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Mecanizatorii de Ia S.M.T. Faure!, regiunea Galați, au terminat reparatul tractoarelor. în clișeu :
Mecanizatorii din brigada condusă de Vasile Movileanu. (Foto : Agerpres)
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© Discuții : Cerințe actuale 
față de manualele școlare (pag. 
2-a).

• Vești din țările socialiste 
(pag. 3-a).

0 Agențiile de presă occiden
tale despre : Impasul tratativelor 
de la Bruxelles (pag. 4-a).

Bugetele locale 
in dezbaterea sesiunilor 

sfaturilor populare

Zilele acestea au loc sesiuni 
ale sfaturilor populare regionale, 
care analizează executarea buge
telor pe anul 1962 și aprobă bu
getele și planurile locale pe anul 
în curs.

INVESTIȚII JUDICIOS FOLOSITE

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“).— In 
cadrul lucrărilor sesiunii Sfatului popu
lar regional Brașov s-a arătat că anul 
trecut au fosf obținute importante rea
lizări în dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală a regiunii. Comitetul 
executiv, deputății, au acordat o 
atenție deosebită lucrărilor de investi
ții prevăzute în plan. S-au construit 
2 428 apartamente, 54 săli de clasă, 2 
cinematografe — la Brașov și Tîrgu 
Secuiesc —, o casă de cultură la Fă
găraș, s-au realizat' o serie de lucrări 
ediliiar-gospodărești. Pentru amenaja
rea și întreținerea străzilor, parcurilor 
și pentru iluminatul public s-au chel
tuit 43 de milioane lei.

în sectorul construcțiilor s-au obți
nut rezultate pe linia scurtării timpului 
de execujie și lichidarea risipei de 
materiale pe șantiere. Dar în timp ce 
trustul V construcții Brașov a introdus 
pe scară largă procedee industriale de 
lucru cu eficiență mare, la T.R.C.L.- 
Brașov se mai lucrează încă după me
tode care nu fin pasul cu tehnica nouă. 
La întreprinderea III construcjii, apar- 
finînd frustului local, nu se frece 
cu hofărîre la mecanizarea lucrărilor 
de săpături, la construcția cu panouri 
mari din prefabricate, la finisări me
canice.

Din dezbateri s-a desprins necesita
tea ca în 1963 fondurile bănești să fie 
mai bine gospodărite, să se între
prindă mai multe acțiuni de înfrumu
sețare a orașelor și satelor.

Modernizarea tehnologiei 
la întreprinderea de prefabricate Turda

Institutul de cercetări în construcții și economia 
construcțiilor — ÎNCERC — în colaborare cu în
treprinderea de prefabricate de beton din Turda au 
realizat o tehnologie modernă, avînd o mare efi
ciență economică în producerea fîșiilor cu goluri pen
tru planșee. Noua tehnologie constă în formarea fîșii
lor de planșeu în poziție orizontală în tipare metalice.

Ea va permite o creștere de 2,5 ori a producției pe 
linia tehnologică, o reducere a consumului de mano
peră de 2,6 ori, o scădere a prețului de cost de 20 
la sută.
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IAȘI (coresp. 
urmă cu patru 
bătorirea centenarului Unirii Țări
lor Romîne, la Iași s-a deschis în 
ultima casă domnească a lui Ale
xandru Ioan Cuza din strada 
pușneanu un interesant muzeu 
Unirii.

Printre cele mal importante
cumente achiziționate de la des
chidere și pînă acum sînt ordinele 
în original date de ambasadorii 
celor 7 mari puteri, cu ocazia re
cunoașterii Unirii, cărți cu auto
grafe primite de domnitorul Cuza 
din partea colaboratorilor săi și a 
unor diplomați străini, ceasul de 
aur al lui Cuza prevăzut cu o mono
gramă în briliante, costumul de 
consilier de stat al lui Cuza și sa
bia cu stema în aur a Principate
lor Unite etc.

Nu de mult în muzeu Œu fost ex
puse scrisori ale lui Alexandru loan 
Cuza, Ion Ghica, Costache Negri, 
precum șl depeșe telegrafice tri
mise de Cuza lui Mihail Kogălni- 
ceanu. în prezent Muzeul Unirii cu
prinde peste 5 200 de obiecte și do
cumente. Colectivul științific al mu
zeului prezintă în aceste zile în 
școli, întreprinderi și în instituții 
de cultură conferințe consacrate 
zilei de 24 Ianuarie.

