se înțelege prin disciplina 
socialistă a muncii“ etc. Soco
tim că și posturile utemiste de 
control pot desfășura o sus
ținută activitate în această 
direcție.

O colaborare mai strînsă în
tre organizația U.T.M. și con
ducerea secției va face ca să 
se îmbogățească experiența 
dobîndită pînă acum, să se e- 
limine în mod operativ unele 
neajunsuri, astfel îneît să 
crească tot mai mult contribu
ția tinerilor la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de pro
ducție.

Tractoarele lucrează 
cu întreaga lor capacitate

(Urmare din pag. I)

mecanici agricoli din Filipești- 
Tîrg, veniți în practică de pro
ducție. Potrivit îndrumărilor or
ganizației de partid și a con
ducerii stațiunii de mașini și 
tractoare, acestora Ii s-au re
partizat lucrări mai ușoare, pe 
care le efectuează sub suprave
gherea mecanizatorilor cu ex
periență. Elevii practicanți lu
crează în schimbul I, iar trac
toriștii în schimbul II. Organi- 
zîndu-și astfel munca, tractoriș
tii din brigada a șaptea au reu

șit să termine însămînțatul ma- 
zărei, borceagului, florii-soare- 
lui, să înceapă însămînțatul sfe
clei de zahăr și să pregătească 
terenul pentru celelalte culturi, 
executând arături pe o supra
față de peste 320 de hectare.

Starea timpului se îmbunătă
țește. Ritmul lucrărilor din 
campanie poate și trebuie să 
fie mult intensificat. Folosind 
experiența bună, metodele care 
au dat rezultate, mecanizatorii 
de la S.M.T.-Buda vor reuși să 
traducă în fapte obiectivele și 
angajamentele luate.
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ecent, comitetul 
executiv al Sfatului 
popular al regiunii 
Bacău a analizat 
într-o ședință a sa 
felul în care se 
desfășoară preda

rea obiectului „Agricultura" în 
școlile din mediul rural. Ana
liza a prilejuit generalizarea 
experienței bune dobîndită pînă 
în prezent, a fixat direcțiile în 
care va trebui să muncim în 
viitor, pentru îmbunătățirea 
predării acestei discipline, pen
tru legarea ei mai strînsă de 
practica construcției socialiste 
la sate.

Ținînd seamă de importanța 
pe care o are introducerea a- 
cestui obiect în planul de învă- 
țămînt al școlilor de 8 ani de 
la sate și pentru asigurarea 
unui nivel corespunzător pre
dării acestei discipline, comite
tul executiv, îndrumat de biro
ul comitetului regional de 
partid, a asigurat încă din 
vara anului 1962 numărul 
necesar de cadre didactice 
care să predea „Agricultu
ra", s-a îngrijit de buna 
lor pregătire profesională și po
litică. In acest scop, au fost or
ganizate cursuri de perfecțio
nare, consfătuiri comune ale 
cadrelor didactice, lectorilor de , 
la învățămîntul agrozootehnic 
și membrilor consiliilor agrico
le, cercuri pedagogice. Inspec
torii regionali și raionali au 
desfășurat un control și o în
drumare sistematică a 
drelor didactice care 
dau acest obiect. In 
murirea problemelor de specia
litate profesorii au fost spriji
niți de unii ingineri agronomi. 
Astfel In comunele Ștefan cel 
Mare — raionul Piatra Neamț, 
Găiceana și Podul Turcului — 
raionul Adjud, Podoleni — ra
ionul Buhuși, Răcătan și Valea 
Seacă — raionul Bacău, Horia 
— raionul Roman și altele, in
ginerii au pus la dispoziția șco
lilor material didactic și docu
mentar privind condițiile pedo
climatice din gospodăria agri
colă respectivă, au dat indica
ții asupra predării unor capi
tole din proqram. Tot cu ajuto
rul inqinerilor s-au organizat 
la unele scoli (Măqirești și So- 
lonț — raionul Moinești, Șer- 
besti — raionul Piatra, Neamț, 
Costisa — raionul Buhuși și al
tele) laboratoare aarlcole bine 
utilate.

Majoritatea cadrelor didacti
ce s-au pregătit bine pentru 
fiecare lecție în parte, au folo
sit material intuitiv, scheme cu
prinzătoare, date și aprecieri 
din documentele de partid și de 
stat, au leqat cunoștințele teo
retice de problemele specifice 
ale gospodăriei colective din 
comună. La școala din Rugi
nești — raionul Adjud, de pil
dă, la predarea lecției „Deter
minarea purității semințelor" 
toți elevii au avut coșulețe cu 
porumb și qrîu urmărind se
mințele după expunerea pro
fesorului Pentru lecția „Bolile 
și dăunătorii viței de vie" pro
fesorul de la școala de 8 ani 
Orbeni a folosit frunze, planșe, 
scheme. La școala din Boghicea 
a fost predgtă o lecție deosebit 
de interesantă privind cultura 
porumbului pentru boabe. Por
nind de la sarcinile trasate de 
partid în legătură cu creșterea 
suprafeței cultivate cu po
rumb și a măririi producției Ia 
hectar, profesorul a folosit ca 
exemple situația din propria lor 
gospodărie, precum și din gos
podăriile fruntașe din raion. 
Multe cadre didactice acordă a- 
tenție confecționării și folosirii 
materialului didactic în scopul 
ușurării înțelegerii cunoștințe
lor predate. La numeroase

ca- 
pre- 
lă-

școli s-au procurat diferite 
soiuri de plante, profile de sol, 
mostre de sol cu structură și 
fără structură, colecții de în< 
grășăniinte chimice, de dăună
tori și plante atacate de boli, 
necesare predării pomiculturii, 
legumiculturii etc.

Desigur că mai sint cadre di
dactice care, fie din lipsă de 
pregătire, fie dintr-un scăzut 
spirit de răspundere profesio
nală, mai predau lecții neinte
resante, abstracte. In ședința sa, 
comitetul executiv a hotărît 
intensificarea controlului și a 
îndrumării fiecărui cadru didac
tic în vederea asigurării unor 
lecții de bună calitate, condiție 
principală pentru însușirea cu
noștințelor de către elevi.

Programa școlară la agricul
tură prevede ore teoretice, ore 
de 
de 
în

practică curentă și perioade 
practică continuă, asigurînd 
felul acesta aprofundarea și

căpătate ; în unele școli s-a 
efectuat întreaga practică la în
ceputul anului școlar și nu eșa
lonată toamna și primăvara. In 
felul acesta elevii au participat 
numai la lucrările de recoltare 
și nu și la lucrările de semănat 
și întreținere a culturilor. De 
asemenea, în orele de practică 
săptămînală s-au constatat 
unele abateri: în loc să se facă 
lucrările prevăzute în progra
mă, s-au făcut împletituri și cu
sături și aceasta din cauză că 
profesorii respectivi nu s-au în
grijit să-și 
didactic 
în unele 
nu s-au 
Iul dorit 
școlare sînt mici în comparație 
cu numărul elevilor. De altfel, 
în legătură cu aceasta, comite
tul executiv al sfatului popular 
regional a indicat ca sfaturile 
populare raionale să asigure

adune materialul 
necesar. Și, în sfîrșit, 
școli orele de practică 
putut efectua la nive- 
și din cauză că loturile

Predarea obiectului

„AGRICULTURA“
în școlile din satele regiunii Bacău
lărgirea cunoștințelor, formarea 
priceperilor și deprinderilor la 
elevi. Și în această direcție se 
remarcă atenția conducerilor 
școlilor și a cadrelor di
dactice pentru buna organizare 
a practicii. La cele mai multe 
școli, practica continuă s-a des
fășurat după un plan întocmit 
în colaborare cu inginerul gos
podăriei colective, planificin- 
du-se lucrări care să-i ajute pe 
elevi să-și consolideze cunoș
tințele teoretice căpătate. S-au 
efectuat lucrări variate ca: re
coltarea porumbului, a sfeclei 
de zahăr, a Cartofilor și sorta
rea lor, culesul fructelor și a 
strugurilor, săpatul gropilor 
pentru plantarea pomilor fruc
tiferi, sortarea și tratarea griu
lui pentru semănat, precum și 
recoltarea zarzavaturilor din 
grădinile gospodăriilor colec
tive. In comunele de munte din 
raioanele Piatra Neamț, Buhuși- 
Moinești practica s-a desfășu
rat în pepinierele ocoalelor sil
vice. Pentru perioada de iarnă 
au fost planificate lucrări prac
tice de laborator ca : determi
narea puterii de germinație și 
puritatea semințelor, recunoaș
terea dăunătorilor și a bolilor 
diferitelor grupe de plante etc. 
De asemenea, elevii au ajutat 
la efectuarea platformelor de 
gunoi ale G.A.C., au pregătit 
paturi calde și au confecționat 
răsadnițe etc.

