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100 000 de creatori

aproape 
creatori

Coloanele pentru purificarea gazului de sinteză ale Fabricii de amoniac de la Combinatul chimic Craiova
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inerii din secția tur
nătoria de oțel de la 
Uzinele „1 Mai" din 
Ploiești, mobilizați 
de organizația U.T.M. 
desfășoară o rodnică
activitate pentru rea

lizarea ritmică a planului de pro
ducție. La noi, în secție toți tinerii 
au angajamente concrete în între
cerea socialistă. Brigada de forma
tori condusă de Radu Boțîrlăianu 
și-a propus, dc pildă, să depășeas
că zilnic sarcinile de plan cu 20 
la sută și să reducă procentul de 
rebuturi cu 1 la sută sub coeficien
tul admis. Angajamente asemă
nătoare și-au luat și brigăzile de 
la curățătorie și asamblare-tumare 
în care lucrează 
și un număr în
semnat de tineri. 
Mulți tineri și-au 
stabilit angaja
mente individua
le. Sînt cunoscu
te în această pri
vință angajamen
tele utemiștilor 
Alexandru Duță, 
Gheorghe Stoica 
și Alexandru 
Mușatescu de a 
reduce cu 1,5—2 la 
de rebut admis ș. — -----
fiecare economii de peste 5 000 lei.

Sarcina principală care stă acum 
în fața organizației U.T.M. este 
de a-i ajuta pe tineri să-și înde
plinească lună de lună angajamen
tele luate.

Mulți dintre tinerii noștri au o 
experiență mai mare în producție 
fapt care îi ajută să-și îndepli
nească in mod ritmic sarcinile de 
plan, să realizeze produse dc cali
tate superioară. Avem însă și ti
neri care mai au greutăți în în
deplinirea planului de producție. 
De aceea, am luat măsuri spre 
a-i ajuta pe acești tineri să-și 
realizeze zilnic normele de lucru.

Cum am procedat ? I-am îndru
mat, în primul rînd, să-și stabi
lească și ei angajamente concrete 
pentru a-i mobiliza mai activ la 
îndeplinirea sarcinilor de produc
ție. Ne-am îngrijit, în același 
timp, ca ei să fie ajutați, în în
deplinirea angajamentului, de

muncitori bine pregătiți, cu expe
riență în muncă. Miezuitorul Ion 
Trandafirescu, de pildă, era unul 
dintre tinerii care rămîneau sub 
normă. Am stabilit ca Tudor 
Ivan — tot tînăr și el, dar mun
citor cu o categorie superioară 
de calificare — să-1 ajute pe aces
ta pentru a-și îndeplini sarcinile 
de plan. Experiența fruntașului a 
prins repede. Invățînd cum să-și 
organizeze locul de muncă, cum 
să-și chibzuiască timpul de lucru, 
tînărul miezuitor își depășește 
acum zilnic norma cu io—15 
la sută. La fel s-a procedat 
și cu alți tineri. Repartizați pe 
lîngă muncitori bine pregătiți, 
ajutați concret de aceștia, ei au

ducția și calificarea în comitetul 
U.T.M. a sesizat conducerea sec
ției, care a analizat această pro
blemă împreună cu șefii de sec
toare și a luat măsuri pentru con
fecționarea unui număr mai mare 
de rame, pentru pregătirea temei
nică a fabricației.

Un accent deosebit pune comi
tetul U.T.M. pe îndeplinirea anga
jamentelor luate dc tineri privind 
îmbunătățirea calității produselor. 
In turnătoria noastră se lucrează, 
pe lîngă repere obișnuite, și piese 
de mare tonaj. La aceste piese, 
orice rebut ar putea duce Ta pier
deri mari de metal și manoperă. 
Recent, s-a introdus în fabricație 
un reper nou.

Angaj amentele
luate în întrecere

prind viată
i sută procentul 
și de a realiza

reușit să se ridice în scurt timp la 
nivelul muncitorilor evidențiați 
din secția noastră.

îndeplinirea ritmică de către 
toți turnătorii din secția noastră 
a sarcinilor de plan prezintă o 
mare importanță pentru întreaga 
uzină. Turnătoria — care livrea
ză un volum mare de piese celor
lalte sectoare — trebuie să asigu
re un decalaj corespunzător la 
prelucrare. Iată de ce noi acordăm 
toată atenția ajutorării tinerilor 
pentru a-și realiza și depăși sarci
nile de plan. Organizatorii de gru
pă U.T.M. țin o strînsă legătură 
cu maiștrii care analizează deca
dal situația îndeplinirii planului 
de către fiecare muncitor și bri
gadă și, în funcție de situații, iau 
măsuri corespunzătoare.

Tînărul Costel Comici a sesizat 
organizatorului de grupă U.T.M. 
că brigada din care face . parte 
pierde timp prețios la începerea 
lucrului, pentru că lipsesc ramele 
de formare. Responsabilul cu pro-

Organizația U.T.M. 
s-a îngrijit ca ti
nerii să-și însu
șească cît mai 
bine tehnologia 
noului produs- 
Am invitat “ pe 
inginerul Gheor
ghe Stănescu, 
tehnolog —- care 

• este și utemist 
— să le vorbeas
că tinerilor des
pre modul ciim 
trebuie execu

tat noul produs. Deoarece unii 
tineri, printre care Dumitru Sto- 
ian, Gheorghe Marin, aveau greu
tăți mai mari în însușirea tehno
logiei acestui produs, s-au orga
nizat demonstrații practice pe 
care le-a condus în permanență 
tehnologul secției. Aceasta a avut 
drept rezultat însușirea în bune 
condiții a tehnologiei de fabri
cație a noului produs de către 
toți tinerii și executarea lui — 
chiar la început — la un nivel ca
litativ superior.

Majoritatea’ tovarășilor care lu
crează în serviciul control tehnic 
de calitate sînt utemiști. Organi-

DevaProletari din toate țările, uniți-vă I

cînteia
tineretului

Muncitor
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Procedeu tehnologic 
modern

La Uzinele mecanice din Tr. Se
verin se aplică un nou procedeu 
tehnologic de confecționare a eti
chetelor metalice și diferitelor in
dicatoare, cum ar fi cele pentru 
tablourile electrice și cabinele na
velor, pentru vagoane C.F.R 
plăcuțe confecționate din 
de aluminiu sensibilizat si 
scripționate. prin metoda 
chimică, datele desenate în prea
labil cu tuș negru pe o hirtie de 
calc. După această operație, etiche. 
iele sint acoperite cu un lac inco
lor. Prin aplicarea acestei meto
de timpul de confecționare se re
duce cu circa 70 la sută iar ca
litatea se îmbunătățește mult.

La bancul de probă 
primele prototipuri

LA IAPTA'
la a treia Bienală

de

CTUALITAȚII

In prezent, 
100 000 de 
populari de la orașe 
și sate se pregătesc 
pentru cea de-a treia 
Bienală de artă popu
lară.

La această largă în
trecere artistică, cqrc-și 
propune să valorifice 
și șă îmbogățească 
tezaurul dc artă popu
lară, ei vor participa cu 
variate lucrări: costu
me, cusături, broderii, 
țesături populare, îm-

populari
de artă

pistiluri, ceramică, 
crestături în lemn, 
obiecte lucrate în 
piele, os, piatră, metal, 
picturi pe sticlă in
spirate de ' tradițiile 
locale specifice. Ele 
vor fi prezentate pu
blicului în cadrul a 
numeroase expoziții, 
ce se vor deschide cu 
acest prilej în întrea
ga țară. Lucrările se
lecționate de-a lungul 
concursului vor figura 
în expoziția republica-

nă, al cărei vernisaj 
tui avea loc la‘ Bucu
rești, în luna august.

Bienala de artă 
populară se va desța- 
șura în mai. multe 
etape: intercomiinalâ 
(1—15. aprilie), raio
nală (1—15 mat), re
gională (1 iunie— 1 
iulie) și republicană 
(15- august—1.octom
brie).

(Agerpres)

nouă promoție
ingineri mineri

Tăieri de normare a producții
lor de rod la. merii Stațiunii ex-
perimentale pomicole Voinești;

na din sarcinile de seamă ale colectivului Uzinei de 
pompe din București este aceea de a realiza în 
cursul acestui an pompe cu caracteristici tehnice 
superioare. Vizitînd în aceste zile uzina, poți vedea 
la bancul de probă două pompe noi cuplate cu 
electromotoare. Una dintre ele, denumită prescurtat 
„MIL“ are o mare varietate de întrebuințare : poate

lucra ca pompă de vid în diferite procese tehnologice din chi
mie, va putea servi drept sistem de amorsare pentru instalații 
mari de pompare cit și ca un compresor. Inginera care semnea
ză proiectul acestui nou produs, utemista Carmen Simionescu, 
este nelipsită zilele acestea de la bancul de probă. Urmărește 
coloanele de mercur ce stau aproape nemișcate indicind o func
ționare uniformă. ... -

Alături se află pompa ACV 50. Este vorba de o construcție 
specială care permite pomparea lichidelor grele. Și acest produs 
are o mare varietate de întrebuințare : în schelele petroliere la 
apele noroioase, în urbanistică, în industrie etc. Plecate de la 
serviciul tehnic mai devreme cu circa o lună de zile, proiectele 
acestor pompe au ajuns la atelierul de prototipuri unde, după 
executarea lor, urmează omologarea. Cele două pompe, 
primele din seria de noi produse, erau prevăzute a fi omologate 
pînă la sfîrșitul trimestrului I. Iată ce ne spune tînărul inginer 
Adrian Dumitrescu, șeful atelierului de prototipuri despre în
deplinirea acestei sarcini.

— Pentru a-și îndeplini sarcinile sporite din acest an, atelie
rul'nostru a fost reorganizat. Au fost luate o serie de măsuri 
încă din anul trecut. Astfel, i s-a dat un spațiu mai mare, s-au 
adus utilaje noi. Colectivul a fost organizat pe brigăzi pentru a 
putea planifica realizarea prototipurilor pe formații de lucru. 
Tinerii mai noi în secții au fost dați să lucreze pe lîngă mun
citori cu experiență. De pildă, Emilian Bîndea, proaspăt absol
vent al școlii profesionale, lucrează alături de comunistul Matei 
Stelian. Dobre Marin, Ion Dănilă și Ion Georgescu, la rîndul lor, 
se îngrijesc de alți tineri, ajutîndu-i să-și însușească o cit mai 
bună calificare profesională. Conlucrînd cu proiectanții, zi de 
zi, am adus unele îmbunătățiri prototipurilor chiar în faza de 
execuție, eliminînd astfel diferite refaceri constructive care apar 
de obicei în faza de omologare. De aceea omologarea, care de 
regulă dura cîteva luni la produsele amintite, este pe cale de a 
fi terminată în cîteva săptămîni.

După cum era și firesc, în secțiile de producție vestea reali
zării primelor două pompe din noua serie ce va intra în fabri
cație- anul acesta, a fost primită cu bucurie. La turnătorie a și 
început să se lucreze la instalarea unui cuptor electric pentru 
elaborarea și turnarea fontei ce va fi necesară noilor pompe; la 
secția pompe se pregătesc sculele și dispozitivele necesare fabri
cației...

din raionul Tîrgoviște.
Foto : AGERPRES

O nouă promoție de ingineri 
mineri — peste 50 — absol
venți ai Institutului de mine 
din Petroșeni, au fost reparti
zați în producție, în diferite 
exploatări din țară.

Pregătindu-se temeinic, tine
rele cadre au obținut rezultate

bune la examenul de diplomă. 
In proiectele întocmite, ele au 
făcut propuneri pentru intro
ducerea unor metode noi, care 
să corespundă cerințelor 
crescînde ale tehnicii miniere 
avansate.

Noi vagoane de călători
Industria constructoare de ma

terial rulant din țara noastră pro
duce în prezent diferite tipuri de 
vagoane pentru transportul de 
mărfuri, vagoane cisterne de mare 
capacitate, precum și vagoane de 
călători.

La Uzinele de vagoane din Arad 
a fost pusă la punct producția de 
serie a noului vagon de călători. 
Lungimea sa este cu 4 m mai mare 
decît a vagonului pe patru osii 
aflat în exploatare, iar boghiul mo
dern, prezintă o suspensie îmbună
tățită. Vagonul este înzestrat cu 
frînă de mare putere, cu dispozi
tiv de evitare a blocării roților, 
ceea ce-i permite să atingă o vi-

teză de 160 km pe oră. La probele 
de exploatare, noul.yagon romînesc 
a dovedit înalte calități tehnice.

Vagonul de cl. Il-a are 80 de 
locuri repartizate în 10 comparti
mente. Pereții sînt căptușiți cu ma
terial plastic, melaminat, neinfla
mabil. Canapelele moi, din cauciuc 
spongios, sînt îmbrăcate în mate
rial plastic de diferite culori. Căl
dura este asigurată prin interme
diul aerului cald cu reglare auto
mată a temperaturii. Ferestrele 
largi, ușor de manevrat, sînt duble, 
asigurînd o mai bună izolare ter
mica și fonică. Compartimentele 
sînt înzestrate cu instalații fluo
rescente de iluminat. La extremi-

tățile vagonului se află cite două 
cabine sanitare cu chiuvete acțio
nate printr-o pedală. într-una se 
află o priză pentru aparatul de 
bărbierit și un robinet cu âpă de 
băut.

Vagonul de clasa I este echi
pat cu canapele comode. La fiecare 
loc este instalată o mică lampă 
pentru citit care nu incomodează 
pe ceilalți călători.

De curînd, a început, de aseme
nea. producția unui nou tip de va
gon destinat transportului de ma
teriale pulverulente, cum este ci
mentul, avînd o capacitate de 27 
tone.

V. CONSTANTINESCU

FLORIAN NICULESCU 
secretarul comitetului U.T.M.