O discuție pe teme 
de artă plastică

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Luni 
avut loc la Cluj o. discuție refe

ritoare la activitatea filialei din 
localitate a Uniunii artiștilor plas
tici și la lucrările prezentate în 
ultima expoziție regională. Au par
ticipat membri ai uniunii, critici 
artă, precum și reprezentanți 
organelor locale de partid și 
stat.
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La Sinaia, Bușteni și 
Pucioasa — stațiuni care 
funcționează și în timpul 
iernii — a sosit pentru 
odihnă și tratament cea 
de-a doua serie de oameni 
ai muncii din acest an. 
Printre cei aproape 500

La odihnă
de oaspeți se află side- 
rurgiști de la Hunedoara, 
constructori navali de la 
Galați și Turnu Severin, 
petroliști din Moldova și 
Oltenia, mecanizatori și 
colectiviști din Dobrogea, 
Banat și alte regiuni.

SCHIMB DE MESAJE ÎNTRE N. S. 
HRUȘCIOV ȘI J. KENNEDY. în ca
pitala U.R.S.S. s-a dat publicității 
schimbul de mesaje ce a avut loc 
între șeful guvernului sovietic și 
președintele S.U.A. în legătură cu 
problema interzicerii experiențelor 
cu arma nucleară. (Textul mesa
jelor în pag. IV-a).

CONGRESUL P.S.U.G. și-a înche
iat luni lucrările.

CONFERINȚA MESEI ROTUNDE 
EST-VEST, ce și-a desfășurat lu
crările la Paris, a acordat princi
pala atenție problemei dezarmării 
generale și totale, precum și 
voltării relațiilor comerciale 
Est și Vest.

SECRETARUL GENERAL
N.A.T.O. va efectua în zilele i 
și 25 ianuarie o vizită la Londra.
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Această vizită are drept 
după cum arată agenția 
Presse, „discutarea tuturor diver
gențelor care afectează în prezent 
pe partenerii alianței nord-atlan- 
tice“.

LA PARIS au început tratativele 
între președintele Franței de 
Gaulle și cancelarul vest-german 
Adenauer.

GUVERNUL VENEZUELEI a trimis 
puternice forțe militare împotriva 
unor grupuri armate ale detașa
mentelor de guerilă conduse de 
Frontul de Eliberare Națională > șl 
care își desfășoară activitatea în 
sudul statului Falcon, la 400 km 
vest de Caracas.

SITUAȚIA DIN CONGO. La 21 ia
nuarie, forțele O.N.U. au pătruns în 
orașul Kolwezi, ultimul punct în
tărit al mercenarilor lui Chombe.

BOOp, 
France

Sporirea continuă a producției a- 
gricole este hotărîtă în cea'mai mare 
măsură de folosirea rațională a pă- 
mîntului, principalul mijlpc de pro
ducție în agricultură. Aceasta pre
supune, pe lîngă mărirea suprafeței 
arabile prin lucrări de îmbunătățiri 
funciare, ridicarea capacității de 
producție a terenurilor cu 0. fertili
tate naturală scăzută^

Printre solurile cu fertilitate natu
rală scăzută sînt podzolurile și so
lurile brune în diferite stadii de pod- 
zolire care ocupă în țară suprafețe 
dp peste 2 000 000 ha. Cele mai mari 
suprafețe din solurile podzolice și 
brune podzolite se întîlnesc în re
giunile Maramureș, Banat, Crișana, 
Brașov, Cluj, Hunedoara, Oltenia, 
Suceava, Argeș. Pe aceste soluri se 
obțin producții ridicate dacă se 
aplică o agrotehnică corespunză
toare.

Experiențele efectuate precum și 
rezultatele obținute în producție au 
demonstrat că măsurile agrotehnice 
menite să contribuie la ridicarea fer
tilității acestor terenuri trebuie să 
cuprindă : executarea unor lucrări 
care să permită combaterea excesu
lui de umiditate și să creeze un strat 
arabil profund ; aplicarea de amen
damente calcaroase în vederea com
baterii acidității și de îngrășăminte 
pentru a se crea condiții optime de 
nutriție a plantelor cultivate. De 
asemenea, solurile acide, fiind lipsite 
de structură și predispuse la tasare, 
necesită lucrări repetate, care să 
mărească permeabilitatea pentru 
apă și aer. De aceea, este necesar ca 
pregătirea terenului să se facă prin 
două și uneori chiar trei arături. In 