Practica are și un mare rol 
educativ. Elevii au lucrat în 
echipe, s-a făcut permanent le
gătura cu cunoștințele teoretice 
căpătate la lecții ; ei și-au for
mat deprinderi de muncă și au 
îndrăgit munca în colectiv, s-a 
cultivat răspunderea lor pentru 
lucrarea executată. Și aici, însă 
— ca și la predarea lecțiilor 
teoretice — se mai manifestă 
unele neajunsuri a căror reme
diere stă în atenția noastră. 
Astfel au fost școli care nu s-au 
orientat bine în organizarea 
practicii în sensul că au parti
cipat cu elevii doar la o sin
gură- lucrare — de pildă la 
culesul porumbului — lipsin- 
du-i astfel pe elevi de posibi
litatea de a cunoaște și alte lu
crări, de a aplica cunoștințele

dotarea tuturor școlilor cu lo
turi corespunzătoare, cu unel
tele agricole necesare efectuă
rii lucrărilor pe lotul școlar.

Pregătirile pentru această 
ședință, controlul și discuțiile 
cu diferite cadre didactice, pre
cum și discuțiile de la ședin
ța propriu-zisă, au scos la 
iveală o serie de observații cri
tice și cu privire Ia programa 
și la manualele obiectului „A- 
gricultura", pe care socotesc 
util să le enunț în rîndurile de 
față.

Programele la această disci
plină nu țin îndeajuns seama 
de specificul geografic al țării 
noastre. Astfel, în regiunile 
muntoase se întîmpină mari 
greutăți în predarea lecțiilor 
(teoretice și practice) la ca
pitolele „Cerealele" și „Vi
ticultura", pentru că elevilor le 
sînt străine aceste categorii de 
lucrări agricole. In școlile din 
aceste zone nu se pot efectua 
în întregime nici numărul ore
lor de practică cuprinse în pro
gram. Ar fi necesar ca Mini
sterul Invățămîntului să dea 
indicații suplimentare cu pri
vire la predarea acestei disci
pline în școlile din zonele mun
toase, ușurînd astfel munca 
profesorilor.

Cu privire la manuale. Capi
tolul „Cultura plantelor de

cîmp", din partea a doua a 
manualului pentru clasa a V-a 
este identic cu capitolul res
pectiv din manualul pentru 
clasa a Vl-a, deși elevii din 
clasa a V-a au un nivel mai 
scăzut de cunoștințe. Același 
manual nu asigură împărțirea 
pe lecții a materiei (de exem
plu, cultura griului, a porum
bului), îngreunînd astfel mun
ca profesorilor. La sfîrșitul ca
pitolelor nu se dau întrebări 
recapitulative. La capitolul 
„Combaterea eroziunii și con
servarea solului'’ nu se arată 
cauzele eroziunii și nu sînt 
indicate măsurile practice de 
combatere. La capitolul „Po
rumbul hibrid" lipsesc scheme
le clare cu încrucișarea dife
ritelor soiuri de porumb.

Capitolul privind „Mașini și 
unelte agricole" are o termi
nologie greu accesibilă elevi
lor și nu ține seama de faptul 
că nu toate școlile sînt așeza
te în apropierea unor S.M.T. 
ori G.A.S., pentru a se putea 
face și demonstrații practice. In 
general, din manuale lipsesc 
grafice, planșe colorate și hărți 
privind zonarea solurilor și a 
diferitelor plante de cultură. 
De asemenea, ar fi instructiv 
ca planșele privind dăunătorii, 
bolile plantelor, precum și so
iurile diferitelor fructe să fie 
redate în culoarea lor naturală. 
In general, stilul manualelor, 
prezentarea lor grafică trebuie 
să fie mai atractivă, să nu di
fere atît față de celelalte ma
nuale. Și, în sfîrșit, Ministerul 
Invățămîntului ar trebui să se 
îngrijească de confecționarea 
unui bogat material didactic — 
albume, planșe, mulaje — cu 
ajutorul cărora elevii să-și 
poată însuși mai bine noțiu
nile teoretice.

Pentru remedierea unora din 
aceste neajunsuri, pentru com
pletarea unora din capitolele 
mai slab tratate în manuale, în 
regiunea noastră s-au dat in
dicații în cercurile pedagogice 
de către inspectorii metodiști.

Trebuie să spunem că elevii 
manifestă un mare interes pen
tru însușirea cunoștințelor de 
agricultură, întrucît ele sînt 
strîns legate de ocupația pă
rinților lor, ocupație pe care o 
vor îmbrățișa majoritatea din
tre ei în viitor. Mărturie în a- 
ceastă direcție stă numărul 
mare de elevi care obțin note 
bune și foarte bune la această 
disciplină. Acestui interes a- 
vem datoria să-i răspundem cu 
lecții și lucrări practice ținute 
la un. nivel corespunzător, 
strîns legate de sarcinile actu
ale ale agriculturii noastre so
cialiste.

IOAN RIZESCU
șeful secției de învățămînt 

a Sfatului popular ai regiunii 
Bacău

La înfrumusețarea orașului
Peste 15 000 tineri și vîrstnici 

din întreprinderi și instituții, e- 
levi, gospodine din Brașov au 
muncit voluntar pentru înfrumu
sețarea orașului. Cei mai mulți 
au lucrat la plantarea pomilor 
în Parcul prieteniei din centrul 
orașului, la amenajarea zonelor 
verzi în jurul noilor blocuri din 
cartierele muncitorești Steagul

Roșu. Tractorul, Primăverii, Par
tizanul Roșu.

Și în comunele care aparțin o- 
rașului Brașov colectiviștii și fa
miliile lor au participat cu entu
ziasm la acțiunile inițiate pentru 
mai buna gospodărire și înfru
musețare a comunelor și satelor 
lor.

. Brigada de sondori, condusă i 
! de maistrul Gheorghe Vîr- J 
| joghe, execută probele de J 
j punere în funcțiune la una ) 
! din noile sonde din regiu- I 

nea Argeș
J 

Foto : AGERPRES JI
DIN NOU

LA SCOALĂX
8 aprilie 1963. Școlile de pe în

treg Cuprinsul patriei și-au redes
chis, primitoare, porțile. Elevii au 
pășit intr-un nou trimestru — al 
treilea din acest an școlar — cu 
entuziasm, reconfortați după zilele 
vacanței.

...Mai sînt cîteva minute pînă 
ce sunetul clopoțelului va anunța 
începutul primei ore. Pe culoarele 
Școlii medii nr. 11 „Dimitrie Can- 
temir" din Capitală elevi și eleve, 
adunați in grupuri, rid, glumesc, 
tși împărtășesc impresiile de va
canță. Ionescu Mihaela, Petrenco 
Adrian, Vartolomei Luminița po
vestesc de zor: cîte filme au vă
zut, cîte spectacole de teatru, la 
cîte excursii au participat, cum s-a 
desfășurat concursul 
turistică din Pădurea 
etc.

în mijlocul unor 
Xl-a am întîlnlt-o pe 
fesoară Elena Marlnescu, secreta
ra comitetului U.T.M.

— Dacă trimestrul al IlI-lea este 
ultimul din acest an pentru toate 
clasele — ne lămurește secretara 
U.T.M. — pentru el, cei din cla
sele a Xl-a, constituie și etapa fi
nală a școlii medii. De aceea, gri
ja noastră, a profesorilor, a orga
nizației U.T.M. trebuie să se în
drepte îndeosebi asupra lor.

ADRIAN VASILESCU
In fotografie ■. elevi ai clasei a 

Xl-a P de la Școala medie nr. 13 
In laboratorul de fizică.

de orientare 
Băneasa etc.,

elevi dintr-a 
tovarășa pro-

(Agerpres)
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Intre R. P. Romînă
In urma tratativelor, care 

au decurs într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reci
procă, la 8 aprilie 1983 s-a 
semnat la București Acordul 
privind schimbul de mărfuri 
și plățile pe anul 1963 între 
Republica Populară Romînă și 
Republica Populară Chineză.

Acordul prevede creșterea 
schimburilor reciproce cu 10 la 
sută, față de anul 1962.

R. P. Romînă va livra în 
R. P. Chineză : tractoare, piese 
de schimb pentru tractoare și 
instalații de foraj, produse pe
trolifere, produse chimice șt 
alte mărfuri.

R. P. Chineză va livra în 
R. P. Romînă: laminate de 
oțel, fontă, produse ale indu
striei construcțiilor de mașini, 
minereuri, 
bunuri de 
mărfuri-

Acordul a
partea romînă de Nicolae

ghel, adjunct al ministrului 
Comerțului exterior, iar din 
partea chineză de Șiu Gien- 
guo, ambasadorul R. P. Chi
neze în R. P. Romînă.

La semnare au asistat func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, Mini
sterul Comerțului Exterior, 
precum și membrii celor două 
delegații la tratative.

(Agerpres)

produse textile, 
consum și alte

Primirea de către 
vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Gaston 

Marin, a președintelui 
Comisiei de Stat 

a Planificării 
din R. P. Ungară

fost semnat din
An- Luni 8 aprilie 1963, vicepre

ședintele Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Gaston Marin 
a primit pe președintele Comi
siei de Stat a Planificării din 
R. P. Ungară, dr. Ajtai Mi- 
klos, însoțit de vicepreședin
tele Comisiei de Stat a Plani
ficării din R. P. Ungară, 
Osztrovszki Gydrgy.

Discuțiile purtate s-au refe
rit la problemele colaborării 
economice dintre R. P. Ro
mînă și R. P- Ungară, privind 
perioada de perspectivă gene
rală .pînă în 1980.