— turnătoria de oțel —
Uzinele „1 Mai" Ploiești

(Continuare în paq. a II-a)

CUM STIMULAM

DRAGOSTEA ȘCOLARILOR
ÎNVĂȚĂTURĂ ?PENTRU

Foto : N. STELORIAN

NU SE POME REZOLVI

TOIUL //V IDUNIR!

La Școala de 8 ani nr. 56 din București, pionierii pregătesc noul număr al gazetei de perete 
închinat învățăturii.

„DE CE TREWIE

In consfătuirea organizată de ziarul nostru
instructorii de pionieri răspund la întrebarea

■ um, pe ce căi, cu ce mijloace
putem stimula și dezvolta do
rința pionierilor de a învăța 
cu temei? Cum să sprijinim 
eforturile lor la învățătură? 
Cum poate fi ridicată calita
tea activității pionierești, a 

ajutorului dat școlii pentru asigurarea 
succesului la învățătură al elevilor?

Iată obiectivul dezbaterilor la cafe s-au 
angajat într-una din zilele trecute un nu
măr de instructori de pionieri din Capi
tală, în consfătuirea organizată de Comi
tetul orășenesc U.T.M. București și „Scîn- 
teia tineretului".

Încă o locomotivă Diesel-electrică va pleca 
din Depoul București Triaj pentru a remor
ca un șir lung de vagoane. Mersul de cea
sornic al acestei adevărate uzine mobile 
va fi dirijat de la pupitrul de comandă de 

tînărul mecanic Vasile Ionescu.

SI INVITIM CU TEME!?“

Copiii răspund foarte diferit la această 
întrebare. Răspunsurile lor poartă, neîn
doielnic, pecetea vîrstei. La început, în 
primele clase, ei le surprind adeseori prin 
rîvna pe care o pun la învățătură. Aceas-^

ta nu mai e joacă, ci lucru „serios“, gîn- 
desc ei, și le place pur și simplu această 
situație nouă, „serioasă" în care sînt puși. 
Apoi, le mai dă ghes la învățătură și plă
cerea de a auzi aprecierile bune ale celor 
mari. Sau, dimpotrivă, neplăcerea pe care 
le-o produce mustrarea acestora. In sfîr- 
șit, adeseori, e un motiv suficient pentru 
ei faptul că „a spus tovarășa învățătoare44 
sau o altă persoană pe care ei o stimează 
mult. Pentru școlarii mari, pentru pio
nieri, asemenea motive nu mai sînt sufi
ciente. Pionierilor le prezentăm, tocmai 
de aceea, cerința de a învăța cu temei, 
ca pe principala lor îndatorire patriotică. 
Au fost înfățișate numeroase căi care a- 
jută pionierilor să înțeleagă semnificația 
patriotică a îndatoririlor lor de a învăța 
bine și foarte bine.
• Tovarășa GEORGETA SAVIN, activistă 
la Comitetul raional U.T.M. 23 August, 
relata cîteva acțiuni.

...Li s-au prezentat pionierilor din a- 
cest raion pagini din trecutul de luptă al 
poporului nostru. Au vizitat Doftana și 
Muzeul de istorie a partidului. S-a ur
mărit, implicit, ca ei să-și reprezinte clar,

cu prețul cîtor jertfe au fost puse te
meliile vieții noastre noi, copilăriei lor 
fericite. Pentru că este nevoie ca pio
nierii, știind toate acestea, să învețe a 
prețui mai bine și a răsplăti prin învă
țătură și hărnicie condițiile minunate ce 
le sînt puse la dispoziție.

De ce trebuie să învățăm bine ? Pio
nierii de la Școala de 8 ani nr. 36 au pri
mit răspuns la întrebare cu prilejul unei 
ingenioase acțiuni pionierești. Au făcut o 
vizită în regiunile patriei, pretutindeni 
unde s-a construit ceva nou. Au vizitat 
marile combinate industriale, uzine, fa
brici. în fiecare din aceste locuri i-au în
tâmpinat cu dragoste muncitori, ingineri, 
tehnicieni. Intre copii și vîrstnici s-a des
fășurat un interesant dialog despre ce ți 
se cere ca să poți lucra într-o uzină. Pe 
copii, firește, i-a impresionat în mod deo
sebit desfășurarea procesului de produc
ție, ei s-au oprit îndelung în fața mași
nilor gigantice, mînuite și stăpînite de 
oameni. Care dintre ei n-a simțit dorința 
de a sta în fața acestor mașini, de a le 
cunoaște toate tainele, de a le stâpîni? 
Dar, pentru aceasta, mai întâi trebuie să

învețe. S-au convins, văzind, că trebuie să 
stăpî-nească bine fizica, matematica, chi
mia, desenul — tot ce învață în școală. 
Stăpînesc ei aceste cunoștințe? O între
bare la care cu toții au trebuit să răspun
dă. .Unii au avut ce spune, pentru că în 
carnetul lor de școlar se află numai note 
bune și foarte bune, dovadă că sînt har
nici și sîrguincioși. Alții, însă, au. trebuit 
să recunoască că, deocamdată, n-au de
venit prieteni buni ai învățăturii, dar că, 
cu siguranță, vor deveni.

Din tot ce am povestit aici, s-ar putea 
trage concluzia că- a fost vorba de o vi
zită, sau o excursie. Intr-adevăr, a fost o 
excursie. Dar o excursie imaginară, reali
zată cu ajutorul hărții, al fotografiilor, al 
unor muncitori, tehnicieni și ingineri in
vitați în mijlocul copiilor, și al copiilor 
înșiși.

Care dintre copii, privind noile con
strucții din cartierele în care locuiesc, 
nu visează să înalțe și ei asemenea clă
diri, să devină constructori? Da, dar pen
tru a deveni constructor trebuie să înde
plinești numeroase calități. Și copiii din 
cîteva școli ale Capitalei au hotărît să

stea de vorbă cu constructorii, să le po
vestească ei, „la fața locului", ce trebuie 
să facă pentru ca atunci cînd vor fi mari 
să poată deveni constructori. Ca să afle 
răspunsul, au pornit în drumeție prin car
tierele Capitalei, la șantierele de con
strucții. Au văzut, au admirat, au stat de 
vorbă cu constructorii și au aflat că fără 
cunoștințe temeinice nu se poate construi.

Sunase de ieșire. Nu mai aveau ore, 
dar pionierii nu se grăbeau să părăsească 
clasa. Cîțiva doar și-au strîns în grabă 
cărțile și-au șters-o pe ușă. In capul co-

V. CARABA 
cercetător principal la Institutul 

de științe pedagogice

(Continuare în pag. a II-a)
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Șantier
editorial
Cărți de 

popularizare
a muzicii

■ unile ce urmează 
se anunță foarte 

t interesante, pen- 
'tru toți acel care 
caută în librării 
cărți de populari
zare menite să le 
deschidă drumu

rile spre înțelegerea comorilor 
de frumusețe ale artei.

Editura Muzicală anunță 
astfel, pînă în prezent, cîteva 
monografii de popularizare în
chinate unor reputați repre
zentanți ai muzicii — precla
sicii Domenico Scarlatti și An
tonio Vivaldi, precum și a mult 
îndrăgitului compozitor spa
niol Manuel de Falia (in elabo
rarea muzicologilor Alexandru 
Leahu, Ion Ianegic si respectiv 
Radu Gheciu).

Colecția aceasta de „mono- 
grafii de popularizare" se va 
îmbogăți, de asemenea, cu o 
nouă ediție (sperăm de astă 
dată că va fi într-o traducere 
mai îngrijită sub raport știin
țific) a cărții lui M. Druskin 
despre Brahms și a lucrării 
despre K. Szymanovski a mu
zicologului polonez Sofia Lissa.

Alături de aceste cărți, pe 
masa de lucru a redactorilor 
Editurii Muzicale se mai gă
sesc cîteva lucrări care vor 
întregi suita de monografii ale 
unor mari creatori printre care 
remarcăm cartea lui George 
Bălan despre Gustav Mahler, 
lucrarea lui Romeo Alexan- 
drescu despre Maurice Ravel, 
a lui E. Dolinescu despre Ed
vard Grieg, a dr. I. Weinberg 
despre Haydn, a Ninei Vieru 
despre Al. Skriabin și tradu
cerea lucrării muzicologului 
sovietic L. Solovțov despre 
Rimski Korsakov.

Cîteva cărți (din păcate 
încă foarte puține față de pla
nul general al editurii) vin să 
completeze iubitorilor de mu
zică imaginile unor mari re
prezentanți ai artei noastre 
din trecut ca Flechtenmacher. 
Caudella, Nona Ottescu.

Capitolul de. memorialistică 
consemnează, printre altele, 
continuarea volumelor „Mari
le epoci creatoare" ale lui Ro
main Rolland, traducerea căr
ții lui A. V. Lunacceaski „In 
lumea muzicală", „Amintirile 
lui Jean Bobescu" ș.a

Trebuie să remarcăm ca un 
fapt remarcabil planificarea 
pentru apariție a unor largi 
studii de sinteză intitulate 
„Muzica românească după 23 
August" și „Studii de muzico
logie și folclor".

IQSIF SAVA

Aspect din secția ringuri de la Întreprinderea textilă „Bucegi"-Pucioasa.
Foto: AGERPRES

Stuparii

I
, ectorul apicol, „u- 

zina de miere" de 
la G.A.S. Piscu 
Sadovei, se află în 
partea sudică a 
regiunii Oltenia — 
în apropierea Du- 

a podgoriilor Dabu-nării și 
lenilor.

Clima , 
aici au asigurat condiții favo
rabile dezvoltării sectorului a- 
picol. în cîțiva ani gospodăria 
de stat Piscu Sadovei a creat 
un efectiv de 2 300 de familii 
de albine care au produs în 
ultimii trei ani 11,5 vagoane 
de miere, 45 kg de lăptișor de 
matcă și a livrat sectorului so
cialist aproape 4 000 roiuri de 
albine. Apicultura constituie 
în gospodăria de stat de la 
Sadova — după sectorul viti
col — a doua 
turi.

Efectivul de 
grijit de către

și baza meliferă de

sursă de veni-

albine este în- 
un colectiv de

de la Piscu
25 de apicultori. în marea lor 
majoritate sînt tineri, cei mai 
mulți calificați pe locul de 
producție. Iarna, lucrările din 
stupină fiind reduse, maiștrii 
stupari de aici organizează 
pentru apicultorii tineri cursuri 
de ridicare a calificării profe
sionale. în cadrul acestor 
cursuri sînt popularizate me
todele înaintate din apicultură.

Experiența cîștigată de api
cultorii de aici este împărtă
șită în primul rînd noilor sec
ții apicole înființate în gospo
dăriile colective. Apicultorii 
începători din toată țara, care 
vor să cunoască temeinic via
ța albinelor, vin aici la cursuri 
speciale, unde au fost califi
cate deja peste 200 de cadre 
pentru noile unități apicole 
din G.A.C. în munca cu albi
nele, stuparilor li se cere mul
tă pricepere, spirit de obser
vație și foarte multă răbdare. 
Aceasta necesită foarte multă

In raionul Orăștie, tonele de prețioase îngrășăminte naturale au plecat spre cîmpuri.

Sadovei
practică. Unii dintre tinerii 
apicultori au deprins ușor tai
nele albinelor. Păsărică Con
stanța, Barbu Oprea, Crăciun 
Alexandru, Florescu Marin, 
Negrilă Ion, Dincă Alexandru, 
Stan Dumitru, Neagu Atana- 
sie, Iulian. Mihăilescu și alții 
formează un grup de apicul
tori harnici ca și albinele pe 
care le îngrijesc. Fiecare din
tre ei îngrijește de cîte o pri- 
sacă cu 100 de stupi.

Apicultorul Păsărică Con
stantin a obținut anul trecut o 
producție record pe țară : 29 
de kg miere pe familie de al
bine — de la cele 100 de fami
lii, recoltînd 1 kg de lăptișor 
de matcă, 46 kg de ceară și li- 
vrînd 23 de roiuri în sectorul 
socialist și 60 de mătci de re
zervă.

Roadele muncii apicultorilor 
au fost răsplătite cu 51 975 lei 
premieri pentru depășirea pla
nului de producție. Rezultatele 
bune obținute în muncă de 
către apicultorii de la Pisuu 
Sadovei se datoresc temeinicei 
calificări profesionale. Orga
nizația U.T.M. este unul din 
factorii principali care a con-
tribuit la buna desfășurare a 
activității în producție. La stu
pari ca și la familiile de albi
ne, predomină principiul mun
cii colective. Fără ajutorul to
varășilor de muncă nu se poa
te face nimic.

întreaga unitate apicolă de 
2 300 de stupi este împărțită 
pe trei brigăzi de producție. 
Recolta de miere de salcîm 
din sudul Dunării este cea mai 
timpurie din țară. De aceea, 
familiile de albine trebuie pre
gătite odată cu venirea primă
verii. E lucrul pe care l-au și 
început de pe acum stuparii 
de la G.A.S. Piscu Sadovei. 
Albinele astfel pregătite, în 
primăvară, așteaptă... florile.

ION MARCOVICI

turn stimulăm dragostea

școlarilor pentru învățătură?
(Urmare din pag. I)

ridorului, au dat cu ochii de instructoa- 
rea detașamentului.

— Voi nu știți că avem adunare? i-a 
luat instructoarea la rost. Pionieri sîn- 
teți voi? etc. etc.

S-au întors, mormăind, îneît instruc- 
toarea de pionieri n-a putut auzi prea 
bine cuvintele lor.

— Of, iar adunare... ! (vroiau de fapt 
să spună : „Of, iar prelucrare...")