.‘xperiențele de la Oarja, regiunea

Consfătuirea 
legumicultorilor 

din regiunea Dobrogea
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 

— Unitățile agricole socialiste din 
regiunea Dobrogea, situate în zona 
de aprovizionare a litoralului fac in
tense pregătiri pentru sporirea pro
ducției legumicole. Se acordă o mare 
atenție aprovizionării cu semințe, 
materiale și îngrășăminte, reparării 
și construirii răsadnițelor, însămîn- 
țării în răsadnițe, precum și pregăti
rilor în vederea extinderii suprafețe
lor amenajate pentru irigare.

Desfășurarea acestor lucrări, răs- 
pîndirea experienței legumicultori
lor fruntași și măsurile ce trebuie 
luate pentru sporirea îndeosebi a 
producției de legume timpurii, a 
constituit obiectul consfătuirii orga
nizate recent de Consiliul agricol re
gional Dobrogea. La consfătuire au 
participat membrii secției hortiviti- 
cole a consiliului agricol regional, 
ingineri și brigadieri din gospodării
le agricole de stat și gospodăriile co
lective, specialiști de la Institutul de 
cercetări hortiviticole și Institutul a- 
gronomic „Nicolae Bălcescu” din 
București.

Din referatul prezentat și din cu- 
vîntul participanților a reieșit că o 
atenție deosebită se va acorda în a- 
cest an îmbunătățirii aprovizionării 
cu legume timpurii a litoralului, 
încă de la deschiderea sezonului, 
precum și a centrelor muncitorești 
din regiune. Gospodăriile agricole 
colective își măresc în acest scop cu 
50 000 m p suprafața răsadnițelor și 
cu peste 16 000 m p suprafața de 
sere pentru producerea culturilor 
forțate. Se va extinde producerea ră
sadurilor în ghivece nutritive și se 
va trece la cultivarea în cîmp a unei 
suprafețe de 10 ha sub adăpost de 
polietilenă.

Prof. GRIGORE OBREJANU 
șeful secției de pedologie 

a Institutului Central 
de Cercetări Agricole

Argeș, griul cultivat după legumi
noase timpurii, în teren arat o'e două 
ori superficial vara și o dată adine 
toamna a dat un spor de producție 
de. 25 la sută, față de terenul unde se 
făcuse o singură arătură de vară și 
una de toamnă. Rezultate bune 
s-au obținut și pe solul de la Șer- 
caia, regiunea Brașov, unde s-a rea
lizat un spor de producție de 18 la 
sută. Din experiențele efectuate la 
cultura porumbului a reieșit, de ase
menea, rolul arăturilor adinei în 
sporirea producției.

Adesea, solurile podzolice și pod
zolite se găsesc situate pe suprafețe 
plane sau în depresiuni ușoare, lipsi
te de scurgere. în acest caz, băltirea 
apei în toamnă, iarnă și primăvară 
poate cauza pieirea plantelor în pro
porție destul de mare și micșora pro
ducția- la hectar. Combaterea bălti
rii apei se poate realiza prin arătu
rile în spinări. La Oarja, prin ară
tura la cormană s-au obținut, în- 
tr-un asolament de 3 ani, sporuri de 
41 la sută la porumb și 67 la sută la 
grîu față de arătura plană. Creșterea 
progresivă a producțiilor în cei trei 
ani consecutivi se datorește accen
tuării sistemului de coame și rigole 
realizat prin arătura la cormană. 
Arătura la cormană cu subsolaj 
(17 cm arătură plus 10 cm subsolaj)' 
a dat sporuri și mai mari : 76 la sută 
la grîu și 44 la sută la porumb. La 
Șercaia, arătura în spinări a dat un 
spor de producție de 16 la sută, față 
de arătura plană. Pentru generaliza
rea acestei măsuri, este necesar ca 
atît Institutul de cercetări pentru 
mecanizarea agriculturii cît și 
S.M.T.-urile să studieze posibilitatea 
efectuării arăturii în spinări peste 
tot unde terenul este expus băltirii 
apei.