La primire a fost de față 
Mauriciu Novac, vicepreședin
te al Comitetului de Stat al 
Planificării.
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învețe, dar la citire era slab. 
Citea greu și de multe ori ve
nea cu lecția neînvățată. Ce a 
făcut învățătoarea ? A mers 
mai întâi acasă la părinții ele
vului și s-a interesat ce făcea 
în timpul liber. „Nu citește — 
i-au spus părinții,, dar de știut 
știe ele la școală. La matema
tică mai ales !“ învățătoarea 
le-a recomandat părinților să-l 
pună să citească cu glas tare, 
iar ea l-a chemat a doua zi, 
așa ca din întâmplare :

—Gheorghiță, ia vino să-ți 
arăt o carte minunată. Și a în
ceput să-i citească cîteva pa
gini din „Amintiri din copilă
rie". Gheorghiță a rămas de-a 
dreptul vrăjit. Dacă vrei pot 
să ți-o dau s-o citești mai de
parte acasă, i-a zis învățătoa
rea. De atunci Oprea Gheor
ghe a devenit un cititor frec
vent al bibliotecii de la școa
lă. învățătoarea îi reîntâlnește 
adesea pe foștii ei elevi. Une
ori se duce la ei în clasă și se 
interesează cum merg cu în
vățătura. îi încurajează și 
acum sau ii mustră la fel ca 
în clasa I. Dar ci văd în asta 
dragostea ei de învățătoare. 
La riadul ei găsește în.bucu- 
riile și succesele lor propriile 
ei satisfacții.

Și satisfacțiile acestea sînt 
mari și fără sfîrșit. A petrecut 
o promoție de-a lungul prime
lor clase, a început anul ace
sta cu alta, tot de la abecedar. 
Colectiviștii i-au încredințat 
copiii să-i învețe, să-i educe și 
să-i instruiască, iar Elena Bă- 
rău are convingerea că nu 
poate fi altă muncă mal fru
moasă decît aceea de învăță
toare.

lena Bărău e
I vațătoare de 9 
i de zile și are 

de ani. 9 ani 
seamnă experien
ță pedagogică, în
seamnă experien

ță de viață. Acum 9 ani, cind 
a terminat școala pedagogică 
mixtă din Tulcea, fiica colec
tivistului Pîrjol Dumitru din 
Istria a venit ca învățătoare 
la Maliuc, în inima. Deltei. 
Apoi s-a mutat la Crișan, o 
comună așezată pe o limbă de 
pămînt între plauri. Au fost 
ani de muncă încordată. Din 
primăvară și pînă toamna târ
ziu Delta e un adevărat rai, o 
grădină imensă cu vegetație 
luxuriantă și milioane de pă
sări, iar copiii au în suflet 
ceva din prospețimea naturii, 
din frumusețea acestor locuri. 
Dar iarna ? Hei, iarna e pe 
atît de grea. Așezările rămî- 
neau adesea troienite, și rupte 
de restul lumii, viscolele le 
înfruntau cu greu pînă și pes
carii zdraveni, localnici. Și cu 
toate astea Elena Bărău, cu 
cărțile sub braț, batea ulițele 
satelor. Adesea copiii nu ve
neau la școală din cauza vre
mii și învățătoarea mergea din 
casă în casă. Munca ei se 
extindea și asupra oamenilor 
vîrstnici. Pentru că în sat mai 
circulau fel de fel de prejude
căți pe care tânăra învățătoa
re trebuia să le spulbere fia 
prin discuții, fie prin confe
rințele pe care le ținea. Trep
tat oamenii Deltei au început 
s.o iubească ca pe propriul lor 
copil. Deseori, cînd venea a- 
casă, găsea focul aprins în că
măruța în care locuia. N-a 
știut niciodată cine-i făcea 
bucuria aceasta, dar vedea în 
gestul acesta un sentiment de 
dragoste și apreciere al oame
nilor pentru munca ei de în
vățătoare.

în 1958 a revenit la Istria, 
învățătoare in satul natal. Se 
numea acum Elena Bărău, 
după soț.

Și iată că de atunci și pînă 
anul trecut a mai dat o pro
moție de elevi. Și-i amintește 
pe toți 28 dți au intrat pentru 
prima dată în clasă, îi știe pe 
fiecare pe nume, îi cunoaște 
ca o soră mai mare, ca o în
vățătoare apropiată de elevi și 
îndrăgostită de profesia ei. 
împreună au trecut emoțiile 
primelor litere din alfabet în
vățate, primelor socoteli rezol
vate și uneori micile necazuri 
pricinuite de cei mai ștren
gari. Și-i amintește pe Cilibiu 
Georgeta, pe Ionel Florea, pe 
Gogoneață Lucreția. Oprea 
Gheorghe era un elev foarte 
bun la matematică, spune în
vățătoarea, ceea ce-mi dove
dea că e inteligent și poate să

Succese ale ceferiștilor
Mecanicii și fochiștii de la 

depoul C.F.R. Petroșeni au re- 
mofeat de la începutul anului 
415 trenuri cu tonaj sporit, e- 
conomisind o cantitate de 
combustibil care poate fi folo
sit la remorcarea a circa 400 
de trenuri de marfă pe distan. 
ța Petroșeni-Simeria și retur.

Feroviarii din Petroșeni fo
losesc pe scară largă și meto
da marșrutlzării. în primul 
trimestru al anului, din stația 
C.F.R. Petroșeni, au plecat pe
ste 200 de trenuri marșrut în 
direcția București-Craiova-A. 
rad-Coșlariu.

(Agerpres)
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Nouă metodă 
de tratament

La complexul balnear Efo- 
rie-Nord a început aplicarea 
experimentală a unei noi me
tode de tratament. Este vorba 
de ionizările cu filtrat de nă
mol din lacul Techirghiol, in
dicate în diferite afecțiuni și 
în spondilozele cervicale. Re
zultatele bune obținute pînă 
acum creează premizele extin
derii aplicării 
tratament la 
balnear.

Foto : O. PLEC AN

Imprimări consacrate 
creației enesciene 

Octuorul

Larga acțiune de vaccinare
anâitefcmicâ

în scopul lichidării tetano- 
sului în țara noastră, Minis
terul Sănătății și Prevederilor 
Sociale a inițiat o largă acți
une de vaccinare împotriva a- 
cestei boli a populației pînă 
la șaizeci de ani din mediul 
rural.

în cursul anului trecut au 
fost imunizate 4 milioane de 
persoane. în prezent, această 
acțiune continuă, urmînd ca 
pînă la sfîrșitul anulu, să se
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facă vaccinarea antitetanică 
altor patru milioane de per
soane.

Imunizarea constă în admi
nistrarea a trei injecții la un 
interval de 30 de zile, urmată 
de o revaccinare după un an. 
Aceasta se face la toate cir
cumscripțiile sanitare din me
diul rural, cu vaccin produs la 
Institutul „dr. I. cantacuzino” 
din Capitală.

în anumite cazuri, indicate 
de medic, vaccinarea antiteta
nică se practică concomitent 
cu vaccinarea împotriva fe
brei tifoide (vaccinul T.A.B.).

(Agerpres)

GEORGE MIWĂESCU

noii metode de 
acest comiplex

(Agerpres)

Concert prezentat de corul
Palatului pionierilor

In creația lui George Enescu 
muzica pentru ansambluri Instru
mentale de cameră ocupă un loc 
Însemnat.

Profund cunoscător al bogatelor 
resurse expresive ale instrumente
lor cu coarde (Octuorul este scris 
pentru patru viori, două viole șl 
două violoncele), compozitorul a 
realizat In această lucrare, o suită 
de imagini In care delicatul sens 
poetic al muzicii, efuziunile lirice 
se împletesc cu momente de un 
pronunțat caracter evocator, ori cu 
tablouri ale vieții rustice.

Lucrarea Începe cu un fel de 
preludiu amplu și viguros, amin
tind intrucltva de celebrul prelu

diu la unison din Suita In do ma
jor pentru orchestră. O melodie 
de o mare finețe poetică executată 
In canon de către violina 1 și vio
la I acompaniată discret de celelalte 
instrumente, conturează apoi una 
dintre delicatele pagini lirice ale 
lucrării. Sonoritățile se învolbu- 
rează treptat plnă ajung la un mo
ment culminant, după care viola 
prima expune o melodie cu rezo
nante arhaice asemeni clntecelor 
trubadurilor medievali. Acestui 
fragment li urmează momente de 
meditafie poetică care alternează 
cu pagini pline de umor subtil ori 
de avint tineresc.

Octuorul (care Se bucură în ver
siunea imprimată de „Electrecord" 
de o interpretare de Înaltă tinută 
artistică din partea a opt instru
mentiști bucureșteni) se Încheie cu 
un vals In care străbat imagini ale 
linerejii și bucuriei de viajă.

V. DONOSB

„Drumuri albastre64 de DIONISIE ȘINCAN

uminică seară a avut loc la 
Ateneul R.P.R. un concert 
de cintece. Artiștii: micii 

purtători ai cravatelor roșii — pio
nierii.

Sub bagheta dirijorului proi. 
Stelian Olariu, corul Palatului pio
nierilor din București a interpre
tat : „Partidului slavă“ de Marin 
Constantin, „Clntec pentru distinc
ția pionierească’ de V. Timiș, apoi 
„Copilul șl iloarea“ de Brahms, 
„Clntec de copil" de Ceaikovski, 
„Clntec de pace" de Z, Kodâly. 
De un frumos succes s-au bucurat 
fragmentul din oratoriul „De strajă 
păcii’ de Prokofiev, și „Potecuja 
școlii“ de Muradeli.