Toate acestea ni le-a povestit VIORICA 
PATRAȘCU, instructoare la Școala de 
8 ani nr. 73. Ne mărturisea cu sinceri
tate că o îngrijorează faptul că unii pio
nieri au început să absenteze de la adu
nări. Și doar ea „se străduiește să țină 
cit mai multe adunări ca să-i ajute pe 
pionieri sa devină mai sirguincioși la în
vățătură". Bunăoară, cu presupușii can
didați la corijență, cum spunea dînsa, s-a 
ținut mai întîi o adunare cu mult îna
inte de a se termina trimestrul I. O ana
liză severă, îndemnuri, măsuri... A mai 
fost o adunare de analiză a rezultatelor 
obținute de acești elevi în trimestrul I. 
între timp, graficul notelor slabe, 
ca și gazeta de perete, repetau și 
ele ceea ce se spusese și în adunări, 
în sfîrșit, instructoarea arăta' că proiec
tează acum încă o adunare de analiză, de 
data aceasta în contul trimestrului III. 
Rezultatele? Mîhnită, instructoarea măr
turisea că nu poate încă vorbi despre re
zultate bune în urma acestor adunări, 
deși ea era convinsă că ele nu se 
vor lăsa așteptate. Oare n-am procedat 
bine? se întreba ea. Răspunsul l-a primit 
chiar în cadrul discuțiilor.

permis de intrare
Z/F COSMOS

NICOLETA TĂNASE, instructoare su
perioară la Școala de 8 ani nr. 129 poves
tea: „într-o zi, le-am propus copiilor: hai
deți să organizăm o expediție în Cosmos! 
Nu-i greu de ghicit răspunsul. într-o se
cundă, s-a încins o dezbatere aprinsă. 
Pionerii au preluat inițiativa. „Să alegem

cosmonauții... să stabilim cuvântul de or
dine: cine poate fi cosmonaut... să hotă- 
rîm data zborului... să pregătim primirea 
cosmonauților... să organizăm o „sesiune 
științifică a Academiei"... Propuneri cu 
zecile. Da, trebuie să facem totul cu gri
jă, să iasă un joc frumos.

Cine pot fi cosmonauți? După înde
lungi dezbateri, s-a stabilit un regula
ment: „permisul de intrare în Cosmos 
carnetul cu note bune". Zeci de cosmo- 
nauți au pornit într-o expediție pionie
rească printre aștri. „Buletinul oficial" 
al expediției comunica zilnic „stadiul 
zborului", astfel că întreg detașamentul 
era la curent ou activitatea cosmonauți
lor. Copiii au pus mult suflet pentru reu
șita acțiunii. Au cercetat colecții de ziare 
și reviste, și-au adunat diferite date 
științifice. Au căutat ilustrații corespun
zătoare pentru alcătuirea unui panou, au 
studiat biografiile pionierilor cosmici și, 
evident/ au transmis apoi, la sfîrșit, ca 
într-o veritabilă sesiune științifică a aca
demiei, tot ce au izbutit să afle în a- 
cea9tă călătorie. A fost o acțiune pionie
rească în adevăratul înțeles al cuvîntului, 
în care copiii înșiși au avut rolul activ, 
în care s-a consumat destulă fantezie 
și... emoții, inițiativă și sete de cunoștin
țe. Și, mai ales, într-un mod specific pio
nieresc, i-am ajutat pe copii să înțeleagă 
că matematica, fizica și științele natu
rii, trebuie însușite temeinic. Acesta a 
fost de fapt scopul acțiunii. Doream să-i 
ajutăm pe copiii cane nu depuneau stră
duință la disciplinele științifice, să le în
drăgească. Puteam să organizez o adu
nare, să invit tovarăși profesori de spe
cialitate care să le vorbească copiilor 
despre importanța acestor discipline. Ar 
fi ieșit însă o lecție de clasă. Am găsit, 
după cum am relatat, o altă cale. Mi-a 
sugerat-o jocul copiilor. I-am observat 
nu o dată pe pionieri jucîndu-se „de-a 
cosmonauții". Care copil, cînd a auzit 
despre zborul în Cosmos, n-a visat să de
vină și el... cosmonaut. Chiar și cei cărora 
nu le plăcea matematica... Și am hotărît 
să ne jucăm, e drept, puțin mai serios, 
de-a zborul în Cosmos. Un joc frumos, 
oare avea să convingă că, într-adevăr, 
„permisul de intrare în Cosmos" este car
netul cu note bune și că un asemenea

„permis" se obține cu strădanie și în
deamnă la strădanie. Catalogul a înregis
trat această strădanie.

CHIMIE /E FEL SI CHIP
Prietenia pionierilor cu științele — 

constatau participanții la consfătuire 
— nu se leagă așa, dintr-odată; ba, une
ori se realizează cu greu. Și asta, pentru 
că pionierii nu izbutesc să vadă de la în
ceput în ce stă frumusețea lor.

Așa s-a întîmplat în unele școli, cum 
spuneau mai mulți instructori, cu chimia. 
„Toată-i numai formule", apreciau unii 
copii cuprinși de plictis. Dar legile, dar 
șirul nesfârșit de combinații ale substan
țelor, dar tabloul lui Mendeleev? ripo
stau alții.

„Miracol în eprubetă !“ Așa se anunța 
una din adunările pionierești de la Școala 
de 8 ani nr. 166. Pionierii au venit, din 
curiozitate, în număr mare. Și iată, chi
mia avea să le apară într-o altă înfăți
șare. Nu mai era încruntată, ci amuzantă, 
uimitoare ! Eprubetele se colorau în fel și 
chip, ca sub bagheta unui maestru vră
jitor. Un adevărat vulcan în miniatură 
erupe de-a dreptul pe masă... Pe scurt, 
și Iosefini ar fi fost invidios de cîte s-au 
petrecut acolo, pe masa chimiștilor ama
tori, la adunarea pionierească. De fapt, 
nu era nici un „miracol". La sfîrșit s-au 
dat și dezlegările : tot formulele și com
binațiile chimiei. Acum, însă, aveau... alt 
gu st !

Altă dată și la altă școală — 129 —
unde e instructoare superioară Nicoleta 
Tănase, pionierii au fost invitați la adu
narea „Micii chimiști de vorbă cu marii 
chimiști". Au apărut în adunare oa
meni în halate albe, chiar și cu... pe
ruci. Pionierii au străbătut, nu fără emo
ție, drumul anevoios al constituirii chi
miei ca știință, începînd de la vechii al
chimiști. Au aflat, cu acest prilej, amă
nunte despre savanți ale căror nume 
le-au întîlnit adesea prin manuale, dar și 
despre cuceririle chimiei puse în slujba 
omului. Au invitat să le vorbească un 
specialist, un cercetător în domeniul chi
miei care în urmă cu ani fusese și el pio
nier, chiar în această școală.

Educarea talentului
■j in totdeauna pe

harta literară și 
artistică a țării, 
regiunea Galați a 
fost bogat repre
zentată. Nu însă 
din totdeauna, 

după cum se știe, după cum 
prea bine se știe, aceste ta
lente au cunoscut climatul 
prielnic de dezvoltare. Indo
lența și opacitatea potentaților 
trecutelor vremuri față de artă 
au stârnit în inimile și în pa
ginile scriitorilor din aceste 
vremuri multă amărăciune și 
mânie.

Strigătele inimii lor îndure
rate s-au concentrat nu o dată 
în versuri demascatoare cu 
acele celebre strofe ale lui 
Barbu Nemțeanu despre Gala
ții timpului său: „Galați, oraș 
cumplit d© negustori. / La tine 
stă poetul ca-n Sodoma ! J El 
seamănă cu trudă mândre 
flori, / Tu nu le poți simți însă 
aroma. / Copiii tăi țin ochii-n 
jos mereu. / Ei nu cunosc nici 
cerul urbei tale ! / Spre altă 
cale-i cheamă cîntul meu, / 
Dar gândul lor le-arată altă 
cale."

Dar lată și mărturiile unor 
tineri poeți despre Galațiul zi
lelor noastre : „Iubesc orașu — 
acesta prin ploaie lunecând / 
Asemeni unei nave pe-ntânsul 
mării, proaspăt. / Sub tinere- 
le-i ziduri mă-nchipui rînd pe 
rînd / Aproape și departe, am
fitrion și oaspăt. / Aceste tur
nuri zvelte care-au intrat fi
resc / In nopțile cetății cu li
niște lunară, /Aceste magistra
le severe le iubesc / Așa cum 
le descopăr în fiecare seară". 
(Sebastian Costin)

Ceea ce au cîștigat, deci, 
înainte de toate tinerii care 
simt azi chemarea scrisului e 
tocmai această încredere în 
posibilitatea realizării lor, în
credere insuflată de fiecare 
element al realității înconju
rătoare. Dincolo însă de măr
turiile lirice ale acestei în
crederi, vorbesc de la sine 
noile date ale activității lite
rare care se desfășoară în re
giunea Galați, datorită grijii 
și îndrumării organelor de 
partid.

Animatorii acestei activități 
sînt în primul rînd membrii 
celor peste 10 cercuri literare 
care activează în școli și uzi
ne, pe lângă casele de cultură

Angajamentele 
luate în întrecere 

prind viată
(Urmare din pag. I)

zația U.T.M. a stabilit ca aceștia să explice 
zilnic tinerilor greșelile de execuție și să-i 
ajute în eliminarea lor. I. Nicolae avea a- 
proape zilnic chemări la rampa de control. 
Controlorul de calitate Dumitru Popa, care 
lucra în schimb cu el, a constatat că tînărul 
turnător nu acorda atenția cuvenită umplerii 
corecte a formei. Explicîndu-i concret, la pie
sele executate de el, care 6Înt consecințele 
acestui fapt și arătîndu-i cum să facă fieca
re operație, I. Nicolae a reușit să obțină nu
mai piese de bună calitate.

Succesele realizate pînă acum (planul de 
producție pe luna ianuarie a fost îndeplinit 
cu o zi mai devreme) arată că muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din secția noastră 
sînt hotărîți să îndeplinească cu cinste an
gajamentele luate în întrecerea socialistă. Ele 
constituie și pentru comitetul U.T.M. un 
imbold pentru a desfășura o activitate și 
mai susținută în mobilizarea tinerilor pentru 
a-și îndeplini angajamentele luate în între
cerea socialistă.

raionale, precum și pe lîngă 
casa regională de creație popu
lară (cercul „13 iunie 1916" din 
Galați).

Cele mai Izbutite lucrări ale 
lor apar în paginile culegeri
lor literare locale, ale ziarului 
regional de partid și, nu o 
dată, ele se bucură de atenția 
publicațiilor literare centrale.

Ambianța aceasta și îndeo
sebi efervescența care dom
nește în ultimul timp în unele 
cercuri literare de aici au fă
cut posibile descoperirea și a- 
firmarea unui număr bogat de 
talente care, îndrumate cu 
grijă și exigență, se pot real
mente dezvolta.

Semnificativ este, de ase
menea, și un alt aspect: acolo 
unde cercul literar a fost deo
sebit de viu, unde scrisul

(Comisia de îndrumare de la 
Uniunea Scriitorilor a asigurat 
într-o anumită perioadă parti
ciparea la fiecare ședință a 
cercului literar din Constanța 
a unui scriitor cu experiență. 
Oare nu este necesar ca, mă
car o dată pe lună, să se 
bucure de același sprijin și 
membrii cercurilor literare din 
regiunea Galați?)

Factorul hotărâtor pentru 
buna desfășurare a acestei ac
tivități rămâne însă, înainte de 
toate, spiritul încetățenit în 
cercurile literare de aici, fer
ma orientare a membrilor a- 
cestora spre actualitate, exi
gența pe care și-o impun atît 
în scris .cît și în discutarea lu
crărilor în ședințele de lucru.

Discuțiile, în unele cercuri, 
sânt însă uneori frânate de per

însemnări despre activitatea 

cercurilor literare 
din regiunea Galați

membrilor săi a fost orientat 
spre problemele vieții cunos
cute și trăite nemijlocit, roa
dele n-au întârziat să se arate. 
Oare este întâmplător faptul 
că într-un mic cerc literar de 
uzină, cum e cel de la Lamino
rul de tablă subțire din Galați, 
s-au afirmat talente reale ca 
Ion Chiriac și Ion Ieremia?

Activul cerc literar din 
Tecuci a scos la iveală pe Ion 
Panait, tînăr talentat ale cărui 
versuri au fost nu de mult 
salutate cu căldură de către 
revista „Luceafărul". Străda
niile depuse de o seamă de 
vechi membri ai cercului lite
rar din Brăila, l-au încurajat 
pe un alt tînăr poet — munci
torul cizmar Constantin Știrbu. 
în ședințele cercului literar 
din Galați a citit cu mult 
succes versuri de o prospețime 
adolescentă evidentă eleva 
Doina Alexandrescu.

Iată numai cîteva fapte care 
justifică acordarea unei atenții 
sporite activității cercurilor li
terare din partea factorilor de 
răspundere atît locali (comite
tul de cultură și artă, casa re
gională a creației populare) cît 
și centrali (comisia pentru în
drumare de pe lîngă Uniunea 
Scriitorilor).

sistența unor păreri prăfuite 
despre literatură, de modul 
simplist de a aprecia o lucrare 
literară, ai cărui prizonieri 
mai sînt unii membri. Chiar 
și în unele cercuri bune ne-a 
fost dat să întîlnim reminis
cențele unor astfel de atitu
dini.

E și mai criticabil faptul că 
aceste anacronisme se resimt 
și în paginile culegerilor edi
tate de casa regională a crea
ției populare prin publicarea 
unor versuri plate, cu o anec
dotică puerilă, prin alunecarea 
unor proze în nesemnificativ 
sau în notații fals-reporte- 
ricești, de proces-verbal.

Se face încă observată graba 
de a apare oricum și cu orice 
a unor tineri membri ai cercu
rilor literare, grabă care, poate 
duce din păcate la anularea 
încă de la început a unor vii
toare posibile realizări. Graba 
aceasta îi mai duce, pe unii, la 
o superficială viziune asupra 
vieții, concretizată în lucrări 
literare nu mai puțin superfi
ciale, la formarea unei false 
idei despre munca scriitoricea
scă. Aspectele amintite sînt 
strîns legate ‘ de cultura pe 
care și-a format-o fiecare, de 
orizontul politic și ideologic,

de trăsăturile omenești noi pe 
care și le-a însușit fiecare.