în complexul de măsuri menite să 
contribuie la ridicarea fertilității so
lurilor acide, un rol important 
are aplicarea amendamentelor calca
roase. Ca amendamente se folosesc : 
praful de var, piatra de var, dolomi- 
tul, marna etc. De asemenea, se ob
țin rezultate bune prin folosirea ca 
amendaméntè a unor deșeuri de , la 
fabricile de zahăr, deșeurile de la 
tăbăcării, fabrici de hîrtie, fabrici ;de 
sodă și zgura de la cuptoarele înalte. 
Prin aplicarea amendamentelor 
calcaroase au loc schimbări ale pro
prietăților fizice, chimice și micro
biologice ale solului. Astfel, scade 
simțitor aciditatea existentă, crește 
conținutul de calciu schimbător și 
cantitatea de .azot mineral, iar pota- 
siul și fosforul trec în forme ușor 
solubile și deci accesibile plantelor 
cultivate. Iată un exemplu care do
vedește eficacitatea aplicării amen
damentelor calcaroase pe solurile 
podzolice. Anul trecut, la gospodă
ria agricolă de stat Vedea, regiunea 
Argeș, folosindu-se, pe podzolul le- 
vigat, cu aciditate foarte ridicată, 
cîte 20 de tone de îngrășăminte Or
ganice, 500 kg îngrășăminte mine
rale și, în plus, 5 tone spumă de var 
la hectar, s-a obținut, deși timpul a 
fost secetos, o producție medie de 
5 050 kg porumb boabe la hectar, 
față de 1 535 kg la ha, realizată pe su
prafețele unde nu s-au dat amen
damente și nici îngrășăminte. La 
gospodăria de stat Stolnici, aceeași 
regiune, pe un sol asemănător unde 
s-au aplicat 30 de tone de îngră
șăminte organice și 450 kg îngră
șăminte minerale, fără însă să se fo
losească amendamente, s-au obținut 
3 518 kg porumb boabe la hectar. 
Rezultă că prin aplicarea amenda
mentelor gospodăria de stat Vedea 
a obținut, față de gospodăria din 
Stolnici, un spor de producție de 
peste 1 500 kg porumb la hectar.

Ținînd seama de sporurile, mari 
de recoltă care se obțin, consiliile 
agricole din regiunea Argeș au luat 
măsuri pentru aplicarea pe mari su-

(Continuare în pag.

IMPORTANTE LUCRĂRI
GOSPODĂREȘTI-EDILITARE

GALAȚI (coresp. „Scînteii“).— Așa 
cum a reieșit din lucrările sesiunii sfa
tului popular regional, în regiunea 
Galați au fost construite anul trecut, 
din bugetul sfatului popular regional, 
mai mult de '2 0ÖÜ de apartamente.

Gospodărind cu pricepere fondurile 
alocate de stat și bugetul local, sfa
turile populare au reușit să dezvolte 
mult refeaua de drumuri moderne. Cu 
contribuția cetățenilor au fosf electrifi
cate încă 45 de safe și s-a extins re
feaua de radioficare etc.

apă și canalizare
25 de kilometri.

SE DEZVOLTĂ INDUSTRIA LOCALĂ

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). — 
Din rapoartele prezentate în cadrul 
sesiunii Sfatului popular al regiunii 
Mureș-Aufonomă Magh;ară a reieșit că 
activitatea economică și financiară des
fășurată de sfaturile populare și de 
unifăjile subordonate acestora s-a îm
bunătățit în comparație cu anii pre- 
cedenji. în anul 1962, întreprinderile 
de industrie locală au realizat și de
pășit planul producfiei globale.

Cu toate acestea, unele întreprinderi 
locale n-au folosit în întregime posi
bilitățile existente în domeniul ridi
cării productivității munci' și realizării 
de economii prin reducerea prețului 
de cost. La I.R.I.L. Luduș și Tîrnăveni, 
„Parfizanul“-Gheorghieni și „7 Noiem- 
brie“-Miercurea Ciuc a existat o slabă 
preocupare pentru lărgirea gamei de 
produse solicitate de consumatori.

Deputății au făcut un șir de propu
neri valoroase în vederea îmbunătățirii 
continue a activității sfatului popular 
regional.
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Instalație pentru producerea 
detergenților sintetici

La Fabrica chimică din 
Timișoara a fost pusă în 
funcțiune o instalație mo
dernă cu proces tehno
logic continuu pentru pro
ducerea de detergențl 
sintetici. Coaicepută în 
cadrul fabricii de un grup 
de specialiști, noua ins
talație are o capacitate 
mult mai mare decît cele 
existente aici și asigură

obținerea unor produse 
de calitate superioară.