Concertul coral s-a Încheiat cu 
medalionul de cintece pentru copii 
— „Copiilor lumii salut" — de Ion 
Chirescu.

In sală se ailau compozitorii Ion 
Chirescu, Hilda Jerea, E. Lerescu, 
Al. Velehorschi — autori ai cînte- 
celor din repertoriul prezentat. A- 
aeasta nu este unica intllnire a
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copiilor cu compozitorii: recent, 
la Palatul pionierilor a avut loc 
un „colocviu" pe marginea clnte- 
cului pionieresc, unde au fost de 
fajă, de asemenea, numeroși com
pozitori.

I. MIHUȚ

INFORMAȚII
Luni dimineața au plecat în Gre

cia acad. Emil Condurachi, direc
torul Institutului de arheologie al 
Academiei R. P. Romîns și conf. 
univ. Eugen Stănescu, pentru a 
participa la ședința Comitetului 
Internațional de bizantinologie, ce 
ya avea loc la Atena.

■
 edactarea unui

jurnal de călăto
rie poate însemna 
uneori elaborarea 
unei autentice lu
crări artistice, cu 
un caracter, în 

primul rînd, puternic educativ. 
Este un mijloc de a împărtăși 
altora cunoștințe inedite, me
ditații prilejuite de contactul 
nemijlocit cu o galerie largă de 
personaje observațiile asupra 
naturii fiind însoțite de trans
miterea experienței formării 
unui caracter uman ori a unui 
colectiv care are de îndeplinit 
aceleași sarcini. Fiind vorba 
de un jurnal de bord, lucru
rile pot fi cu atît mai intere
sante dat fiind ineditul, pen
tru majoritatea cititorilor, al 
condițiilor specifice de con
viețuire la bordul unei na
ve în timpul unei călătorii 
mai întinse. Aria de cuprin
dere a unui asemenea jurnal 
este, aparent, nelimitată. De 
asemenea felul observațiilor. 
Dacă într-o asemenea scriere 
se pot întâlni, în limitele ace
leiași pagini, observații de o 
mare varietate, ceea ce subor
donează totuși notele eteroge
ne unei linii în ansamblu li
mitară este unghiul din care 
sînt ele emise. De regulă, o 
întreagă călătorie este poves
tită la persoana întâi de un 
martor sau chiar un membru 
al echipajului.

Procedeul redactării la per
soana întâi are avantajele și 
dezavantajele lui. In cazul căr
ții lui Dionisie Șincan lucru
rile sînt foarte clare, ele 
oferă cel puțin terenul pentru 
a avertiza asupra obligațiilor 
elementare cărora o asemenea 
încercare trebuie să le facă 
față. Dobre, secretar al birou
lui organizației de partid de 
pe nava „Șiretul" primește 
sarcina de a lucra pe „Mil- 
cov”, vas de transport al că
rui colectiv de marinari nu 
este încă suficient de înche
gat. Dificultățile întâmpinate 
de erou sînt, înainte de toate, 
de ordin strict familiar. El tre
buie să explice familiei, soției 
și copiilor, motivul real pen
tru care este mutat pe un „vas 
vechi, o copaie cîrpăcită”. 
Munca lui pe „Milcov” tre
buie să ducă ia înseninarea 
unor marinari pricepuți ca Șă- 
veanu, comandantul vasului, 
ori Gulan, încrîncenați de o 
viață peste măsură de grea, în 
care s-au descurcat fiecare 
cum a putut. Dintr-o aseme
nea experiență amară sufle
tul lor a ieșit răsucit în ei în
șiși, izolarea în care au mun
cit la antreprenori capitaliști 
a fost condiția pentru forma
rea unui caracter nesociabil. 
Sarcina lui Dobre nu este 
ușoară si însemnările lui con
semnează sugestiv acest lucru. 
Dar, față de seriozitatea ace

stor probleme, a căror expu
nere în prima parte înseamnă 
și o promisiune de a le rezolva 
convingător, însemnările care 
arată modul cum un nesocia
bil ca Săveanu ajunge să-și 
iubească oamenii, cum un a- 
mator de anecdote ieftine 
ca Gulan își primejduiește a- 
poi viața pentru salvarea vasu
lui în timpul unei furtuni, sînt 
neconvingătoare, schematice.

Stilul direct, nervos de a 
povesti, capacitatea de a 
sugera o problemă prin- 
tr-un amănunt revelator, mai 
ales vigoarea redării unor 
scene dinamice ori dialo
guri — printr-un incontes
tabil simț al oralității — 
sînt cîteva calități pe care au
torul însuși și le-a neglijat în 
bună măsură. Lucrul se vede 
chiar și din unele accente mo
nocorde ale descrierii și aso
ciațiilor. De cele mai multe 
ori norii sînt „bolovănoși”, a-

pelA „răscolite parcă de un Plug 
uriaș”, siajul („dîra spumoasă 
de sub elice”) stârnește de 
cîteva ori aceeași comparație 
cu „urma vieții" acordată 
cîtorva personaje. Aceste pete 
comune ale descrierii vădesc o 
comoditate stilistică asociată, 
într-un plan mai larg, unei 
dezarmante abandonări a su
biectelor anunțate anterior 
într-un chip interesant, în stare 
să angajeze strîns atenția citi
torului.

In partea a doua a cărții), 
(care este de fapt un al doilea 
jurnal de călătorie) întâlnim, 
notate de același erou, alte 
„cazuri”. Este vorba, de data 
aceasta, de noul comandant 
Preda. Familia lui este pe cale 
de a se destrăma din cauza 
răcelii cu care el se poartă cu 
soția și copii. Acum autorul 
complică lucrurile ; eroul con
semnează evoluția noului co
mandant și a lui Mardare, 
înconjurîndu-i cu o atitu
dine veșnic circumspectă care 
în cele din urmă se dove
dește greșită. Prilej ,din nefe
ricire, de reconstituire a unor 
episoade pe care jurnalul erou
lui le-a consemnat la vremea 
lor. Sînt inconsecvențe dato
rate în primul rînd modului 
neindicat de a lăsa lucrurile să 
se desfășoare de la sine, în
tr-o ordine oronologioă care 
nu m «cordeasrfi cu «Maleatipa

internă a semnificațiilor fap
telor petrecute. Modalitatea 
jurnalului scris de un erou își 
manifestă aici dificultăți ne
rezolvate de autor. Întâmplă
rile relatate cereau o perspec
tivă mai amplă poate a mai 
multor personaje, în așa fel, 
îneît sensul să fie adîncit, 
semnificația lor să capete re
lief. problemele ridicate de 
viața colectivului de mari
nari puteau fi mai con
vingător relatate și rezolva
te integrînd organic în acest 
colectiv și un erou ca Dobre, 
care, așa cum se întâmplă, 
pare mai mult un spectator și 
comentariul său nu se ridică 
totdeauna la acel nivel care să 
permită identificarea convin
gătoare a comentatorului cu 
eroul activ, participant inte
grat el însuși problematicii 
pe care o dezbate în propriile 
însemnări. Din cauza acestei 
slabe suduri între ipostazele 
eroului, lucrurile rămîn spuse 
doar pînă la jumătate, promit 
evoluții pasionante, dar rămîn 
simple promisiuni. Eforturile 
de a rezolva cazurile prin „în
călzirea" relatării, de o bună 
factură reportericească, rămîn 
virtuți prețioase dar neinte
grate unei finalități etice, ți 
artistice în cele din urmă,

a. STANRSCU

ÎNCĂLȚĂMINTE 
PENTRU COPII 
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'Artiștii amatori de la Institutul 
de medicină și farmacie Iași au 
prezentat duminică seara la Casa 
de cultură a tineretului și studen
ților primul spectacol cu piesa 
„Salonul 42’ de scriitorul sovietic 
Serghei Alioșin. Regia aparține ac
torului Teofil Vilcu, de la Teatrul 
Național „Vasile Alecsandrl“. „Sa
lonul 42“ este cea de-a patra piesă 
prezentată publicului ieșean de că
tre artiștii amatori de la Institutul 
de medicină și farmacie Iași.

Tinerii din regiunea CLUJ par
ticipă activ la acțiunea de colec
tare a fierului vechi. în ultimele 
trei luni ei au strîns și trimis o- 
șelarilor hutiedoreni 1000 tone 
fier vechi. Importante cantități 
au colectat tinerii din orașele 
Cluj și Turda și cei din raioa
nele Aiud și Cimpeni.

Elevii școlii medii de muzică nr. 
2 din București au prezentat sîm- 
bătă și duminică dimineața în sala 
Teatrului de stat din Pitești, două 
concerte cu caracter educativ. In 
program au figurat: Dublu concert 
pentru două piane și orchestră de 
Bach, Simfonia 41 în do major ,,Ju- 
piter”, partea I, de Mozart, Suita 
„Comedianții“ de Cabalevskl.

Concertul s-a bucurat de un fru
mos succes.

(Ager preș)

Vizitați, In perioada concediului dv., precum și în alte 

zile de repaos, stațiunile: Valea Vinului, Cabana Ghețaru

lui de la Scărișoara, Cabana Vlădeasa și Cabana Rîmeț.