Este foarte bine că în ultimii 
ani s-a format o adevărată 
opinie de masă pentru învă
țătură în cercurile literare gă- 
lățene, că mulți membri ai a- 
cestor cercuri și-au terminat, 
în acest timp, liceul sau au 
devenit studenți la institutele 
de învățământ superior din Ga
lați sau din alte localități. 
Exemplul lor trebuie să-l ur
meze neîntârziat și cei care 
mai ezită să dea un examen de 
admitere la o facultate, nu
trind iluzia că „talentul" le-ar 
fi de ajuns pentru a intra în 
literatură.

O importantă îndatorire în 
educarea politică și morală a 
acestor tineri (căci imensa 
majoritate a membrilor aces
tor cercuri sânt tineri) revine 
organizațiilor U.T.M. Nu este, 
credem, o noutate nici pentru 
unele organizații U.T.M. și nici 
pentru comitetul regional 
U.T.M că unii dintre acești ti
neri, prin comportarea lor, nu 
sînt la nivelul cerințelor pe 
care le impune aspirația de a 
deveni scriitor.

Trebuie să existe o strânsă 
corelație intre felul cum sînt 
educate aceste tinere talente 
nu numai în cercul literar, ci 
și la școală, în uzină, la facul
tate, în colectivele de muncă 
din care fac parte.

Facem toate aceste observa
ții și sugestii cu sentimentul 
că regiunea Galați (ca de alt
fel toate regiunile țării) înmă
nunchează o seamă de talente 
viguroase, cu certe perspecti
ve de dezvoltare.

Afirmarea depinde în pri
mul rînd de ele însele, însă,' 
într-o măsură însemnată, și de 
cei care sînt chemați să le 
crească cu grijă, în spiritul 
unei profunde dragoste față de 
muncă, a unei strădanii tenace 
de a-și încerca forțele abor
dând problemele majore ale 
vieții noastre, a învățăturii cu 
asiduitate de la maeștrii scri
sului nostru,

„Lucrurile nu sânt greu de 
făcut — spunea marele nostru 
sculptor Brîncuși — ceea ce e 
greu, e să ne punem în starea 
de a le face,"

E un sfat înțelept care nu 
trebuie uitat

NICULAE 8TOIAN

Chimia este amuzantă, spuneau copiii, 
dar la ce folosește? Instructoarea superi
oară de la Școala de 8 ani nr. 111, MA
RIANA RADU IONESCU, a ținut să-i a- 
jute pe pionieri, mai ales pe cei cu note 
mici, să vadă la ce folosește chimia, deci 
să vadă chimia... la lucru. De aceea a or
ganizat vizitarea Fabricii de anvelope 
„Danubiana", apoi a Fabricii de dulciuri. 
Și aici chimia făcea „miracole", însă, în 
cantități industriale !

Iată, deci, cum pot pionierii să îndră
gească chimia, matematica și alte științe.

„PROCESUL NOTELOR MICI“

încheierea trimestrului I de școală a 
însemnat pentru pionierii clasei a V-a A 
de la Școala de 8 ani nr. 56 și un succes 
deosebit. Izbutiseră să nu aibă nici un 
corijent. Mai mult chiar, marea majori
tate a elevilor au obținut note de la 7 
în sus.

Desigur, tovarășii profesori ai clasei 
respective au depus eforturi pentru a-i 
ridica pe copii la un asemenea nivel de 
pregătire. Au avut, însă, în plus, în pio
nierii din această clasă ajutoare de nă
dejde. Adunări, vizite, ajutorul pionieresc 
dat la timp celor care încearcă să bată 
pasul pe loc, au constituit contribuția 
pionierilor la ridicarea nivelului la învă
țătură, la apărarea onoarei clasei. A mai 
fost și procesul notelor mici...

Un proces cu acuzați și acuzatori, cu 
martori și apărare. Acuzații — notele 
mici. Acuzatorii — păgubașii, cei care 
le-au căzut în plasă, dar și colectivul, 
căruia nu-i sînt indiferente succesele și 
insuccesele la învățătură ale fiecăruia 
dintre membrii săi. Problema care se ce
rea dezlegată : „Cum a fost posibil ca 
niște amărîți de 3 și 4 să poată face vic
time și în clasa noastră ?"... S-a dovedit 
că vina nu era atît a notelor mici, care 
stăteau, ce-i drept, la pîndă, cît a acelora 
care, cu indulgență, le-au permis „in
trarea în catalog" — elevii deținători ai 
notelor mici. Mărturiile aduse de mar
tori — colegii — erau elocvente: o oră 
în care tovarășul profesor explica lecția 
nouă, iar păgubașul se distra cu vecinul 
de bancă; altă dată cînd păgubașul nu-și 
făcuse tema, dar vroia să fie crezut pe 
cuvînt că-și uitase caietul acasă; cele 
cîteva absențe nemotivate ale păgubașu
lui etc. E lesne de înțeles că la acest 
„proces" s-au simțit nu tocmai în apele 
lor, nu notele mici, ci tocmai „păgubașii", 
cărora pionierii nu s-au sfiit să le spună 
Pe nume.

Sentința: elevii cu note mici să învețe 
cu sîr.guință, să-și pregătească zi de zi 
lecțiile, să nu mai obțină nici o notă mică.

Fără a fi niște „procesomani", pionierii

Fotoreporterul nostru a surprins activul pionieresc de la Școala de 8 ani 
nr. 111 din București la o discuție despre ultimele rezultate la învățătură 

obținute în clase Foto : N. STELORIAN

clased a V-a, dornici să-și consolideze 
pozițiile bune câștigate, vor deschide un 
nou „proces" — de data aceasta notelor 
la limita.

LACRIMILE CRISTINEI 

SL TiLCOL LOR

Pînă nu demult, povestea ELENA EPU- 
REANU, instructoarea superioară de la 
Școala de 8 ani nr. 56, Cristina era prin
tre elevii cei mai buni din clasa a IV-a. 
Apoi, pe neașteptate, graficul notelor ei 
a început să oscileze îngrijorător : cînd 
sus de tot, cînd jos, la note mici!

Pionierii au fost sfătuiți ca la aduna
rea de grupă, oare se apropia, să n-o 
treacă cu vederea nici pe Cristina. Ceea 
ce au și făcut.

— Tu erai așa de silitoare — spunea 
unul dintre ei. Acum însă...

— Se pare că acum, a completat in
structoarea, nu te mai gîndești să-ți 
bucuri părinții cu succesele tale la învă
țătură.

Au podidit-o lacrimile. Plîngea tăcut, 
cu lacrimi mari, așa cum plîng copiii 
cînd se simt neîndreptățiți.

Intr-adevăr era ceva ce nu știau tova
rășii ei și nici instructoarea de pionieri. 
Mama îi era bolnavă. Fetița se frământa, 
de aceea, îngrijorată. Adesea rămânea 
dusă pe gânduri, la fereastră, uitând și de 
lecții și de tot.

Aflînd pe urmă, despre toate acestea, 
tovarășii Cristinei și instructoarea lor au 
găsit și calea cea mai bună s-o ajute, 
încurajînd-o, fiind deseori în preajma 
ei. Mulți colegi o vizitau acasă, o ajutau 
la treburile gospodărești, șe jucau cu ea 
pentru a o înveseli.

Lacrimile Cristinei își au firește tîl- 
cul lor, în strădania de a-i ajuta pe pio
nieri să învețe cu temei este nevoie de 
mult tact, de găsit pentru fiecare îndem
nul și ajutorul de care are nevoie căci nu 
toți copii sînt la fel.

în principiu și tovarășa CONSTANȚA 
STOICA a susținut această idee. Iar în 
practică a pornit de la această premiză 
bună: să-i ajute pe pionieri în mod di
ferențiat. Dar a greșit: i-a împărțit pe co
pii, pe bază de catalog, pe categorii: slabi,

mediocri și buni. Pe cei dintîi, numai pe 
ei separat, i-a întrunit la un fel de pro
ces al notelor mici, la care au fost invi
tați și părinții lor. Pentru următorii a 
pregătit o altă adunare, ceva special pen
tru ei, cum spunea instructoarea. Pentru 
pionierii buni nu ne-a mai spus ce va 
organiza. Altă instructoare spunea că ea 
a dat sarcină copiilor buhi să le telefo
neze din oră în oră copiilor cu o pregă
tire slabă, să-i controleze și să le spună 
să-și facă lecțiile. A fost nevoie 
de multă „fantezie" pentru a găsi 
o asemenea soluție. Instructoarea a „des
coperit-o", a ajuns lă concluzia că este 
bună, și a aplicat-o. într-adevăr, metoda 
este „operativă", comodă, nu cere bătaie 
de cap. Formezi numărul de telefon, îl 
ceri pe coleg, îl întrebi dacă și-a făcut 
lecțiile, îi spui să și le facă. Și cu asta 
totul „s-a rezolvat". Ce simplu! într-ade
văr, simplu. Dar nu și educativ. Instruc
torii întruniți la consfătuire i-au de
monstrat convingător că pionierii nu au 
nevoie de dădăceală „din oră în oră", 
prin telefon, ci trebuie ajutați să-și for
meze convingeri, să învețe din dragoste 
față de învățătură.

★
Din dezbaterile consfătuirii, a re

ieșit cu claritate, în primul rînd, 
că a-i sprijini pe pionieri în munca de 
învățătură înseamnă, de fapt, un câmp 
larg de probleme educative de rezolvat: 
a ridica pe pionieri la nivelul înțelegerii 
că succesul la învățătură este o datorie 
patriotică; a dezvolta interesul, setea de 
cunoștințe, atașamentul față de știință, 
tehnică, a-i învăța să lupte ei înșiși, cu 
forțe proprii, pentru însușirea de cuno
ștințe trainice; a ferma și mobiliza opi
nia colectivului în interesul dezvoltării 
răspunderii față de îndatoririle școlare 
etc. Așadar, este necesar un program 
complex de muncă educativă în lumina 
căruia să orientăm acțiunile pionierești, 
specific pionierești, de zi cu zi, pe care 
să-l urmărim perseverent, sistematic.

De aceea, redacția invită pe instructorii 
de pionieri să relateze, pentru „Tribuna 
instructorului de pionieri" și alte aspecte 
interesante din experiența proprie în în
drumarea activității pionierești, să-și 
spună părerea în legătură cu experiența 
împărtășită de alți instructori la această 
tribună.



Echipa de dansuri a căminului cultural din comuna Blăjel pregătește o suită de dansuri 
de pe Tîrnave Foto : AGERPRES

SCRISORI SOSITE IN CADRUL
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La înălțimea stimei
și

Primiri 
la Ticepreședințl 
ai Consiliului 

de Miniștri
Vineri, vicepreședintele Con

siliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Alexandru Drăghici, 
a primit în vizită protocolară 
de prezentare pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Mon
gole, Togoociin Ghenden.

■k

în aceeași zi, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gas
ton Marin, a primit Pe pre
ședintele firmei „Parsons și 
Whittemore" din S.U.A., K. F. 
Landegger, care vizitează țara 
noastră.

La primire a fost de față 
ministrul industriei petrolului 
și chimiei, Mihail Florescu.

Cea de-a Xl-a ședință a Comitetului
Executiv al Consiliului de Ajutor 

Economic Reciproc

era necesar apoi să completăm 
echipamentul sportiv, să ame
najăm pîrtia de săniuțe. De a- 
ceste probleme s-au ocupat 
tovarășii Silviu Ghinea, Marin 
Olimpia și Ion V. Popa. Ei, 
împreună cu mai mulți tineri 
au muncit serios și au amena
jat foarte bine baza sportivă.

Aveam nevoie de mai mulți 
arbitri. Alegerea lor am lăsa
t-o în seama tovarășului pro
fesor de educație fizică, Teo
dor Iancu. Dînsul a discutat 
cu mai mulți tovarăși din sat, 
printre care și cu directorul 
școlii din comună, directorul 
stațiunii de mașini și tractoa
re, cu profesori — unii mem
brii ai comitetului comunal 
U.T.M. Tovarăși ca Gheorghe 
Corbu, Nicolae Ionescu, Ion 
Petrescu și mulți alți au pri

Cum am organizat 
o „duminică 

cultural-sportivă"

a Institutului pedagogic din Craiova, exame
nele erau pe sfîrșite. Se afișeau rezultatele. Numai 
în dreptul Cameliei Lăzărescu din anul II al Facultății 
de fizică nu era trecut nici un rezultat. Studenta —- 
o pasionată sportivă — fusese selecționată în lotul 
echipei de volei care ne va reprezenta Ia Jocurile 
Olimpice de la Tokio. Unii se vor fi gîndit, poate, că

selecționarea ei pentru Jocurile de la Tokio, ar fi fost un motiv 
serios ca studenta sportivă să uite, măcar pentru un timp, de ma
nuale. Dar iată că sportiva și-a făcut apariția la examene. Economia 
politică a fost trecută cu nota zece. Metodica predării — cu nota 
nouă.

Faptul nu este însă neobișnuit pentru Camelia. întotdeauna ea 
$i-a organizat astfel timpul, încît n-a neglijat niciodată învățătura 
pe motivul că e sportivă. Acum doi ani, pe cînd era elevă în clasa 
a Xl-a, a participat la campionatul școlar de la Brașov, echipa ei 
situîndu-se pe primul loc. A făcut parte dintr-o echipă care ne-a 
reprezentat în Republica Populară Polonă. In același an a luat 
examenul de maturitate cu media 9,85, dobîndind prilejul de a-și 
realiza vechile vise : studiul chimiei și activității pedagogice.

Acum, Camelia se află din nou la orele de curs, mereu e cu 
gîndul la cele două examene care o așteaptă la vară : cel din amfi
teatrele institutului și cel de pe stadionul olimpic.