în acest an, colectivul 
Fabricii chimice din Ti
mișoara va realiza o pro
ducție de detergențl sin
tetici de două ori mai 
mare decît în anul tre
cut. A fost pusă la punct 
tehnologia de fabricare 
a unor noi sortimente de 
detergențl. (Agerpres)

■Stagiunea formațiilor 
teatrale de amatori'

La Uzina mecanică din Ti
mișoara lucrează numeroși 
fruntași în producție, exemplu 
pentru cei din jur în îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de 
plan, în folosirea gospodăreas
că a materiei prime și mate
rialelor, în îmbunătățirea ca
lității produselor. Iată doi din
tre fruntașii uzinei.

VIOREL PÎRVA, frezor, șei de 
echipă, este prețuit pentru price
perea sa. Printr-o bună' organi
zare a muncii, echipa sa își de
pășește lună de lună sarcinile 
de producție in medie cu 25 la 
sutâ și dâ lucru de cea mai bună 
calitate, (fotografia din stînga).

SIMION RUS este cunoscut ca 
unul din cei mal pricepuți lăcă
tuși montori. Echipa pe care o 
conduce obține lună de lună 
realizări deosebite in îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de 
producție. Niciodată controlorii 
de calitate n-au avut ce reproșa 
produselor executate de Simion 
Rus șl ce! din echipa sa. El își 
însușește mereu noi cunoștințe 
tehnice, iar In prezent urmează 
cursurile serale ale școlii de 
maiștri, unde obține rezultate 
foarte bune. (fotografia din 
dreapta).

(Foto : A. Cartoțan)

...Primul gong 1 Lumina se 
stinge și sub razele re
flectoarelor apar pe sce
nă eroii piesei lui A. Ku- 
prianov „Fiul secolului".
Interpreții nu sînt actori 

ai Teatrului „C. I. Nottara“ 
pe a cărui scenă a avut 
loc spectacolul de aseară, 
ci muncitori de la uzinele 
„Electronica" din Capita
lă, Asistăm la un nou con
curs al artiștilor amatori ? 
Nu. De data aceasta obiș
nuita masă a juriului a 
dispărut. „Examinatori“ 
sînt spectatorii bucureș- 
teni.

...Tot aseară, la aceeași 
oră, pe scena Teatrului 
pentru tineret și copii au 
retrăit emoțiile întîlnirii cu 
publicul artiștii amatori 
de la uzinele „Republica“ 
interpreții piesei „Sin
gur printre dușmani" de 
Iuri Dold-Mihailik.

Pentru a sprijini dezvol
tarea activității teatrale 
de amatori. Comitetul de 
cultură și artă al Capita
lei, Casa creației popu
lare și Consiliul local al 
sindicatelor organizează, 
începînd din această lună, 
o stagiune pentru forma
țiile teatrale de amatori 
din Capitală. Odată pe 
săptămînă, publicul bucu- 
reștean va putea aplauda 
măiestria artiștilor amatori 
care în diieritele faze ale 
Festivalului „I. L. Cara- 
giale“ s-au ridicat la un 
înalt nivel artistic.

Pentru început, vor ve
dea lumina rampei spec
tacolele care au cuce
rit aprecieri unanime în 
fazele orășenească, in
terregională S1 republi

cană ale celui de-al IH-lea 
Festival bienal de teatru 
de amatori „I. L. Cara- 
giale".

Spectacolele vor avea 
loc săptămînal, în fie
care luni la orele 19,30, pe 
scenele Teatrului „C. I. 
Nottara" din Bd. Magheru 
și Teatrului pentru tineret 
și copii din str. Matei 
Millo.

Din afișul acestei sta
giuni spicuim cîteva ti
tluri. Pe scena Teatrului 
pentru tineret și copii vor 
fi prezentate, după pre
mieră, spectacolele: „Par
tea leului" de C. Teodoru, 
„Piața ancorelor" de I. 
Stock“, „George Dandin' 
de Molière, „Secunda 58’ 
de Dorel Dorian ș.a.