Administrația întreprinderii Regionale Balneo-Climaterice 

Cluj asigură condiții optime de cazare și hrană.
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Scrisoarea adresata de F.MJRIX
U*

președintelui Kennedy
• BUDAPESTA. — După 

cum anunță agenția M.T.I., 
Federația Mondială a Tinere
tului Democrat a adresat pre
ședintelui Kennedy o scrisoa
re în care, în numele celor 
101 milioane de membri ai săi, 
condamnă hotărîrile adoptate 
la conferința de la San José

Împotriva intervenției S.U.A* 
în Vietnamul de sud

Zn fața clădirii centrului 
de informații al forțelor 
armate ale S.U.A. din 

New York, a avut loc o de
monstrație a membrilor orga
nizației „Tineretul împotriva 
războiului și fascismului”. De
monstranții purtau pancarte 
cu lozinci: „Să fie evacuate 
trupele americane din Vietna
mul de Sud !”, „Jos mîinile 
de pe Vietnamul de Sud!”.

In timpul demonstrației au 
fost difuzate manifeste cerînd 
„să se pună capăt vărsărilor'
de sînge în Vietnamul de 
Sud”. „Populația civilă din 
Vietnamul de Sud, se spune, 
între altele, în manifeste, este

Protestul 
studenților iranieni D Tipii cum anunță agenția 

France Presse, încă din 3 
aprilie localul ambasadei 

iraniene de la Roma este ocupat 
de un grup de studenți iranieni 
ce-și fac studiile în Italia.

La 6 aprilie, manifestația a 
luat o amploare mai mare. Celor 
80 de studenți iranieni li s-au a- 
Iăturat delegați de Ia universi
tăți din întreaga țară care au 
venit pentru a protesta împotri
va arestării unui mare număr de 
studenți și profesori de către gu- 
vernul iranian.

Ocupanții ambasadei au decla
rat că nu vor părăsi clădirea 
pînă ce nu vor fi primiți de am
basadorul iranian căruia vor să-i 
înmîneze un protest împotriva 
represiunilor dezlănțuite de gu
vernul iranian împotriva studen
ților și profesorilor din Iran.

Sesiunea pactului agresiv S. E. A. T. 0.
PARIS 8 (Agerpres). — La 8 

aprilie s-a deschis la Paris se
siunea Consiliului ministerial 
al pactului agresiv al Asiei de 
sud-est-S.E.A.T.O.

Sesiunea se desfășoară pe 
fondul unor serioase disensiuni 
între membrii acestui bloc și al 
eforturilor întreprinse în ve
derea unor noi măsuri împo
triva mișcărilor de eliberare 
națională din Asia de sud-est.

Deși această sesiune se des
fășoară în cel mai strict se
cret, presa pariziană enumeră 
ca probleme esențiale ce figu
rează pe ordinea de zi, relațiile 
între Est și Vest, situația din 
Laos, așa-zisul „pericol comu
nist" care ar amenința Vietna
mul de sud, precum și „măsu
rile ce trebuie luate în lupta 
împotriva comunismului în A- 
sia”.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de Georges Pompi- 
dou, primul ministru al Fran
ței, după care Couve de Mur- 
ville, ministrul de externe al 
Franței, a fost ales președinte 
al sesiunii.

Secretarul de Stat al S.U.A., 
Dean Rusk, a rostit un discurs

Evoluția situației din Argentina
BUENOS AIRES 8 (Agerpres). 

— In Argentina situația se nor
malizează treptat după înfrînge- 
rea rebeliunii declanșate de co
mandanții marinei militare. Po
trivit relatărilor agenției Reuter, 
la 7 aprilie s-a anunțat oficial că 
amiralul Carlos Kolungia a fost 
numit în funcția de ministru al 
marinei ca urmare a demisiei 
contraamiralului Carlos Garzoni. 
Aceeași agenție, precum și dife
rite organe de presă din Buenos 
Aires, relatează că se așteaptă o 
apropiată remaniere a guvernu
lui.

După cum transmite corespon
dentul din Buenos Aires al agen-

Guyana Britanică : Tulburări 
urzite de colonialiști

GEORGETOWN 8 (Agerpres). 
— Elemente aflate în slujba 
cercurilor de dreapta sprijinitoa
re a politicii colonialiste a Marii 
Britanii au încercat să provoace 
tulburări în Guyana Britanică. 
După cum se știe, Guyana Brita
nică urmează să capete indepen
dența, dar cercurile colonialiste 
caută prin toate mijloacele să 
întîrzie data independenței țării.

Agenția France Presse trans
mite că primul ministru al Guya-

a președinților țărilor Ameri. 
cii centrale. F.M.T.D. reafirmă 
că ea sprijină întrutotul lupta 
poporului cuban. Ea se solida
rizează, de asemenea, cu po
poarele Americij Latine, care 
luptă pentru o adevărată in
dependență.

exterminată, sate întregi sînt 
șterse de pe fața pămîntului 
prin bombe cu napalm, arun
cate de avioane și elicoptere. 
Bărbații, femeile și copiii sînt 
arși de vii în conformitate cu 
recenta strategie „antiparti- 
zană”.

Demascînd strategia lui Ngo 
Dinh Diem, autorii manifeste
lor subliniază că ea se spriji
nă numai pe baionetele solda- 
ților americani.

Tratativele pentru dezarmare
de la

GENEVA 8. — De la tri
misul special Agerpres, C. 
Benga: La 8 aprilie, la Geneva 
a avut loc o nouă ședință a 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare. Participanții la 
ședință, care s-a desfășurat sub 
preșidenția reprezentantului 
Angliei, Godber, au dezbătut 
problema încetării experiențe
lor cu arma nucleară. Au luat 
cuvîntul delegații Cehoslova
ciei. U.R.S.S., Angliei și Indiei.

în cuvîntarea sa, reprezen
tantul Cehoslovaciei, Karel 
Kurka, a arătat printre altele 
că în ciuda unor luări de po
ziție contrarii, ca de pildă, a- 
ceea a senatorului american 
Humphrey, puterile nucleare 
occidentale continuă să facă 
eforturi pentru a convinge lu
mea că există posibilitatea ca

-----•----- ------

din care a lăsat să se înțeleagă 
limpede că cercurile conducă
toare americane nu renunță la 
acțiunile împotriva suveranită
ții Laosului. El a cerut direct 
să se acorde Comisiei interna
ționale de supraveghere și 
control din Laos posibilitatea 
de a se amesteca nestînjenlt în 
treburile interne ale regiunilor 
aflate sub controlul trupelor 
Neo Lao Haksat, pretinzînd că 
altminteri nu ar putea fi aduse 
la îndeplinire prevederile acor
durilor de la Geneva în legă
tură cu Laosul.

Rusk a dat drept model de fe
lul cum ar trebui să acționeze 
blocul S.E.A.T.O. și în alte re
giuni, intervenția militară a 
S.U.A. în Vietnamul de sud, 
sau trimiterea, în luna mai a 
anului trecut, a trupelor ameri
cane, engleze și australiene în 
Tailanda.

A luat, de asemenea, cuvîn
tul ministrul afacerilor externe 
al Angliei, lordul Home, care 
s-a dedat la atacuri împotriva 
politicii de neutralitate șl de 
neparticipare la blocuri mili
tare, promovată de majoritatea 
țărilor Asiei și Africii.

ției Prensa Latina, contraamiralul 
Isaac Rojas, unul din cei trei con
ducători ai rebeliunii a fost a- 
restat în noaptea de sîmbătă spre 
duminică și transportat pe calea 
aerului în insula Martin Garda 
în așteptarea judecării sale. Cei
lalți doi conducători ai rebeliu
nii, generalii Benjamin Menen- 
dez și Federico Toranzo Mon- 
tero, care sînt dați dispăruți, 
sînt urmăriți de agenți ai sigu
ranței și poliției militare. Aceeași 
agenție relatează că a început 
constituirea completelor de jude
cată în fața cărora urmează să 
fie traduși 50 de ofițeri și civili 
conducători ai rebeliunii, care au 
fost arestați. La Buenos Aires 

nei Britanice, Cheddi Jagan, a 
declarat la 7 aprilie în cadrul 
unei conferințe de presă că este 
hotărît oa ordinea și legea să fie 
respectate în țară. El a condam
nat actele de „vandalism* și a 
declarat că guvernul va lua mă
surile cele mai severe pentru a 
împiedica continuarea unor ase
menea acte.
Potrivit agenției France Presse, 

unitățile militare engleze din a- 
ceastă țară au fost puse sub 
stare de alarmă.

Reprezentante ale sportului 
romlnesc primite 

de către Fidel Castro
HAVANA'. — Ateletele ro- 

mîne Iolanda Balaș și Maria 
Diaconescu, care se află la 
Havana ca invitate ale Insti
tutului cuban de educație fi
zică și recreere, au asistat, la 
5 aprilie, la încheierea cam-, 
pionatului național de base- 
ball. înainte de începerea 
partidei, sportivele romîne au 
fost prezentate publicului cu
ban, care le-a primit cu vii a- 
clamații.

Cu acest prilej, Iolanda Ba
laș și Maria Diaconescu s-au 
întîlnit cu dr. Fidel Castro. 
Primul ministru al Cubei a a- 
vut o convorbire prietenească 
cu sportivele romîne.