LEONID IANOVCIC
corespondent

încărcătura a ajuns la destinație

O delegație romînă 
a plecat la Leipzig 
pentru a participa 

la inaugurarea Tîrgului 
international

Vineri dimineața a plecat în 
R. D. Germană, pentru a parti
cipa la inaugurarea Tîrgului 
internațional de primăvară de 
la Leipzig, o delegație romînă 
condusa de ing. Constantin 
Năcuță, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de 
mașini.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, se aflau membri ai 
conducerii Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini 
și ai Camerei de Comerț a 
R. P. Romîne.

Au fost de față ambasado- 
i*ul R. D. Germane în R. P. 
Romînă, Anton Ruh, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

Duminicile cultural-sportive 
organizate de comitetul comu
nal U.T.M. atrag un mare nu
măr de tineri la activitățile 
care se desfășoară cu acest 
prilej. Fiecare . este dornic 
să-și petreacă timpul liber în 
mod plăcut și instructiv, să-și 
îmbogățească cunoștințele, să 
cînte și să danseze sau să-și 
măsoare forțele și dibăcia în 
întreceri sportive. în ultima 
duminică cultural-sportivă, 
care a avut loc nu de mult, 
au participat peste 400 de ti
neri colectiviști, mecanizatori 
de la S.M.T., elevi din clasele 
mari. Numărul mare de tineri 
care au ținut să fie prezenți 
la toate acțiunile, ne-a arătat 
că în trecut aveam o părere 
greșită socotind că duminicile 
cultural-sportive reușesc mai 
bine în zilele 
însorite ale pri
măverii sau ve
rii. De data a- 
ceasta zăpada 
și frigul de a- 
fară s-au ară
tat prieteni 
buni, mai ales 
celor pasionați 
de sporturile de 
iarnă. Desfășu- 
rîndu-se într-o 
atmosferă an
trenantă. plină 
de voioșie, ziua
de odihnă s-a transformat în
tr-o adevărată sărbătoare ti
nerească.

Succesul de care s-a bucu
rat, faptul că tinerii au venit 
la comitetul U.T.M. și ne-au 
mulțumit cerînd în același 
timp să organizăm mai des 
manifestări de acest gen, se 
datorește și faptului că dumi
nica cultural-sportivă a fost 
bine organizată, pînă în cele 
mai mici amănunte.

Cum am procedat? In primul 
rînd, într-o ședință a comite
tului comunal U.T.M., la care 
au fost invitați secretari și 
membri ai comitetelor U.T.M. 
din S.M.T. și G.A.C., secretarii 
organizațiilor U.T.M. pe bri
găzi, tovarăși din conducerea 
asociațiilor sportive, „Ogorul'* 
și „Tractorul" și directorul că
minului cultural, am întocmit 
un plan de acțiune concret 
prevăzînd sarcini și răspun
deri precise fiecăruia din cei 
chemați să ajute la organiza
rea duminicii cultural-spor
tive.

Astfel, ținînd seama de po
sibilitățile existente la noi, de 
pasiunea tinerilor pentru anu
mite discipline sportive, am 
stabilit ca întrecerile să aibă 
loc între tinerii mecanizatori 
și colectiviști la următoarele 
discipline : șah, tenis de masă, 
haltere, concurs de săniuțe și 
concurs de patinaj. întrecerile 
sportive urmau să se desfășoa
re în cursul dimineții. Pentru 
aceasta trebuia amenajată o 
sală de sport în școala veche, 
care fusese destinată mai de 
mult acestui scop, cu coșuri 
pentru baschet, mese de tenis,

mit cu plăcere să fie arbitri. 
Un alt capitol important al 
pregătirii a fost mobilizarea 
tinerilor. Afișe atrăgătoare, a- 
nunțînd evenimentul, au fost 
răspînaite în mai multe locuri 
din sat. Secretarii, membrii 
birourilor organizațiilor U.T.M. 
pe brigadă au stat de vorbă cu 
fiecare utemist în parte, între- 
bîndu-1 la ce probe vrea să 
participe. La fel a procedat și 
comitetul U.T.M. din S.M.T. 
Cunoscîndu-le preferințele, am 
putut forma din vreme echi
pele. Am adus la cunoștința 
tinerilor cine cu cine se va în
trece pentru ca ei să-și cu
noască partenerii, amănunt 
important, deoarece probele 
erau eliminatorii și tinerilor 
clasați pe primele locuri li se 
acordau diplome. Totodată 
le-am anunțat ora și locul de 
întîlnire. în felul acesta tine
rii, sub conducerea profesoru
lui de cultură fizică, au putut 
începe antrenamentele din 
timp pentru a se pregăti fie
care aspirînd la primele locuri.

Conducerile stațiunii de ma
șini și tractoare și gospodăriei 
agricole colective ne-au ajutat 
să completăm materialul spor
tiv cu haltere, noi jocuri de 
șah, mingi de baschet și de te
nis de masă. Tinerii și-au pus 
la punct săniuțele, patinele. 
Cu patru zile înainte a fost a- 
menajată și pîrtia de săniuțe. 
Pregătind totul din vreme, în
trecerile s-au putut desfășura 
în cele mai bune condiții.

O vie. activitate domnea în 
acest timp și la căminul cul
tural unde aveau loc repetiții 
însuflețite în vederea progra

mului artistic ce trebuia să 
aibă loc în după-amiaza ace
leași zile. Utemistele Marieta 
Frone, Elena Cerbu, Gherghi
na Ion, solistele noastre, învă
țau fără răgaz cîntece 
populare din folclorul nou. 
Tinerele Constanța Mogoș, Eu
genia Nițu repetau versuri în
chinate de poeți, partidului. 
In sălile căminului aveau loc 
repetiții la cor, dansuri popu
lare. Exigentă, profesoara Ele
na Matei, îi ajuta pe tinerii ar
tiști amatori să interpreteze 
cu naturalețe rolurile pe care 
le aveau în piesa de teatru 
„Academicianul" de Victor Or- 
naru. Am văzut mai tîrziu că 
munca stăruitoare depusă de 
artiștii amatori s-a oglindit în- 
tr-un frumos spectacol, ei 
fiind răsplătiți de tineri cu a- 

plauze entu
ziaste.

Și astfel, la 
pregătirile pen
tru duminica 
cultural-sporti
vă au mobili
zat majoritatea 
tinerilor din 
comună, fieca
re aducîndu-și 
partea sa de 
contribuție la 
reușita acestei 
acțiuni.

în sfîrșit, a
venit ziua hotărîtă. Dimineața, 
cînd au coborît din autoca
mioane, tinerii mecanizatori 
au fost primiți 'cu prietenie și 
amabilitate de tinerii colecti
viști. Grupuri, grupuri au por
nit apoi spre locurile de între
cere.

Curînd am cunoscut și în
vingătorii : Vasile Niță și Ele
na Costache la săniuțe, Ion 
Petrescu la tenis de masă, 
Constantin Dragoș la șah, 
Gheorghe Zaharia la patinaj. 
La tenis de masă, șah, pe pri
mele locuri s-au clasat tinerii 
mecanizatori. Dar noi nu 
ne-am lăsat mai prejos la să
niuțe, patinaj, baschet. A ur
mat apoi programul artistic și 
o seară de dans. Purtați de va
lurile melodioase ale muzicii, 
tinerii au petrecut aproape 
pînă la miezul nopții. La des
părțire, oaspeții noștri ne-au 
invitat ca următoarea dumini
că cultural-sportivă s-o petre
cem la ei. Firește vom răspun
de invitației.

Analizînd desfășurarea zilei 
cultural-sportive putem afir
ma cu certitudine că a fost o 
acțiune tinerească reușită, a- 
preciată de tineri, de unde 
concluzia că este necesar să ne 
preocupăm mai mult de orga
nizarea petrecerii în colectiv a 
timpului liber al tineretului.

TEODOR IANCU 
secretar al comitetului 

comunal U.T.M.
ION POPA 

secretar 
al organizației de bază U.T.M. 

din G.A.C. Eliza Stoenești 
— raionul Urziceni

■
 e multe ori cînd analizăm cazurile de indisciplină 

ale unor șoferi din autobaza noastră (și am avut 
cazuri care s-au soldat cu accidente, cu pierderi 
materiale etc.) se face auzită și următoarea părere: 
păi dacă șoferul nu are pe nimeni să-l controleze 
la drum... face ce vrea I O părere greșită. Este 
adevărat, șoferul nu are pe nimeni să-l controleze 

dar acest „ce vrea el" trebuie să fie în acord perfect cu „ceea 
ce este necesar pentru colectiv". Și vedem atunci că este vorba 
de disciplină, de conștiință.

Voi povesti aici un caz, care deși s-a petrecut cu mai mult 
timp în urmă, merită să fie cunoscut. Era o săptămînă geroasă 
de iarnă. Autobaza noastră a primit sarcina urgentă de a 
aduce la Constanța un strung nou de la Arad. Drumurile erau 
viscolite, cu greu te puteai încumeta la o cale așa de lungă. 
Șoferul Pană Panait care a primit sarcina de a efectua această 
cursă și-a pregătit minuțios mașina și a plecat hotărît la 
drum. In același timp cu trenul a plecat un delegat la Arad 
care să facă formele pentru strung. Pentru a nu face un 
transport atît de lung „în gol“, șoferul a încărcat de la 
Constanța mărfuri pentru Pitești. A transportat mărfurile la 
timp, ba chiar a ajuns înaintea delegatului la Arad. Deoarece 
vremea continua să se înrăutățească a preluat singur strungul 
și a făcut cale întoarsă. A luptat din greu cu viscolul, mer- 
gînd aproape fără oprire pînă la Urziceni. Aici, în lumina 
farurilor drumul ce slrăbătea Bărăganul era doar o întindere 
masivă de omăt. Ce era de făcut ? Să fi rămas în cabină, 
putea sta fără grijă pînă la ziuă cînd putea să vadă încotro 
s-o apuce. Dar în acest caz numai el ar fi putut pleca de 
acolo fiindcă mașina ar fi rămas troienită. De aceea a luat 
hotărîrea să nu se oprească. Coborînd din timp în timp pen
tru a-și croi drum cu lopata, a reușit să aducă mașina pînă 
la prima comună. A cerut ajutor președintelui gospodăriei, 
explicîndu-i importanța încărcăturii, și mașinii i-a fost asi
gurată parcarea. A doua zi cu ajutorul colectiviștilor a îm
barcat autocamionul la tren fiindcă, între timp, drumul peste 
Bărăgan fusese astupat complet de zăpadă. Încărcătura a 
ajuns la timp la destinație.

PETRE DRAGOMIR 
șei autobază Constanța

Directorul nostru
înd, proaspăt absolvent al Facultății de geografie, 
tovarășul Ion Grigore a coborît din mașină, comuna 
Ghimpețeni unde urma să fie profesor nu însemna 
pentru el mai mult decît un punct, undeva pe hartă, 
în Cîmpia Dunării.

Au trecut de atunci cîțiva ani. Mult s-a schimbat 
fața satului. Oamenii și-au unit pămîntul în gospo

dăria colectivă, și-au ridicat case noi de cărămidă. Dar și mai mult 
s-a schimbat viața oamenilor : astăzi în peste 300 de case cîntă 
aparatul de radio, oamenii merg seară de seară la căminul cultural, 
la cursul agrozootehnic, la film, la spectacolele date de brigăzile 
artistice de agitație. Istoria satului se împletea cu istoria țării. Dar 
dacă în Ghimpețeni sînt astăzi două școli noi și dacă s-a ridicat 
un nou cămin cultural, cînd vorbesc de toate acestea colectiviștii 
pronunță și numele lui.

La început n-a găsit decît o școală veche cu două clase. Curînd 
a fost numit director. Dar cînd vedea pereții burdușiți ai claselor, 
noul director nu avea liniște. Și în primăvară a pornit din casă în 
casă, să se sfătuiască cu colectiviștii. Oamenii s-au hotărît să ridice 
o școală nouă. Cîte cărămizi din această școală n-au trecut prin 
mîinile Iui ! Se uitau zidarii la el și clătinau din cap : „E tare harnic 
directorul nostru". Și însuflețirea lui îi cuprindea și pe ei. Peste un 
an au mai înălțat o școală : cealaltă devenise neîncăpătoare. 
Alături de soția sa, tot învățătoare, Grigore Ion a ținut multe confe
rințe în fața colectiviștilor, a pregătit brigada de agitație și echipa 
de călușari care a luat premiul întîi pe raion, s-a străduit pentru 
îmbogățirea bibliotecii comunale, alături de întreg colectivul școlii 
— a lucrat săptămîni întregi pentru amenajarea laboratorului școlii. 
Profesorii mai tineri, veniți aici, îl privesc cu drag pe directorul lor. 
Au în el un model, căruia se străduiesc să-i semene.

ION C. ȘTEFAN 
profesor

PORT
LA 1 MARTIE 

încep întrecerile primei ediții 
a Spartachiadei republicane

Activitate fotbalistică oficială

I 
I 
I
I 
I
I

1 martie, în întreaga tară în- 
întrecerile primei ediții a 

Spartachiadei republicane, compe
tiție sportivă de mare amploare, 
care se desfășoară în cinstea săr
bătoririi celei de~a 20-a aniversări 
a eliberării patriei noastre de sub 
jugul fascist. In programul Sparta
chiadei republicane figurează ur
mătoarele ramuri de sport: atle
tism, baschet, box, ciclism, fotbal, 
gimnastică haltere, handbal, volei, 
natație, lupte, motociclism. tenis 
de masă, aviație sportivă. în etape
le de masă ale competiției se pot 
organiza întreceri și la oină, popi
ce, șah, tir, turism și alte sporturi.

In întreprinderi instituții, școli, 
universități în asociațiile sportive 
de la sate consiliile asociațiilor

sportive în colaborare cu organiza
țiile sindicale și de U.T.M. au în
ceput pregătiri pentru ca primele 
întreceri ale Spartachiadei să au- 
noască un frumos succes.

Etapa 1 (pe asociații sportive) va 
începe la 1 martie și va dura pînă 
la 1 iunie. In această etapă parti
cipă la întreceri în afara sportivi
lor din asociațiile sportive din în
treprinderi, instituții, școli, facul
tăți etc. și sportivi care au catego
ria a 3-a de clasificare.