Scena Teatrului „C. I. 
Nottara" va găzdui spec
tacolele : „Liturghia de la 
miezul nopții“ de Peter 
Karvaș, „Băieții veseli" de 
H. Nicolaide, „Liubov la- 
rovaia“ de C. Treniov, 
„Costache șl viața interi
oară“ de Paul Everac, „Un 
strugure în soare" de L. 
Hansberry, ș. a,

Interpreții vor fi artiști 
amatori din echipele de 
teatru ale caselor raio
nale de cultură, -ie Ia 
uzinele „Republica" ,E- 
Iectronica* ș.a., de la clu
bul salariaților din Invăță- 
mînt, clubul lucrătorilor 
sanitari, din Ministerul 
Metalurgiei șl Construcții
lor de Mașini, oameni de 
diferite vtrste și profesii 
care au îndrăgit arta tea
trală.

t GH. PETRESCU



Pag. 2 SCÎNTEIA Nr. 578Ô
es

DISCUȚII Cerințe actuale
față de manualele școlare

deoarece în ele se înghesuie, uneori, noțiuni 
noi, tăindu-se, fără o suficientă selecție, doar 
cite ceva din paginile editate anterior, ceea ce 
determină împovărarea memoriei elevilor și, 
în ultimă instanță, îngreunează procesul de 
însușire a lecțiilor. în aceeași ordine de 
idei se poate spune că manualele scrise în- 
tr-o limbă clară, accesibilă și avînd o execuție 
grafică corespunzătoare cerințelor pedagogice, 
ajută pe tineri să învețe temeinic, le sporește 
interesul pentru studiu. Actuala ediție a ma
nualelor se cere analizată și din acest punct de 
vedere.

în Gazeta învățămîntului, Revista de peda
gogie și alte publicații au apărut în ultimul 
timp mai multé articole semnate de învățători 
și profesori în care se analizează unele cărți 
de școală. Pentru a contribui la realizarea unor 
manuale cit mai corespunzătoare sarcinilor ac
tuale ale școlii, începînd cu numărul de față, 
„Scînteia" va publica articole în care se vor 
expune păreri despre cărțile școlare editate în 
toamna anului 1962. Redacția invită cadrele di
dactice din învățămîntul de cultură generală 
și superior, specialiștii în pedagogie și în alte 
ramuri ale științei, lucrători din Ministerul în- 
vățămîntului, precum și din secțiile de învă- 
țămînt ale sfaturilor populare, .să-și expună în 
coloanele ziarului părerile despre actualele 
manuale școlare, să facă propuneri pentru con
tinua îmbunătățire a acestora.

Școala noastră nouă — una din cele mai de 
seamă înfăptuiri ale regimului democrat- 
popular — a crescut în pas cu victoriile po
porului nostru pe drumul socialismului, a 
pregătit și pregătește pentru viață milioane de 
tineri.

Activitatea multilaterală și rodnică a. cadre
lor didactice are un sprijin temeinic în manua
lele editate în anii puterii populare. Deosebin- 
du-se fundamental de manualele școlii vechi, 
care aveau la bază concepții neștiințifice, re
trograde, cărțile după care studiază elevii azi, 
elaborate de cadre didactice competente, îm- 
bină bogăția de idei, rigurozitatea științifică, ni
velul ideologic ridicat cm cerințele pedagogice 
ale predării. în timp ce în anii regimului bur- 
ghezo-mosieresc procurarea manualelor școlare 
era o povară de nesuportat pentru numeroase 
familii de oameni ai muncii, astăzi asigurarea 
manualelor necesare elevilor nu mai constituie 
o greutate pentru părinți, iar tirajele lor sînt 
semnificative pentru amploarea învățămîntului 
din țara noastră. Numai pentru anul de învă- 
țămînt în curs au fost tipărite 384 de titluri de 
manuale pentru școlile de cultură generală în- 
tr-un tiraj de 20 600 000 exemplare, dintre care 
17 400 000 au fost distribuite în mod gratuit ele
vilor din clasele I—VII. în același timp se asi
gură și manualele necesare elevilor din școlile 
profesionale, tehnice și tehnice de maiștri.

Perfecționarea continuă a manualelor este o

sarcină importantă a autorilor acestora, a Mi
nisterului învățămîntului și a Editurii dç stat 
didactice și pedagogice.

O cerință față de un manual bun este să 
țină pasul, să reflecte, în linii mari, progre
sele rapide realizate in diferite ramuri ale 
științei și tehnicii. în actuala ediție a manuale
lor de fizică, chimie etc. este vădită preo
cuparea autorilor de a asigura însușirea de 
către elevi, odată cu cunoștințele de bază 
ale disciplinelor respective, a unora dintre 
cele mai recente cuceriri ale științei și teh
nicii. Experiența cadrelor didactice poate 
sugera însă propuneri a căror adoptare 
ar putea spori valoarea științifică a dife
ritelor manuale prin tratarea mai amplă, mai 
sistematică și mai didactică a realizărilor știin
țelor contemporane, precum și prin legarea lor 
mai strinsă de practică. Au apărut, de aseme
nea, manuale cu reale calități în domeniul 
științelor sociale, al literaturii, istoriei etc.