întreaga presă cubană pu
blică informații și fotografii 
de la sosirea în Cuba a repre
zentantelor sportului romî- 
nesc și de la întîlnirea lor cu 
Fidel Castro.

W
La 6 aprilie, a fost inaugu

rată la Havana, în clădirea 
Ministerului Sănătății Publi
ce, expoziția romînească de a- 
fișe sanitare. La vernisaj au 
luat cuvîntul dr. Carlos Font 
Pupo, adjunct al ministrului 
sănătății publice și Mihail 
Magheru, ambasadorul R. P. 
Romîne în Cuba.

Geneva
o putere nucleară să facă ex
periențe atomice clandestine, 
creînd în acest fel piedici în 
calea realizării unui acord 
privind interzicerea experien
țelor de acest fel. în ședința 
din 6 martie a.c. a spus în con
tinuare reprezentantul ceho
slovac, conducătorul delegației 
R. P. Romîne, George Maco- 
vescu, a arătat șubrezenia așa- 
zisei „baze“ științifice a pozi
ției S.U.A. într-una din cele 
mai arzătoare probleme ale 
perioadei postbelice, aceea a 
încetării experiențelor cu ar
ma nucleară. Guvernul State
lor Unite, a spus Kurka, dis
pune de aparatajul necesar 
pentru detectarea și identifi
carea experiențelor nucleare, 
dar el refuză să aducă aceasta 
la cunoștința opiniei publice 
pentru a-și putea susține ce
rerea de a se accepta un nu
măr exagerat de mare de ins
pecții la fața locului

A luat apoi cuvîntul Stele, 
șeful delegației americane, din 
cuvîntarea căruia a reieșit 
limpede că S.U.A. nu și-au 
schimbat poziția nici în ceea 
ce privește problema încheierii 
unui acord privind interzice
rea experiențelor nucleare și 
nici în ceea ce privește con
trolul.

Semion Țarapkin, reprezen
tantul Uniunii Sovietice, a 
subliniat, printre altele, că 
tratatul de interzicere a expe
riențelor nucleare nu repre
zintă prin sine însuși o măsură 
de dezarmare, că încetarea ex
periențelor este o măsură sim
plă, ușor de îndeplinit. De a- 
ceea mulți au sperat că un 
acord în acest gen va fi înche
iat în 2—3 săptămîni, iar 
U.R.S.S., pentru a accelera tra
tativele. a acceptat 2—3 in
specții la fața locului, deși 
după cum se știe nu este ne
voie de ele, întrucît mijloacele 
naționale de control sînt sufi
ciente pentru detectarea și 
identificarea experiențelor nu
cleare. Cu toate acestea, a ară
tat Țarapkin, Statele Unite nu 
vor să încheie un acord pri
vind interzicerea experiențelor 
nucleare și continuă pregăti
rile militare.

Godber, conducătorul dele
gației engleze, a susținut în 
întregime poziția S.U.A. în 
problema interzicerii experien
țelor cu arma nucleară și a 
controlului, neaducînd nici un 
element în plus.

s-a anunțat că ședințele tribuna
lelor civile și curților marțiale 
vor fi secrete.

Citînd surse oficiale, agenția 
Reuter transmite că 50 de ofițeri 
din marina argentiniană au fugit 
în Uruguay și alți 10 tn Chilei 
Aceleași surse arată că ciocnirile 
dintre trupele guvernamentale și 
rebeli s-au soldat cu 40 de morți 
și 100 de răniți.

articiparea Ia tn» 
trunirea de mier
curi a Consiliului 
permanent al 
N.A.T.O. a miniș
trilor de externe 
ai S.U.A., Angliei

și Franței, aflați la Paris cu 
prilejul sesiunii anuale a Con
siliului S.E.A.T.O., aduce un 
element nou în calendarul di
plomatic occidental. Pentru 
prima oară în decursul celor 
14 ani de existență a blocului 
agresiv N.A.T.O., cînd miniș
trii de externe ai principalelor 
puteri atlantice, inclusiv mi
nistrul de externe al R.F.G., 
care sosește special marți la 
Paris, se întrunesc într-o șe
dință săptămînală a Consiliu
lui permanent. Aceasta are loc 
la numai patru săptămîni 
după ce un alt grup de miniș
tri de externe ai unor state 
membre ale N.A.T.O. au pro
cedat într-un mod asemănător

Chemările de 1 Mai
ale C.C. al P.C.U.S:

MOSCOVA 8 (Agerpres).
TASS transmite: C.C. al 
P.C.U.S. a dat publicității che
mările cu prilejul zileț de 1 
Mai. Chemările cuprind cu
vinte de salut în cinstea zilei 
de 1 Mai — Ziua solidarității 
internaționale a oamenilor 
muncii, Ziua unității și frăției 
muncitorilor din toate țările, 
în cinstea marxism-leninis- 
mului, măreața învățătură re
voluționară, puternică armă 
ideologică a oamenilor muncii 
din întreaga lume.

Printre primele chemări fi
gurează chemarea pe care oa
menii au cunoscut-o din „ma
nifestul partidului comunist” 
— „Proletari din toate țările, 
uniți-vă 1” — și cuvintele de 
salut în cinstea păcii și prie
teniei între popoare.

C.C. al P.C.U.S. cheamă po
poarele lumii să lupte pentru 
lichidarea deplină și definitivă 
a rușinosului sistem de robie 
colonială, să demaște esența 
antipopulară, prădalnică a 
imperialismului, să demaște 
pe ațîțătorii la război imperia
liști și să lupte mai energic 
pentru asigurarea unei păci 
trainice și de nezdruncinat, 
pentru dezarmarea generală și 
totală.

„Popoare din toate țările, 
cereți încheierea tratatului de 
pace german și transformarea 
Berlinului occidental în oraș 
liber, demilitarizat!” — se 
spune într-una din chemări.

C.C. al P.C.U.S. salută uni
tatea marxist-leninistă inde
structibilă și coeziunea marii 
armate a comuniștilor din în
treaga lume și cheamă la în
tărirea unității de acțiune a 
oamenilor muncii din toate ță
rile în lupta pentru pace, de
mocrație și socialism.

C.C. al P.C.U.S. trimite un 
salut înflăcărat partidelor co
muniste și muncitorești fră
țești — avangarda de luptă a 
clasei muncitoare și a tuturor 
oamenilor muncii-

Chemările conțin cuvinte de 
salut în cinstea sistemului 
mondial socialist — vlăstar al 
clasei muncitoare internațio
nale, puternică comunitate a 
popoarelor libere, suverane, 
care pășesc pe calea socialis
mului și a comunismului.

Se transmit saluturi frățești 
oamenilor muncii din Albania, 
Bulgaria, Cehoslovacia, China, 
R.P.D. Coreeană, R. D. Ger
mană, R. P. Mongolă, Polonia, 
Romînia, Ungaria și R. D. 
Vietnam care construiesc so
cialismul.

„Salut frățesc oamenilor 
muncii din Republica Popu
lară Romînă, constructori ai 
socialismului. Trăiască priete
nia veșnică de nezdruncinat și 
colaborarea dintre popoarele 
sovietic șl romîn” — se spune 
într-una din chemări.

C.C. al P.C.U.S. salută fră
țește eroicul popor al Cubei 
„care construiește socialismul, 
apără cu abnegația libertatea 

U.R.S.S. ~t La șantierul naval de la Leningrad a fost lansat 
la apă un nou combinat plutitor „VASILII BLIUHER' de 16 000 

tone. In fotografie; Combinatul plutitor „Vasilii Bliuher'

În hățișul politicii N.A.T.O.
încercînd să explice poziția 
guvernelor lor față de proiec
tul constituirii forței nucleare 
multilaterale și multinaționale 
a N.A.T.O.

împreună cu întrevederile 
bilaterale, printre care trebuie 
amintită primirea de luni a 
secretarului de stat Rusk de 
către președintele de Gaulle, 
întîlnirea de miercuri se în
scrie pe linia strădaniilor de a 
obține „progrese substanțiale 
în punerea pe picioare a for
ței nucleare atlantice la sesiu
nea de primăvară a Consiliu
lui ministerial al N.A.T.O., 
convocată pentru a doua ju
mătate a lunii mai la Ottawa".

Dificultățile actuale prin 
care trece N.A.T.O. au fost 
sintetizate de Henry Kissin- 

și independenta patriei sale 
împotriva atentatelor agresive 
ale imperialiștilor americani”.

Se transmite un salut fră
țesc oamenilor muncii din Iu
goslavia.

Este adresat un salut fier
binte popoarelor din India, In
donezia, Laos, Birmania, Cey
lon, Cambodgia, Afganistan, 
popoarelor din țările arabe, 
popoarelor africane și popoa
relor Americii Latine și altor 
popoare.

Chemările cuprind cuvinte 
de salut în cinstea prieteniei 
și colaborării dintre popoarele 
Angliei, S.U.A., Franței și 
U.R.S.S. în interesul unei păci 
trainice în întreaga lume.

Sînt adresate cuvinte de sa
lut politicii externe leniniste, 
iubitoare de pace, a Uniunii 
Sovietice, vitezelor forțe ar
mate sovietice, încununate 
de victorii, în cinstea alianței 
de neclintit a clasei mun
citoare și țărănimii colhoz
nice din U.R.S.S., în cinstea 
unității de nezdruncinat și a 
prieteniei frățești între po
poarele Uniunii Sovietice.