Etapa a 11-a a competiției, pe 
raioane, este programată între 
2 iunie și 12 iulie, iar etapa a Ill-a 
pe regiuni de_ la 25 la 27 iulie. 
Etapa a IV-a finală se va disputa 
între 19 și 24 august la București.

• Activitatea fotbalistică se 
reia oficial duminică 1 martie 
cu disputarea meciurilor din 
cadrul „16“-imilor „Cupei 
R.P.R.". în Capitală sînt pro
gramate două întîlniri. De la 
ora 15, pe stadionul Giulești, 
Dinamo Victoria va întîlni pe 
Știința Timișoara, iar după- 
amiază, de la aceeași oră, pe 
terenul „Timpuri Noî“ (Du- 
dești), Flacăra Roșie va juca 
în compania echipei Progresul 
București.

• Tot duminică, la Pitești, 
într-un meci restanță pentru 
campionatul cat. A, Dinamo 
din localitate va 
echipei Steaua.

primi vizita

stabilit ca 
ale campio-

• Federația a 
alte două restanțe 
natului Steaua-Progresul și 
Rapid-Dinamo București să se 
dispute la 8 martie în program 
cuplat pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală. Primul joc 
începe la ora 13,30.

I 
I

Duminică 1 martie, cu prilejul deschiderii festive a primei 
edifii a Spartachiadei republicane, cluburile Dinamo și Gloria 
1 Mai organizează în „Parcul Dinamo" un bogat program cultu- 
ral-sportiv. Cu începere de la ora 9,30, pe toate bazele parcului 
se vor desfășura simultan întreceri de handbal, volei, fotbal, 
atletism, haltere. lupte și popice. La ora 12,45, în sala de festi
vități a clubului Dinamo va avea loc o gală de filme sportive.

(Agerpres)

• Proba masculină 
în cadrul campionate
lor mondiale de patinaj 
artistic a fost cîștiga- 
tă de Manfred Schnell- 
dorfer (R.F.G.) care 
cucerise recent și me
dalia de aur la Jocu
rile Olimpice de la 
Innsbruck. Cîștigătorul 
probei a totalizat 
2222,1 puncte. fiind 
urmat de Alain Cal
mat (Franța) — 2 180 
puncte, Karol Divin 
(R. S. Cehoslovacă)

2 151,8 puncte. Allan 
Scott (S.U.A.) —
2 147,9 puncte.

• După o zi de re
paus, turneul zonal de 
șah de la Moscova a 
fost reluat cu disputa
rea partidelor din run
da a 7-a, Marele maes
tru Holmov a suferit 
prima înfrîngere de la 
începutul concursului, 
cedînd în 41 de mutări

Sue tin.la maestrul 
Bronstein l-a învins pe 
Korcinoi și Gheller pe 
Stein. în clasament 
conduce acum Bron
stein cu 3,5 puncte și 
o partidă întreruptă, 
urmat de Holmov —
3.5 puncte. Suețin — 
3 puncte, Gheller —
2.5 puncte șl o partidă 
întreruptă, Korcinoi, 
Spasski, Stein cîte 
2,5 puncte.

(Agerpres)
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Delegația Asociației 
de prietenie sovieto-rominâ 

a părăsit Capitala
Vineri după amiază a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre 
Moscova, delegația Asociației 
de prietenie sovieto-romînă 
condusă de A. V. Grebnev, vi
cepreședinte al Asociației, re
dactor șef adjunct al ziarului 
„Izvestia", sosită în țara noas
tră cu prilejul semnării planu
lui de colaborare pe anul 1964, 
dintre Asociația romînă pentru 
legăturile de prietenie cu U- 
niunea Sovietică,. A.R.L.U.S. și 
Uniunea asociațiilor sovietice 
de prietenie și legături cultura
le cu țările străine și Asociația 
de prietenie sovieto-romînă.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa au fost prezenți Marin 
Florea Ionescu, vicepreședinte 
al A.R.L.U.S., Constantin Pris- 
nea, membru în Biroul Consi
liului General A.R.L.U.S., re
prezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, activiști 
A.R.L.U.S.

A fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
în R. P. Romînă.

(Agerpres)

Intre 25 și 28 februarie 1964 a 
avut loc la Moscova cea de-a Xl-a 
ședință a Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

La ședință au participat repre
zentanții țărilor membre ale Con
siliului în Comitetul Executiv : Ș. 
Todorov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, O. Simunek, 
vicepreședinte al Guvernului Re
publicii Socialiste Cehoslovace, B. 
Leuschner, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, D. Molom- 
jamț, prini-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole, P. Jâroszewicz, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Polone, A. Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne, A. 
Apro, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Ungare, M. Leseciko, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Uni
unii Republicilor Sovietice Socia
liste.

Ședința Comitetului Executiv a 
fost prezidată de reprezentantul 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste, M. Leseciko, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Comitetul Executiv a examinat o 
serie de probleme legate de per
fecționarea continuă a colaborării 
tehnice-științifice între țările mem
bre ale C.A.E.R. și a aprobat mă
surile pentru coordonarea cercetă
rilor științifice și tehnice cele mai 
importante, care prezintă un inte
res reciproc și urmează să fie efec
tuate de țările membre ale C.A.E.R. 
în anii 1964—1965. Aceste mă
suri prevăd organizarea colaboră
rii și unirea eforturilor țărilor 
membre ale C.A.E.R. pentru re
zolvarea unui șir de probleme ști
ințifice și tehnice importante, la a 
căror studiere vor participa un 
mare număr de institute, birouri 
de proiectări-construcții și de alte 
organizații științifice și tehnice 
ale țărilor membre ale C.A.E.R.

Comitetul Executiv a examinat 
probleme legate de intensificarea 
și perfecționarea continuă a acti
vității organelor C.A.E.R., privind 
colaborarea în domeniul standar
dizării și a considerat necesar ca 
organele Consiliului să-și concen
treze atenția asupra elaborării re
comandărilor pe linia unificării 
standardelor, recomandări care a- 
sigură aplicarea măsurilor de spe
cializare și cooperare în producție 
și contribuie totodată la dezvolta
rea schimbului de produse între 
țările membre ale C.A.E.R. Comi
tetul Executiv a aprobat planul 
lucrărilor Institutului C.A.E.R. pen
tru standardizare pe anul 1964.

Au fost examinate unele pro
bleme ale colaborării în domeniul 
comerțului exterior, inclusiv pro
blemele legate de invitația primită 
de Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc din partea secretarului 
general al Conferinței O.N.U. pen
tru comerț și dezvoltare de a lua 
parte la lucrările acestei conferințe.

Comitetul Executiv a aprobat 
principalele probleme ale activită
ții pe anul 1964, prezentate de 
Consfătuirea conducătorilor orga
nelor de economie a apelor din 
țările membre ale C.A.E.R. care 
prevăd studierea unui șir de pro
bleme tehnice-științifice din dome
niul economiei apelor.

Comitetul Executiv a ascultat, 
de asemenea, o informare cu pri
vire la Consfătuirea reprezentan
ților comisiilor permanente ale 
Consiliului și a șefilor de secție ai 
Secretariatului C.A.E.R., consfătu
ire organizată în cadrul Consi
liului de Ajutor Economic Reci
proc de către președintele Comite
tului Executiv, asupra problemelor 
legate de desfășurarea lucrărilor de 
coordonare a planurilor economiei 
naționale pe intervalul 1966—1970, 
și a adoptat o hotărîre corespun
zătoare.

Ședința Comitetului Executiv a 
decurs într-o atmosferă de priete* 
nie frățească și cordialitate.

INFORMAȚII
Vineri seara a părăsit Capi

tala, plecînd spre Geneva, de
legația R. P. Romîne care va 
participa la lucrările celei de 
a 17-a Adunări a Organizației 
Mondiale a Sănătății.

Delegația este condusă de 
Voinea Marinescu, ministrul 
sănătății și prevederilor so
ciale.

★
Atașatul militar al R, D. Ger

mane în R. P. Romînă, lt.-col. Wal
ter Zander, a oferit vineri un coc
teil- cu prilejul celei .de-a 8-a ani
versări a Armatei Populare Na
ționale a R. D. Germane.

Au luat parte general maior Io
nel Vasile, adjunct al ministrului 
forțelor armate, general locotenent 
Dumitru Constantinescu, adjunct al 
ministrului afacerilor Interne, ge
nerali și ofițeri superiori, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro’ 
mină, atașați militari și alți membri 
ai corpului diplomatic.

★
Însărcinatul cu afaceri ad-in- 

terim al R. P. Polone în R. P. 
Romînă, Jerzy Fidler, a organi
zat vineri o întîlnire prieteneas
că cu prilejul vizitei în țara 
noastră a tenorului polonez 

'Bohdan Paprocki.
★

La 28 februarie a avut loc, 
la Ministerul Afacerilor Ex
terne, semnarea unei convenții 
veterinare între R. P. Romînă 
și Elveția,

Convenția reglementează 
condițiile sanitare care tre
buie îndeplinite la importul șl 
exportul de animale și produ
se animale între cele două 
țări.

(Agerpres)

Șeherezada — film pentru 
ecran panoramic: Patria (8,30; 
11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). Lo
cotenent Cristina: Republica 
(9,15; 11,15; 13,15; 15,15; 17; 19; 
21), București (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Excelsior (9; 11; 13; 
15; 17,15; 19,30), Grivița (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Cas
cada diavolului: Carpațl (10; 
12; 14; 16), Victoria (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Bu- 
cegi (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30), Aurora (10 ; 12 ; 14;
16; 18,15; 20,30). Floreasca
(16; 18,15; 20,30). Pași spre 
lună: Central (10,30; 12,30;
14,30; 16,30 ; 18,30; 20,30), Tomis 
(10; 11,45; 13,30; 16; 18; 20), 
Melodia (10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Seara prietenilor 
filmului : Carpați orele 19. Noi 
doi, bărbații: Capitol (10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,30), înfrăți
rea între popoare (13,30; 15,30; 
17,45; 20). Omul cu ricșa — 
cinemascop : Festival (9; 11,15;

28ȚEBR.-8 MARTIE

Coliere, brățări, broșe, cercei, 
inele etc. modele noi și frumoase 
de vînzare la : magazinul univer
sal „Victoria", Calea Victoriei 
nr. 17, magazinul universal 
„București", str. Bărăției nr. 1, 
magazinul I.C.S. „Bijuteria", Ca
lea Victoriei nr. 22, magazinul 
din Bd. Magheru nr. 3, magazi
nul din Bd. 6 Martie nr. 1 și la 
celelalte unități și raioane de spe- / 
cialitate din Capitală și din țară. ’

13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Fe
roviar (10; 12,30; 15; 17,45;
20,30). Hoțul din San Maren
go : Lumina (de la orele 
10 la orele 14 rulează în 
continuare; 16; 18,15; 20,30),
Arta (16; 18,15; 20,30). Le
gea e lege: Union (15; 17;

13; 21). Program de filme pen
tru copii: Doina (orele 10). Pi
sica de mare: Doina (11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Cînd 
comedia era rege; Lemnul de 
rezonanță; Electronicus: Tim
puri Noi (de la orele 10 la ore
le 17 rulează în continuare; 
19; 21). Era noapte la Roma

(ambele serii): Giulești (10.15î 
13; 16; 19), Flamura (10; 13; 
16,15; 19,30). Scrisoare de la o 
necunoscută: Cultural (15; 17; 
19; 21). Tudor .— cinemascop 
(ambele serii): Dacia (9,30; 13; 
16,30; 20), Popular (10,30; 16; 
19,30). A 12-a noapte: Buzești 
(15; 17; 19; 21). Cavalerul Par- 
daillan — cinemascop: Crîn- 
gași (15; 17; 19; 21). Elena din 
Troia — cinemascop: Unirea 
(16; 18,15; 20,30). Atențiune, pă
rinți!: Flacăra (14,30; 16,30;
18,30; 20,30). Parașutiștii: Vi- 
tan (15; 17; 19; 20.45). Rusalka 
— cinemascop: Miorița (10; 
12,30; 15; 17,45; 20,30). Modern 
(10; 12,30; 15; 18; 20,30). Qivi- 
toq: Munca (15; 17; 19; 21). 
Strict secret — cinemascop: 
Moșilor (15; 17; 19; 21).
Viață sportivă : Lira (15; 18; 
20,45). Tu ești minunată : Co- 
lentina (16; 18,15; 20,30). Nu-i 
loc pentru al treilea: Volga 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).

Săptămînă viitoare pe ecrane



închiderea Congresului 
național al Uniunii

democrate
a tineretului african

din Guineea
CONACRY 28 (Agerpres). — 

în orașul Kankan — unul din 
cele mai mari orașe din nord- 
estul Guineei, și-a încheiat lu
crările cel de-al III-lea Con
gres național al Uniunii de
mocrate a tineretului african.

Timp de trei zile delegații 
la congres au discutat o serie 
de probleme privind sporirea 
aportului adus de către tine
retul guineez la dezvoltarea 
economiei naționale. în legă
tură cu aceasta delegații au 
supus unei analize critice 
activitatea secțiilor de tineret 
din diferite regiuni ale Gui
neei și au examinat o serie 
probleme organizatorice.

Participanții la congres 
ales Consiliul național 
Uniunii democrate a tineretu
lui african compus din 13 
persoane.

Președintele Seku Ture, care 
a participat la lucrările con
gresului, a declarat că potrivit 
dorinței delegaților, începînd 
de la această dată, conducerea 
problemelor tineretului va fi 
încredințată unui Comisariat 
suprem pentru problemele ti
neretului creat în mod special, 
în postul de comisar suprem a 
fost numit Moctar Diallo.

de

au 
al

•-----

Sesiunea
Consiliului

guvernatorilor
A. I. E. A.

VIENA 28 — Corespondentul 
Agerpres, St. Deju, transmite :

Vineri și-a încheiat lucrările 
prima sesiune din acest an a Con
siliului guvernatorilor Agenției 
Internaționale pentru Energia A- 
tomică (A.I.E.A.) de la Viena.