Cărțile de școală contribuie la dezvoltarea 
conștiinței socialiste și a noilor trăsături mo
rale caracteristice cetățeanului țării noastre, la 
educarea tineretului în spiritul patriotismului 
și al internaționalismului socialist. La realiza
rea acestei nobile sarcini a școlii autorii de ma
nuale sînt chemați să-și sporească neîncetat 
aportul.

în vederea îmbunătățirii manualelor se cere 
atent examinată părerea acelor profesori care 
consideră că unele manuale sînt voluminoase,

Noua sală do cinematograf, cu o capacitate da 850 de locuri da pe bulevardul Ștefan cel Mare din
Capitală. (Foto : R. Costin)

presupune, între altele, însușirea 
unor temeinice cunoștințe de fizică, 
ale cărei realizări stau la baza mul
tor procese de producție din toate 
ramurile economiei.

Ajutor prețios pentru elevi și pro
fesori, manualele de fizică au fost 
îmbunătățite de la ediție Ia ediție 
în scopul de a răspunde în mai 
mere măsură cerinței de a lega 
strîns predarea fizicii de practică, 
de sarcinile actuale ale școlii medii 
în pregătirea pentru viață a elevilor.

Desigur, s-ar putea face multe 
aprecieri pozitive cu privire la ma
nualele de iizică, în care se oglin
desc progresele mari făcute în îm
bunătățirea activității instructiv-e- 
ducative în școli. în ediția pentru 
acest an de învățămînt manualele 
de iizică ne par mai bune decît cele 
anterioare, mai ales datorită faptu
lui că ele au fps' îmbogățite cu 
unele capitole noi, care pun la cu
rent pe elevi cu realizări actuale ale 
științei și tehnicii din zilele noastre, 
reflectă în mai mare măsură pro
gresele uriașe ale fizicii contempo
rane.

Fără a minimaliza însă cu nimic 
eforturile autorilor șl Editurii de stat 
didactice și pedagogice în privința 
îmbunătățirii manualelor de ' fizică, 
ținem să relevăm că și în recenta 
,lor formă unele părți din aceste 
cărți mai păstrează lipsurile edițiilor 
anterioare : reflectă insuficient unele 
din cuceririle tehnico-știinfifice ac
tuale, rëzervînd în schimb spațiu re. 
dării unor noțiuni relativ de mică 
importanță și fără aplicații practice 
azi. Credem, de asemenea, că în 
genere, volumul lor este exagerat 
față de timpul de studiu rezervat 
acestei discipline, față de posibili
tățile de fixare a cunoștințelor de 
către elevi, îh raport cu cerințele de 
ansamblu ale programei școlare.

Vrem să spunem de la început că 
orice manual de fizică trebuie să 
țină seama de necesitatea însușirii 
de către elevi a noțiunilor funda
mentale de fizică. Este necesar însă 
ca în manuale să se realizeze o mai

Sugestii privind manualele de chimie
Cunoscută fiind dezvoltarea impe

tuoasă a chimiei în secolul nostru și 
finind seama de rolul crescînd pe 
care-l are industria chimica în asigura
rea economiei naționale cu materii 
prime, în mărirea producției industria
le și lărgirea sortimentului bunurilor 
de consum, predarea chimiei în învă- 
jămînful de cultură generală capătă o 
importanță deosebită.

Manualele de chimie care au fost 
puse la îndemîna elevilor noșfri în 
toamna anului 1962 constituie un valo
ros instrument de studiu. Ne referim 
în această privință mai ales la cărțile 
pentru clase’e a X-a și a Xl-a în care 
au fost introduse capitole noi, inspira
te din dezvoltarea contemporană a 
chimiei și tratate în perspectiva sarci
nilor industriei noastre chimice. Cu 
toate acestea, am vrea să folosim pri
lejul oferit de discuția inițiată de zia
rul „Scînteia“, pentru a face cîteva 
observații și propuneri în scopul îm
bunătățirii manualelor existente.