C.C. al P.C.U.S. cheamă pe 
oamenii sovietici să-și consa
cre toate forțele creării bazei 
tehnice-materiale a comunis
mului, să lărgească întrecerea 
socialistă a întregului popor, 
să îndeplinească înainte de ter
men planul anului al 5-lea al 
septenalului (1959—1965), să 
întărească pe toate căile pro
prietatea socialistă — baza pu. 
terii țării și a creșterii conti
nue a bunăstării poporului.

C.C. al P.C.U.S. cheamă pe 
lucrătorii de pe tărîmul știin
ței să lupte pentru înflorirea 
continuă a științei, pentru pro
gresul tehnic, și cinstește ști
ința sovietică înaintată pe 
realizatorii navelor cosmice, 
pe glorioșii cosmonauți sovie
tici.

Chemările cuprind, de ase
menea, cuvinte de salut în 
cinstea sindicatelor sovietice, 
o școală a comunismului, în 
cinstea femeilor sovietice — 
constructori activi ai societății 
comuniste, în cinstea comso- 
molului leninist și a gloriosu
lui tineret sovietic. Comuniștii 
și comsomoliștii sînt chemați 
să pășească în avangarda 
luptei întregului popor pentru 
construirea comunismului în 
UR S S

Chemările C.C. al P.C.U.S. 
glorifică marele popor sovietic 
—constructor viteaz al comu
nismului, luptător dîrz pentru 
pace și fericirea tuturor oa
menilor de pe pămînt, marea 
unitate de nezdruncinat din
tre partid și popor, Uniunea 
Sovietică și guvernul sovietic, 
partidul comunist întemeiat de 
Lenin.

„Trăiască comunismul care 
instaurează pe pămînt Pacea, 
Munca, Libertatea, Egalitatea, 
Fraternitatea și Fericirea tu
turor popoarelor” — se spune 
în încheierea chemărilor C.C. 
«1 P.C.U.S.

ger, expertul ale cărui păreri 
au influențat nu o dată în ul
timii ani hotărîrile guvernului 
S.U.A. : „Forța nucleară at
lantică propusă de adminis
trația Kennedy ya crea mai 

multe probleme decît va re
zolva”.

Problemele care au determi
nat convocarea sesiunii de 
miercuri au fost analizate pe 
larg în presa occidentală. Re
vista americană „U. S. News 
and World Report” scria : „Nu 
numai președintele de Gaulle 
al Franței, ci practic, întrea
ga Europă occidentală dorește

Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului 

R.F.G.

• MOSCOVA. La 6 aprilie, 
V. S. Semionov, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe 
al U.R.S.S., a înmînat lui Nau- 
pert, însărcinatul cu afaceri 
al R.F. Germane în U.R.S.S., 
o notă a guvernului sovietic a. 
dresată guvernului R.F. Ger
mane în legătură cu interzi
cerea exportului de țevi către 
U.R.S.S.

Guvernul sovietic , se arată 
în notă, consideră interzicerea 
de către guvernul R.F.G. a ex. 
portului de țevi în U.R.S.S. 
„drept un act ostil, fățiș, menit 
să înrăutățească relațiile din
tre U.R.S.S. și R.F.G., relații 
care și acum lasă mult de 
dorit“.

Guvernul U.R.S.S. insistă ca 
partea vest-germană să înde
plinească în mod riguros obli
gațiile asumate și își rezervă 
dreptul de a lua măsurile pe 
care le va considera necesare 
în viitor.

Guvernul sovietic declară : 
„Este greu de presupus că în 
R.F.G. ar exista cineva care 
să-și închipuie că prin această 
metodă va putea frîna dezvol
tarea economică a U.R.S.S. 
Statul sovietic, care produce 
mai mult oțel decît toate țările 
Pieței comune, luate la un loc, 
poate să se dispenseze întru
totul de importul de țevi, lăr
gind producția proprie a ace
stora“.

• BELGRAD. — Scupșcina 
Populară Federativă a R.P.F.I. 
a adoptat în unanimitate, la 
7 aprilie, într-un cadru festiv, 
noua constituție. Potrivit con
stituției, a fost proclamată Re
publica Socialistă Federativă 
Iugoslavia.

ACCRA. La 7 aprilie, in Gluma 
a început „Săptămîna păcii”, 
care se desfășoară în scopul in
tensificării luptei poporului gha- 
nez pentru pace, împotriva cursei 
înarmărilor, pentru interzicerea 
experiențelor cu arma atomică și 
cu hidrogen.

Cu ocazia „Săptămînii păcii”, 
președintele republicii, Kwarne 
Nkrumah, a adresat un mesaj 
poporului în care se subliniază 
răspunderea fiecărui om pentru 
soarta omenirii.

tn întreaga țară se vor organi
za mitinguri și adunări consa
crate luptei pentru pace.

PEKIN. — După cum anun
ță agenția China Nouă, un 
avion militar american a vio
lat la 8 aprilie spațiul aerian 
al R. P. Chineze în regiunea 
insulelor Sișatiundao (provin
cia Guandun). Tot la 8 aprilie, 
o navă militară americană a 
pătruns în apele teritoriale ale 
R. P. Chineze la est de Bai- 
țiuan (provincia Fuțian) și a 
staționat acolo aproximativ 
o oră.

In legătură cu aceasta pur
tătorul de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze a fost împuter
nicit să dea cel de-al 238-lea 
avertisment serios.

• DELHI. Luînd cuvîntul la 
6 aprilie la ședința Comitetului 
pe întreaga Indie al Partidului 
Congresul Național Indian, 
primul ministru, J. Nehru, a 
declarat că politica neanga- 
jării, promovată de guvernul 
indian, este vital necesară In
diei și contribuie la consoli
darea cauzei păcii în întreaga 
lume. Politica de neangajare

•—«---- - -------

DECLARAȚIA MINISTRULUI

MUNCII AL BRAZILIEI

RIO DE JANEIRO. Ziarul 
„Journal do Brazii” a publicat 
o declarație a lui Almino Al- 
fonso, ministrul muncii al Bra
ziliei, în legătură cu respinge
rea do cătro guvernul brazilian 
a amestecului cercurilor finan
ciaro internaționale în treburile 
acestei țări. „Nici președintele 
Goulart, nici eu nu vom tole
ra ca dictatorii financiari inter
naționali să se amestece în tre
burile braziliene", a spus Almino 
Alfonao.

„Journal do Brasil” sublinia
ză că declarația lui Almino Al- 
fonso a fost determinată de cere
rea Fondului Monetar Interna
țional ea Ministerul brazilian al 
Mnncii să procedeze la îngheța
rea salariilor muncitorilor ți 
funcționarilor.

La Rio de Janeiro s-a anun
țat că la 15 aprilie în Brazilia 
va cosi o misiune a Fondului 
monetar internațional.

să se elibereze de dependența 
apăsătoare a S.U.A... Unele 
țări doresc să construiască o a 
treia forță între U.R.S.S. și 
S.U.A. care nu ar mai lăsa 
Statelor Unite nici un loc pe 

continent. N.A.T.O. care a le
gat strîns Statele Unite de 
Europa, suferă schimbări fun
damentale. Unele țări nu-și a- 
duc contribuția cuvenită, așa 
cum consideră Washingtonul. 
Aceasta este un motiv de de
cepție pentru S.U.A. întreaga 
concepție a N.A.T.O. este a- 
cum supusă unor atacuri se
rioase... Se pare că vest-euro- 

este principiul fundamental al 
politicii externe a Indiei, a de
clarat în continuare Nehru.

Condamnînd cu asprime ce
rerile reacțiunii de a se revizui 
politica externă și internă a 
guvernului, Nehru a subliniat 
că guvernul Indiei nu va re
nunța niciodată la politica de 
neangajare. Problemele inter
naționale, a subliniat el, tre
buie rezolvate nu prin război, 
ci prin tratative. Războiul tre. 
bule lichidat. El nu trebuie să 
aibă loc, a declarat primul 
ministru.

CIUDAD DE MEXICO. Came
ra de comerț din orașul mexican 
la Paz (provincia California de 
jos) a adresat un memoriu gu-

PREZENTE ROMÎNEȘTI 
PESTE HOTARE

• BUDAPESTA. — La Bu
dapesta s-a deschis ședința 
lărgită a Comitetului executiv 
al Federației internaționale a 
sindicatelor lucrătorilor din 
învățămînt. La lucrările Co
mitetului Executiv iau parte 
reprezentanți din 17 țări. Din 
partea R. P. Romîne participă 
o delegație formată din prof. 
univ. Ion Nistor, președintele 
C.C. al Uniunii sindicatelor 
din instituțiile de învățămînt 
și cultură și prof. univ. Stan- 
ciu Stoian, directorul Institu
tului de științe pedagogice.

★
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

Corespondență de la A. Ștark:
Cu mult interes a fost aștep. 

tat de către iubitorii de mu
zică de aici turneul artistului 
poporului Nicolae Herlea. A 
doua zi după interpretarea ro
lului lui Figaro din „Bărbierul 
din Sevilla”, ziarul „Sovet- 
skaia Sibir” din Novosibirsk 
scria : „Pe scena teatrului no
stru au cîntat numeroși artiști, 
Herlea însă nu poate fi com
parat cu nici unul. Se pare că 
nu există un interpret mai 
bun al acestui rol”.