La lucrările acestei sesiuni a 
participat și delegația Republicii 
Populare Romîne, condusă de 
acad, profesor Horia Hulubei, 
vicepreședinte al Consiliului gu
vernatorilor.

Recent, la Londra,-a avut 
loc o demonstrație a tinere
tului, în cadrul căreia parti
cipanții au cerut să li se asi
gure posibilitatea de a 

munci

CONFERINȚA
DE LA LAGOS

In favoarea

dezvoltării

După sporirea taxei de scont Consiliul de Securitate

a lirei sterline Dezbaterile
LONDRA 28 (Agerpres). — 

Joi după-amiază au avut loc în 
Camera Comunelor dezbateri 
furtunoase în legătură cu a- 
nunțarea de către Banca An
gliei a sporirii taxei de scont 
a lirei sterline.

Ministrul de finanțe al An
gliei, Reginald Maudling, a a- 
firmat că taxa de scont brita
nică este adusă astfel la nive
lul taxelor de scont ale altor 
țări și că ea ar urmări, de a- 
semenea, realizarea în acest an 
a unei tranziții „fără zguduiri" 
de la actualul ritm de expan
siune al economiei la un 
procent mai mic „pe termen 
lung".

Ministrul britanic a fost în-

trerupt în tot timpul expunerii 
sale de manifestații de pro
test ale deputaților opoziției. 
James Callaghan, expert al 
partidului laburist în probleme 
financiare, care a luat apoi cu- 
vîntul, și-a exprimat nedume
rirea în legătură cu faptul că 
această acțiune survine abia la 
cîteva zile după o serie de de
clarații oficiale foarte opti
miste despre situația econo
miei britanice. El a declarat că 
sporirea taxei de scont va con
stitui un grav handicap pen
tru trei din cele mai impor
tante sectoare economice: in
dustrie, construcția de locuin
țe și întreprinderile munici
pale.

Comunicatul comun 
sovieto - danez

în problema cipriota

LAGOS 28 (Agerpres). — într-un 
comunicat oficial dat publicității 
joi seara se anunță că la Lagos au 
continuat dezbaterile pe comisii a- 
supra punctelor înscrise pe ordinea 
de zi a conferinței miniștrilor de 
externe ai țărilor membre ale Or
ganizației unității africane.

Comisia politică a examinat ra
portul prezentat de Comitetul ce
lor 9, creat la conferința de la 
Addis Abeba pentru coordonarea 
ajutorului destinat mișcărilor de 
eliberare națională din Africa. A 
fost luată apoi în discuție proble
ma politicii de apartheid și a colo
nialismului în Africa. Comisia a 
adoptat în acest sens o rezoluție, 
al cărei text a fost prezentat de 
reprezentantul Republicii Guineea, 
în care se recomandă șefilor de 
state africane să boicoteze avioane
le și navele venind din sau plecînd 
spre Republica Sud-Africană

Tot în Comisia politică s-a ho
tărît ca toți șefii de state africane 
să adreseze guvernului britanic un 
apel în care să-i ceară acordarea 
independenței Rhodesiei
numai după ce populația africană 
din acest teritoriu va 
conducerea deplină.

A mai fost adoptat, „în princi
piu", un proiect de convenție asu
pra denuclearizării Africii. La șe
dința de joi noaptea, Comisia poli-

NEW YORK. — William Foster, șeful delegației 
americane la conferința pentru dezarmare a celor j8 
state, a sosit joi seara la New York, venind de la 
Geneva. La sosire, Foster a declarat că va prezenta 
un raport președintelui Johnson și secretarului de 
stat Dean Rusk asupra mersului conferinței. Șeful 
delegației americane a precizat că deși nu a fost 
semnat încă nici un acord, „atmosfera la conferință 
este excelentă".

In cursul săptămînii viitoare William Foster va 
fi audiat în Congres în legătură cu bugetul Agen
ției naționale pentru dezarmare și controlul arma
mentelor, pe care o conduce.

VARȘOVIA. — Vineri seara, în sala Operei 
de Stat din Varșovia, a avut loc un spectacol cu 
opera „Carmen" de Bizet. Rolul principal a fost in
terpretat de Zenaida Pally, artistă a poporului. La 
pupitru s-a aliat dirijorul romîn, Jean Bobescu. 
Spectacolul s-a bucurat de un deosebit succes

CAIRO. — De două zile în capitala R.A.U. se 
află Chawkat El Akroui, trimis al generalului Bar
zani. șeful kurzilor din Irak.

într-o declarație făcută presei. Akroui a subliniat 
că încetarea focului dintre kurzi 
nu a însemnat o retragere din 
Barzani și a kurzilor. „Revendicările noastre rămîn 
aceleași. Dorim autonomie și aceasta nu va aduce 
prejudicii integrității statului irakian".

tică a h’otărît crearea unui comitet 
alcătuit din reprezentanții Tunisiei, 
Dahomeyului, Maurîtaniei, Sudanu
lui, Ghanei, R.A.U. Marocului, 
Voltei Superioare, Camerunului, 
Liberiei și Sierra Leone, care să 
pregătească un proiect de rezolu
ție asupra conflictului de frontieră 
dintre Somalia și Etiopia. A fost 
acceptat un proiect de acțiuni ale 
statelor africane în vederea spori
rii numărului de locuri ocupate de 
africani în Consiliul de Securitate 
și în alte organisme internaționa
le.

Pe de altă parte. în Comitetul 
celor 11, creat miercuri, a fost 
adoptată propunerea prezentată de 
Togo și Dahomey, referitoare la 
crearea unui înalt comandament 
african. Această propunere va fi 
înscrisă pe ordinea de zi a confe
rinței șefilor de state africane ce 
se va ține în luna iunie.

Comisia tehnică a conferinței a 
respins’ propunerea Ghanei de a se 
crea o forță militară africană de 
intervenție. Din surse apropiate 
conferinței se relatează că un nu
măr de țări sînt reticente la aceas. 
tă propunere. Delegatul Nigeriei a 
declarat că o asemenea forță mili
tară nu ar putea fi creată înainte 
ca „unitatea africană să devină 
fapt și climatul de încredere reci
procă să fie temeinic instaurat în 
Africa”.

Comisia administrativă însărcina
tă cu stabilirea locului viitoarei 
conferințe a șefilor de state africa
ne ale O.U.A. nu a ajuns la o ho
tărîre, dar s-a recomandat capitala

comerțului

internațional

BUENOS AIRES 28 (Ager
pres).— Delegații la conferin
ța țărilor latino-americane, 
care-și continuă lucrările în 
localitatea Alta Grada din 
Argentina, se pronunță pentru 
elaborarea unor noi principii 
care să ducă la lărgirea co
merțului între state.

„Necesitatea de lărgire a co
merțului, a declarat Rafael 
Urrutia Millan, reprezentantul 
Mexicului, trebuie să-și gă
sească reflectarea în acorduri 
comerciale între toate țările, 
indiferent de sistemul lor so
cial-politic". La rîndul său, 
delegatul Uruguayului, Mario 
Santillan, a declarat: „Ame
rica Latină trebuie să-și spo
rească comerțul cu lagărul sor 
cialist și cu țările afro-asiati- 
ce, în interesul dezvoltării e- 
conomice mondiale". Delegatul 
Republicii Nicaragua, luînd 
cuvîntul în numele țărilor din 
America Centrală, s-a pronun
țat, de asemenea, pentru creș
terea schimburilor comerciale 
cu țările socialiste.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
După cum transmite Agenția 
TASS, în Comunicatul comun so- 
vieto-danez, 
Moscova la 
U.R.S.S. a 
Danemarcei, 
arată că în 
avute cu președintele Consiliului 
dc Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș- 
ciov, au fost abordate probleme 
de interes comun pentru cele două 
țări, precum și probleme interna
ționale actuale. Schimbul de pă
reri a avut uri caracter sincer și 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească.

In cursul convorbirilor s-a sub
liniat că vor fi dezvoltate în con
tinuare legăturile prietenești care 
există deja între cele două țări, cu 
toate deosebirile de vederi ale 
celor două guverne într-o serie de 
probleme. S-a exprimat convinge
rea că vizita pe care N. S. Hruș-

dat publicității la 
încheierea vizitei 
primului ministru al

Jens Otto Krag, 
cursul convorbirilor

în

se

ciov o va face în Danemarca va 
contribui, ca și vizita lui Otto Krag 
în U.R.S.S., la dezvoltarea colabo
rării multilaterale între cele două 
țări.

In timpul convorbirilor s-a sub
liniat necesitatea rezolvării proble
melor internaționale, care crează 
diferende între state, pe cale paș
nică. Cele două părți au mențio
nat că relațiile dintre state cu sis- ' 
teme sociale diferite trebuie să se 
întemeieze pe coexistența pașnică. 
Cele două guverne și-au confirmat 
hotărîrea de a nu slăbi eforturile 
în căutarea unor hotărîri care ar 
putea contribui la consolidarea 
păcii generale, mai ales în Europa.

Din partea sovietică s-a expri
mat înțelegere față de faptul că 
guvernul Danemarcei nu a ampla
sat și nu intenționează să ampla
seze arma nucleară pe teritoriul 
țării sale.

NEW YORK 28 (Agerpres). 
Ședința din 27 februarie a 
Consiliului de Securitate care 
examinează problema cipriotă 
s-a deschis prin dezbateri a- 
supra procedurii pe marginea 
cererii Turciei ca Consiliul de 
Securitate să audieze pe re
prezentantul ciprioților turci, 
Rauf Denktash, ca reprezen
tant al uneia din părțile inte
resate.

împotriva acestei cereri 
s-au pronunțat reprezentanții 
U.R.S.S., R. S. Cehoslovace, 
Boliviei.

N. T. Fedorenko, reprezen
tantul Uniunii Sovietice, a 
menționat că Consiliul de 
Securitate a invitat pe repre
zentantul Ciprului să parti
cipe la dezbaterile în această 
problemă și că această țară 
este reprezentată în mod le
gal de ministrul afacerilor 
externe S. Kyprianu.

Caballero Tamayo (Bolivia) 
a amintit că, potrivit consti
tuției Ciprului, politica ex
ternă a țării este de compe
tența președintelui și că dacă 
Consiliul de Securitate ar ac
cepta să audieze pe reprezen
tantul minorității turce, a- 
cesta ar însemna un amestec 
în treburile interne ale repu
blicii.

Cererea reprezentantului 
turc a fost sprijinită însă de 
Statele Unite, Anglia, Franța 
și Norvegia, astfel îneît dele
gatului minorității turce din 
Cipru i s-a admis să-și ex
pună punctul de vedere în

Consiliul de Securitate. în 
dezbaterile asupra problemei 
cipriote aflate pe ordinea de 
zi, primul care a luat cuvîn
tul a fost Patrick Dean, re
prezentantul Marii Britanii. 

Dean a cerut Consiliului de 
Securitate să accelereze crea
rea forțelor internaționale, 
exprimînd totodată dorința 
Angliei de a participa la ase
menea forțe. Apoi a luat 
cuvîntul Kyprianu, ministrul 
de externe al Ciprului, care 
a relevat că din cele trei țări 
garante numai delegatul Gre
ciei a răspuns clar la între
barea pusă de el.

Pentru Cipru, a declarat 
ministrul afacerilor externe, 
Kyprianu, aceasta este pro
blema principală. El a rele
vat în continuare că guver
nul Turciei a arătat prin ac
țiunile și declarațiile sale că 
se consideră în drept să tri
mită trupe împotriva Cipru
lui.

Reprezentantul Boliviei a 
sprijinit guvernul cipriot în 
ce privește revizuirea acordu
rilor de la Zurich și Londra, 
menționînd că nu pot exista 
acorduri intangibile. Delega
tul Turciei, Turgut Menemen- 
cioglu, care a luat apoi cuvîn
tul, a declarat că dacă în Ci
pru nu vor fi trimise forțe 
internaționale și vor reîncepe 
vărsările de sînge, Turcia „nu 
va rămîne inactivă". După in
tervenția delegatului turc, 
dezbaterile au fost aminate 
pînă vineri, ora 20,30 G.M.T.

Conferința de presă a lui D.
28 (Ager-WASHINGTON 

preș). — La 27 februarie, se
cretarul de stat Dean Rusk a 
ținut o conferință de presă în 
cursul căreia a trecut în re
vistă o serie de probleme in
ternaționale.

Referindu-se la problema

și armata irakiană 
partea generalului

BAGDAD. — La Badgad s*a anunțat că președin
tele Irakului, Aref, a semnat decretul privind aboli
rea „Tribunalului revoluționar"

într-o declarație făcută ziarului ,,A1 Manar", mi
nistrul de interne, Rachid Mosleh. a subliniat că 
această hotărîre este pe deplin justificată. întrucît 
în țară domnesc ordinea și liniștea.

NICOSIA. — Vineri la amiază a aterizat pe ae- 
roportul din Nicosia aeronava sovietică „IL-18", 
care efectuează primul raid tehnic pe linia de 
transporturi aeriene Moscova—Nicosia, care va fi 
inaugurată într-un viitor apropiat.

In aceeași zi, aeronava „IL-18U a decolat de pe 
aeroportul Nicosia, îndreptîndu-se spre Moscova.

DAMASC. — La Damasc a fost dat publicității un 
■decret prin care se anunță prelungirea, pe timp ne
limitat, a funcționării Curții marțiale în Siria.

In noul decret se precizează că la Curtea marțială 
vor li judecate toate cazurile prezentate de guver
natorul sau viceguvernatorul militar.

RIO DE JANEIRO. — După cum anunță agenția 
Prensa Latina, Joao Vinheiro Neto, președintele 
„Superintendenței pentru reforma agrară" — 
S.U.P.R.A. — a prezentat președintelui Jao Goulart 
spre semnare decretul privitor la exproprierea tere
nurilor necultivate situate de-a lungul căilor ferate, 
autostrăzilor și canalelor.

Pămînturile expropriate voi fi împărțite țăranilor 
săraci potrivit unui plan al guvernului calificat 
drept „un prim pas spre realizarea reformei agrare".

de sud

exercita

Sesiunea Comisiei Economice

O. N. U. pentru Africa

Procesul de la Dallas
resimte dureri în regiunea 
inimii și că i se va face o car
diogramă.
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ADDIS ABEBA 28 (Agerpres).— 
La Addis Abeba continuă lucră
rile celei de_-a șasea sesiuni a Co
misiei Economice O.N.U. pentru 
Africă (E.C.A.). In cursul dezba
terilor participanții la sesiune au 
acordat o mare atenție probleme
lor privind Conferința O.N.U 
pentru comerț și dezvoltare ale 
cărei lucrări vor înceve curînd la 
Geneva.

Delegațiile Algeriei, Etiopiei. 
Republicai Gabon, Ghanei, Mali. 
Liberiei, Marocului, Nigeriei, Su
danului, Tanganicăi, R.A.U. și 
Zanzibarului au propus un proiect 
de rezoluție. care cheamă toate 
țările în. curs de dezvoltare să-și 
formuleze politica în domeniul 
comerțului și dezvoltării. Rezoluția 
propune, de asemenea, crearea 
imediată a unui comitet format 
din reprezentanți ai Etiopiei, Ma
dagascarului, Nigeriei, Senegalului, 
Tunisiei și R.A.II. în vederea coor
donării comerțului reciproc și a 
relațiilor cu țările dezvoltate, pre
cum și elaborării unei poziții co
mune la Conferința O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare. Acest proiect 
urmează să fie discutat de către

șefii delegațiilor în ședință 
cretă.

Participanții la sesiune au adop
tat vineri o rezoluție cu privire la 
crearea unei piețe comune afri
cane. Rezoluția prevede crearea 
unui grup special format din re
prezentanți a io țări africane care 
urmează să studieze această pro
blemă și să prezinte concluziile 
activității sale la viitoarea sesiune 
a comisiei. Totodată a fost adop
tată o rezoluție care recomandă 
Consiliului Economic și Social al 
Comisiei să invite reprezentanții 
mișcării de eliberare din Angola, 
Mozambic și Africa de sud-cst să 
participe la sesiunile viitoare ale 
comisiei ca membri asociați

Copin din Nepal doresc să 
învețe chiar și în condiții 
vitrege. Iată o școală impro
vizată pe o stradă din capi
tala țării — orașul Kat

mandu

dezarmării, Dean Rusk a spus 
că eforturile răbdătoare care 
marchează negocierile de la 
Geneva trebuie să continue în 
ciuda dificultăților întîmpi- 
nate pe parcurs. Faptul că cei 
doi copreședinți ai conferinței 
de la Geneva nu 
pune de acord 
ordine de zi nu 
conferința nu 
continue lucrările. în ceea ce 
le privește, Statele Unite. 
spus Rusk, sînt hotărîte să 
continue schimburile de ve
deri pentru „a explora orice 
nouă posibilitate de realizare 
a dezarmării".

In problema Vietnamului 
de sud, secretarul de stat a- 
merican a spus că după vii
toarea vizită pe care o va în
treprinde la Saigon ministrul 
apărării, McNamara, „Statele 
Unite vor fi mai în măsură să 
aprecieze situația actuală și 
să ia hotărîri în consecință".

Abordînd problema comer
țului est-vest, Dean Rusk a 
subliniat că pozițiile diver
gente ale partenerilor alianței 
atlantice, mai ales în ce pri
vește comerțul cu Cuba, nu 
sînt susceptibile de o schim
bare în prezent.

Fiind întrebat dacă nu con
sideră că această problemă ar 
trebui să formeze obiectul 
unei conferințe între aliații 
atlantici, secretarul de stat 
american a răspuns că încă 
din 1945 au existat divergențe 
între aliați 
stiune și că 
sînt puține 
nele interesate să-și modifice 
pozițiile".

s-au putut 
asupra unei 
înseamnă că 
trebuie să-și

în această che- 
„la ora actuală 

șanse ca guver-

NEW YORK. — La Națiunile Unite s-a 
anunțat că secretarul general al O.N.U., 
U Thant, va pleca la 9 martie într-o vizită 
de patru zile în Birmania. Mai tirziu, 
U Thant, va participa la deschiderea Confe
rinței Mondiale pentru comerț și dezvoltare 
de la Geneva.

WASHINGTON. — între 13 și 15 aprilie va avea 
loc la Manila o sesiune a Consiliului ministerial al 
pactului S.E.A.T.O. La lucrările sesiunii vor lua 
parte miniștrii de externe ai celor 8 țări membre 
ale pactului — S.U.A., Anglia, Franța, Australia, 
Noua Zeelandă, Pakistan, Filipine și Tailanda. Se
siunea va examina probleme legate de situația din 
Asia de sud-est.

Expoziție Picasso 
Ia Montreal

pentru a ii expusă
Foto: U.P.I.

Cu prilejul aniversării marelui sculptor italian . Michelangelq 
se organizează la Roma o expoziție specială cu operele lui de 
artă. In fotografie: o reproducere după vestita sculptură „Pie- 

taM este pregătită

DALLAS 28 (Agerpres). — 
în ședința de vineri diminea
ța a procesului lui Jack Ruby 
a fost desemnat cel de-al 10- 
lea jurat în persoana unui fost 
pilot din forțele aeriene ame
ricane. In felul acesta, după 
cum transmit agențiile occi
dentale de presă, există per
spectiva ca, încă înainte de 
încheierea acestei săptămîni, 
să poată fi desemnați toți cei 
12 jurați prevăzuți de legisla
ția din Texas, pentru a se pu
tea intra în fondul procesului

în cursul ședinței, apărarea 
a făcut uz pentru a 14-a și pe
nultima oară de dreptul de a 
recuza fără 
dat-jurat.

motiv un candi-

★

anunțat că JackDupă ce a
Ruby va fi examinat dumini
ca viitoare de doi psihiatri 
newyorkezi, Melvin Belli, prin
cipalul avocat al apărării, a 
informat asistența că și el

WASHINGTON 28 (Ager- 
pres).— La 27 februarie, comi
sia prezidențială de anchetă în 
legătură cu asasinarea preșe
dintelui Kennedy l-a audiat pe 
James Martin, fost consilier 
juridic al văduvei lui Lee Os
wald.

După audiere, James Martin 
a dezmințit categoric în fața 
ziariștilor afirmațiile ziarului 
„Houston Post", Texas, potri
vit cărora el ar fi furnizat co
misiei de anchetă dovada că 
Lee Oswald avusese intenția 
de a-l asasina pe Richard 
Nixon, fostul vicepreședinte al 
S.U.A., care se găsea la Dallas 
în ajunul asasinării lui John 
Kennedy.

James Martin a precizat că 
nu avea nici o dovadă privind 
intențiile lui Oswald și că nu 
a făcut nici o declarație în le
gătură cu aceasta.

-------O

Provocări ale grupării
de dreapta n Laos

VIENTIANE 28 (Agerpres) 
Potrivit relatărilor agențiile; 
de presă, în ultima vreme si* 
tuația din Laos s-a agravat, ca 
urmare a unor acțiuni ale gru
pării de dreapta care au du* 
la ciocniri militare în Valea 
Ulcioareloi Xieng-Kuang și 
Nhommarat.

Observatorii apreciază că a 
ceste provocări constituie un 
pericol deosebit în momentul 
în care se părea că s-a găsit o 
soluție pentru normalizarea si
tuației din această tară în Ur
ma întrevederilor care au avut 
loc recent între primul minis
tru, Suvanna Fumma și prințul 
Sufanuvong, conducătorul par 
tidului Neo Lao Haksat.
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BRUXELLES. — Luînd cuvântul la deschiderea 
noului Institut, de studii europene, ministrul afaceri
lor externe al Belgiei, Spaak, a declarat că. este 
foarte redusă perspectiva unificării politice,în viito. 
rul apropiat a țărilor Pieței comune. El a arătat că 
divergentele dintre adeptii unificării politice și 
creării unor organe supranaționale a celor șase și 
cei care se pronunță pentru crearea unei federații 
de state suverane sînt mult prea mari.

ATENA. — Alegerile municipale din Grecia care 
trebuiau să aibă loc pînă la 12 aprilie, au fost ami
nate pentru o dată ulterioară. deoarece, guvernul 
intenționează să elaboreze o nouă lege pentru efec
tuarea alegerilor municipale.

NEW YORK. •— Secretariatul O.N.U. a anunțat vi
neri că Afganistanul, Costa Rica. Nepalul, Nigeria 
și Senegalul au acceptat numirea ca membri ai Co
mitetului special O.N.U. pentru examinarea situației 
din Oman. Acest comitet a fost creat în urma unei 
rezoluții aprobate de ultima sesiune a Adunării Ge
nerale O.N.U. cu 96 voturi contra unul (Marea 
Britanie).
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La 27 februarie,a fost inaugu- 
. rată la Muzeul de arte, fru
moase din Montreal, o ex

poziție a operelor cunoscutului 
pictor Picasso, despre care cercu
rile artistice canadiene-afirmă că 
„va bate toate recordurile de aflu
ență".

Expoziția înfățișează 275 de lu
crări, .pictțiri, desene, gravuri și 
sculpturi — și constituie o adevă
rată retrospectivă. Ea cuprinde o 
perioadă de 60 de ani, îhcepînd 
din 1901 cu tabloul • „Copilul cu 
porumbelul", pînă în 1961. cu „Fe
meia cu pălărie". Galeriile de artă 
și colecționari din lumea întreagă 
au contribuit la această expoziție, 
precum și Picasso însuși, care a 
împrumutat două pînze, ce vor fi 
prezentate pentru prima oară în 
public : „Cap de femeie" și „Feme-

ia cu pălărie". Din Uniunea Sovie- 
.tică au venit patru tablouri care 
arareori părăsesc muzeele „Ermi
taj" și „Pușkin".

O anchetă privind desfă
șurarea meciului de box 

Liston—Clay

5
enatorul democrat Philip
Hbrt, statul Michigan, a a- 
nunțat că subcomisia se

natorială pentru problemele Trus
turilor a hotărît să. deschi
dă o anchetă cu privire la 
condițiile în care s-a desfășurat 
meciul pentru campionatul mon
dial de box profesionist între 
Sonny Liston și Cassius Clay. Se
natorul a arătat că și procurorul 
general al statului Florida a des
chis o anchetă paralelă pentru a 
stabili dacă a avut loc o excroche- 
rie.

Subcomisia senatorială, a preci
zat Hart, nu se va ocupa de mo-

dul în care s-a desfășurat meciul 
însuși, ea va ancheta numai asu
pra informațiilor apărute în ziare, 
potrivit cărora societatea organiza
toare a meciului de box, în care 
Sonny Liston deține mari interese, 
a încheiat un acord înainte de 
victoria neașteptată a lui Cassius 
Clay, în vederea pregătirii viitoa
relor meciuri ale noului campion 
mondial. Comisia va căuta să sta
bilească dacă în legătură cu acea
sta a avut loc un aranjament că- 
zînd sub prevederile codului penal.

Senatorul Hart a adăugat că nu 
știe cînd vor începe audierile în 
legătură cu acest 'caz. '

tatea caselor, au fost distruse, 
iar cele care au mai rămas sînt 
pe cale să se dărîme. Numeroa
se drumuri au fost distruse, iar 
pomii au fost smulși din rădă
cini.

Pentru prima oară de la în
ceputul cutremurelor, un elicop
ter a putut ateriza pe insula.

Ecranizarea romanului 
,, Alexis Zorbas “ 

de N. Kazanzakis

scris acest roman la persoana 
întîia, va fi interpretat de ac
torul englez Allan Bates. Ac
trițele Simone Signoret și 
Irene Papas, dețin, de aseme
nea, roluri în acest film. Pes
te 200 de cretani participă la 
film ca figuranți. (De la cores
pondentul Agerpres, Al. Gheor
ghiu).

Construcția barajului 
de Ia Assuan și Sudanul

eternizată. Se vor construi, de a- S 
semenea, 26 de orășele noi. Teri- - 
toriul unde vor fi așezați strămu- £ 
tații are foarte puține precipitații, E 
și tocmai de aceea va fi creat la
cul de acumulare Atbar.

La construcția noilor așezări 
sînt folosite pe scară largă prefa
bricatele din beton spongios — 
pentru zidărie — și azbest gondo- 
îat, pentru acoperiș.

I
I

După puternicele cutre
mure din insula Sao Jorge

Agenția France Presse rela
tează că, în urma puter
nicelor cutremure care au 

avut loc în insula Sao Jorge 
din arhipelagul Azore, majori-

r a Hanea (Creta) începe 
/ y în curînd turnarea fil

mului „Alexis Zorbas", 
după romanul cu același nume 
al marelui scriitor grec N. Ka
zanzakis, în regia lui Kakoia- 
nis. Filmul va fi turnat în 
Creta, deoarece autorul își 
plasează acțiunea romanului 
său pe această insulă.

Rolul lui Zorbas va fi inter, 
pretat de actorul american 
Anthony Quinn, care în pre
zent se inițiază în dansurile 
populare grecești. Rolul auto
rului, care după cum se știe a

Construirea barajului de la
Assuan va afecta nu numai
Egiptul, ci și Sudanul. Ca 

urmare a creării lacului de acumu
lare, guvernul sudanez va trebui să 
se îngrijească de strămutarea a 
55 000 de oameni care locuiesc pe 
terenurile ce vor fi inundate. O 
parte din acești oameni vor fi mu
tați în partea sudică a țării, în a- 
propiere de hotarul cu Eritreea, 
pe malul rîului Atbar, afluent al 
Nilului. în dreptul localității 
Khashm el Gibra se construiește 
pe Atbar un baraj și un lac de a- 
cumulare pentru irigații. Localita
tea va fi complet refăcută și mo-
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