Ziarele din Tbilisi, capitala 
R.S.S. Gruzine, au publicat 
cronicile lor sub titlul : „Mă
iestrie și farmec“, „Un cîntăreț 
minunat, un actor inspirat“.

„Nicolae Herlea, se scrie în 
cronica muzicală a ziarului 
„Molodej Gruzii“, este unul 
dintre cei mai buni baritoni ai 
contemporaneității. El are o 
voce de o rară frumusețe, cu 
un mane diapazon“.

’★
MONTEVIDEO. — Postul 

oficial de televiziune Sodre 
din Montevideo, a transmis un 
program de filme documen
tare romînești.

vernului Mexicului în care pro
testează împotriva acțiunilor ile
gale ale navelor de pescuit ale 
S.U.A. în apelo teritoriale mexi
cane. După cum se arată în acest 
memoriu, 80 pînă la 90 nave de 
pescuit ale S.U.A. au pătruns 
pînă la o distanță de 300 de 
metri de țărmul mexican pescu
ind în regiuni unde, potrivit le
gilor în vigoare, au acces numai 
pescarii mexicani.

• NEW YORK. — Ziarul „New 
York Tlmes" publică la 8 aprilie 
o scrisoare ce l-a fost adresată de 
către cunoscutul filozof și luptător 
pentru pace, Bertrand Russell, în 
care este condamnata cu hotărî re 
intervenția americană In Vietna
mul de sud. Russell arată în scri
soare că Statele Unite duc în a- 
ceastă țară „un război de nimi
cire'. „Singurul (el al acestui 
război, scrie Bertrand Russel, este 
de a menține un regim brutal șl 
feudal în sud șl da a extermina pe 
toți acei care rezistă dictaturii. Pe

TRATATIVELE DINTRE R. A. II., SIRIA Șl IRAK
CAIRO 8 (Agerpres). — 

După, două zile de consultări 
preliminare, la 7 aprilie au în
ceput în mod oficial tratative
le tripartite în vederea consti
tuirii unei uniuni federale în
tre R.A.U., Siria și Irak. La 
tratative participă din partea 
R.A.U. președintele Nasser, 
din partea Siriei, El Atassi, 
președintele „Consiliului na
țional al comandamentului re
voluției“, iar din partea Iraku
lui primul ministru El Bakr. 
Agenția Associated Press re
latează că „nu există, nici un 
indiciu în privința duratei 
tratativelor și a rezultatului 
final pe care îl vor avea“.

Observatorii subliniază, fap
tul că într-un articol publicat 
în ziarul egiptean „Al-Ahram“ 
cu o zi înaintea reluării tra

penii sînt departe de a fi cîș- 
tigați de partea planului ame
rican. Mulți dintre ei văd în 
acest plan un mijloc de a în
ghiți resursele vest-europene 
destinate forțelor nucleare in
dependente, silind totodată Eu
ropa (occidentală) să continue 
să se bizuie aproape în între
gime pe S.U.A. pentru marile 
hotărîri nucleare”.

Parafarea în pripă a acor
dului prin care S.U.A. vor li
vra Angliei mijloacele prevă
zute în „pactul de la Nassau” 
înaintea întîlnirii miniștrilor 
de externe în cadrul Consi
liului permanent al N.A.T.O. 
face parte din presiunile exer
citate de S.U.A. asupra parte
nerilor lor pentru impunerea 
punctului lor de vedere. De

de alta parte, acest război urmă
rește invadarea Vietnamului de 
nord". Intr-un articol publicat în 
același număr, „New York Tlmes" 
încearcă să răspundă gravelor acu
zații aduse de o personalitate atît 
de eminentă cum este Bertrand 
Russell. Fără a putea invoca argu
mente care să infirme atirmațiile 
lui, ziarul recurge la un procedeu 
pueril șl binecunoscut, declarîn- 
du-1 pe Russell „o victimă a pro
pagandei comuniste".

ATENA. Ziarul „Elephteria” a 
publicat un articol în care arată 
că numărul emigranților greci 
crește cu fiecare an. Potrivit zia
rului, în perioada 1959—1962, 
aproape 215 000 de cetățeni 
greci au emigrat in căutare de. 
lucru. în anul 1962 numărul ace
stora a crescut de peste trei ori 
și jumătate în comparație cu a- 
nul 1959.

Subliniind că „emigrația capătă 
proporțiile unei calamități”, zia
rul „Elephteria” arată că „reper
cusiunile ei sînt deosebit de gra
ve, întrucît contribuie la reduce
rea mîinii de lucru în industrie, 
ceea ce împiedică dezvoltarea e- 
conomiei grecești”.

• SEUL. — Sub presiunea pu
ternicei mișcări de protest, junta 
militară aflată la putere în Coreea 
de sud a fost nevoită să amine rea
lizarea unora din proiectele ei po
litice. Intr-un comunicat dat pu
blicității la 8 aprilie la Seul, junta 
militară , a anunțat că referendu
mul care urma să aibă loc la 25 
aprilie a fost amînat pînă la sfîr- 
șitul lunii septembrie.

Un grup de politicieni sud-co- 
reeni au dat publicității de îndată 
ce au aflat de conținutul comunica
tului, o declarație în care se spune 
că , este din nou vorba „de o ma
nevră abilă menită să permită 
juntei să cîștige timp în vederea 
unei eventuale prelungiri a regi
mului militar".

• LONDRA. — Ziarul conserva
tor „Daily Mail“ scrie în numărul 
său din 8 aprilie că „Anglia a 
oierit Germaniei occidentale un 
post cheie în conducerea N.A.T.O. 
— postul de adjunct al comandan
tului suprem al torțelor armate ale 
N.A.T.O., în prezent deținut de un 
general britanic. In schimbul a- 
cestei alerte, arată ziarul. Marea 
Britanie dorește să preia conduce
rea proiectatelor „forțe nucleare 
multinaționale ale N.A.T.O.“.

Propunerea Angliei va ii discu
tată în cursul acestei săptămîni cu 
prilejul convorbirilor care vor 
avea loc la Londra între miniștrii 
de Război ai S.U.A. și Angliei.

Un mesaj 
al copreședinților 
conferinței pentru 

reglementarea problemei 
laoțiene

MOSCOVA. — Miniștrii 
Afacerilor Externe ai U.R.S.S. 
și Marii Britanii, în calitate 
de copreședinți ai conferinței 
de la Geneva pentru regle
mentarea problemei laoțiene, 
au adresat prințului Suvanna 
Fumma, primul ministru al 
guvernului de coaliție de uni
tate națională din Laos, un 
mesaj în care exprimă con
doleanțe profunde în legătură 
cu încetarea din viață a lui 
Quinim Folsena, „fruntaș de 
seamă al guvernului unității 
naționale”.

„Copreședinții, se spune în 
mesaj, cer tuturor părților din 
Laos să contribuie la cercetări 
și ia luarea de măsuri ce vor 
fi considerate necesare pen
tru preîntîmpinarea unor ac
țiuni în măsură să pună în 
primejdie pacea în Laos, pre
cum și înfăptuirea acordurilor 
de la Geneva".

• VIENTIANE. — în după- 
amiaza zilei de 8 aprilie la 
Vientiane au avut loc funeraliile 
naționale ale ministrului aface
rilor externe al guvernului de 
unitate națională al Laosului, 
Quinim Folsena, care a căzut vic
timă unor aaasini plătiți.

tativelor, cunoscutul ziarist 
Hassanien Heykal, care expri
mă de obicei punctul de vede
re al președintelui Nasser, a 
reluat o serie de afirmații în 
legătură cu divergențele din
tre conducătorii RA..U. și 
partidul naționalist arab Baas, 
care deține poziții dominante 
în actualele guverne ale Siriei 
și Irakului. „Există o anumită 
neînțelegere între Baas și 
R.A.U., scrie el. Această neîn
țelegere a sporit în intensitate. 
Se poate spera că ea se va 
atenua și că se va găsi un te
ren de înțelegere. Pînă în pre
zent nu am realizat încă ni
mic. Aceasta este deci proble
ma care se va ridica de la sine 
in cadrul tratativelor, înaintea 
oricărei alte discuții de deta
liu“.

altfel, acesta a fost singurul 
element sesizabil la sfîrșitul 
turneelor diferiților emisari 
Bpeciali americani, care au cu
treierat Europa occidentală 
pentru a smulge consimțămîn- 
tul la aplicarea planului for
ței nucleare atlantice. Totuși, 
parafarea nu a dus la o ar
monizare a punctelor de ve
dere ale S.U.A. și Angliei, 
dacă se ține seama că vizita 
pe care ministrul de război al 
S.U.A., McNamara, o face la 
începutul acestei săptămîni la 
Londra, este legată tocmai de 
necesitatea de a discuta pro
blemele rămase în suspensie.

Componența neobișnuită a 
întîlnirii din această săptămî- 
nă a Consiliului permanent al 
N.A.T.O. dezvăluie că trebu
rile alianței atlantice nu merg 
așa cum ar dori promotorii 
cursei înarmărilor care se des
curcă pe zi ce trece mai greu 
în hățișul propriei lor politici.
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