După părerea noastră, lipsa princi
pală a manualelor de chimie editate 
în acest an școlat este volumul lor e- 
xagerat Aceasta se datoreșfe faptului 
că, bunăoară, în manualul de clasa a 
Vlll-a descrierea unor săruri (clorura 
de potasiu de zinc etc.) este mult ex
tinsă dacă se are în vedere că aceste 
probleme vo1 mai fi întîlnite de ace
iași elevi în manualul de clasa a X-a. De 
asemenea, stud ul meialelor in manua
lul de clasa a X-a are o extensiune ne- 
niotivală, ceea ce a’rage după sine 
tratarea Insuficientă a unor probleme 
ma; importante sau cel puțin lot atît 
de importante. In manualul menționat 
se prezintă — mai mult decît e nece
sar să se facă — date despre cobalt, 
mercur, despre valența compușilor me
talelor, Cartea de chimie pentru clasa 
a Xl-a cuprinde un material aproximativ 
egal celui dm cursul de chimie orga
nică din anu' I universitar deseori la 
un nivel care depășește pe elevi.

în unele din manualele de chimie 
se acordă atenfie celor mai noi cuce
riri din această ramură a științei, dar 
într-un mod inegal. Considerăm, de 
pildă, că lecț'a „Izotopii radioactivi 
și radioactivitatea artificială« este tra
tată în manualul de clase a IX-a într-un 
mod depășit, deoarece nu oglindește 
largile aplicații ale izotopilor în pro
cesele industriale. Credem, de aseme

Pregătirea mul
tilaterală pe care 
o asigură absol
venților școala de 
cultură generală

as cu progresele fizicii
justă proporționare între spațiul 
afectat acestor noțiuni și noile cu
ceriri ale fizicii.

O prezentare modernă a fizicii, 
legarea ei de viață înseamnă nu 
numai înșiruirea sau descrierea u- 
nor aplicații în metalurgie, electro
nică, construcții etc. — ceea ce în 
parte se face în manuale — ci și 
reliefarea acelor legi și fenomene 
care stau la temelia producției. 
Considerăm, bunăoară, că pentru 
elevii din clasa a IX-a este mai fo
lositor ca în manual să li se dea 
cunoștințe mai ample despre mo
toarele cu ardere internă, despre 
cele Diesel în special și o serie 
de noțiuni despre frigotehnică — o 
ramură nouă a tehnicii — decît să 
li se prezinte pe 11 pagini mașina 
cu aburi cu piston care tinde a fi 
scoasă din uz. Credem că se gre
șește și atunci cînd în manualul 
pentru clasa a X-a se tratează cu 
zgîrcenie motorul asincron cu atît 
de largi aplicații practice sau trans
portul și distribuția energiei elec
trice. Pentru a face loc unei prezen
tări mai detaliate a unor noi cuceriri 
ale tehnicii moderne, s-ar putea re
duce capitolul electrostatica și re
nunța la prezentarea difuzorului e- 
leciromagnetic, astăzi puțift folosit.

Creează nedumerire și faptul că în 
manualele de clasa a Xl-a de 
Gheorghe Vieroșanu s-a găsit spa
țiu pentru descrierea sirenei Cag
nard de Latour—strămoșul frecvenț- 
metrului sonor, a spintariscopuiui, 
aparat perimat pentru cercetarea 
radioactivității substanțelor, în timp 
ce microscopul electronic este tratat 
în ...două rînduri și jumătate. Din 
păcate, nici capitolul „Structura a- 
tomului", menit să asigure elevilor 
cunoștințe într-un domeniu atît de 
complex și de important, nu re
flectă stadiul actual al dezvoltării 
fizicii nucleare. Credem că tinerii nu 
pot părăsi băncile școlii medii fără 
a auzi de particule și antiparticule, 
sau cu prea sumarele aplicații ale 
izotopilor radioactivi etc. care se 
descriu în carte.

nea, că ar fi necesar ca în manualul 
de clasa a X-a să se introducă unele 
particularități chimice ale elementului 
„germaniu", iar în manualul de clasa 
a Xl-a, prinfr-o restrîngere a lecțiilor în 
care se tratează diferiți reprezentanți ai 
hidrocarburilor, să se facă mai mult 
loc descrierii pe larg a maselor plasti
ce — care capătă astăzi multiple în
trebuințări. Propunem, de asemenea, 
ca unele capitole care tratează despre 
substanțele biologice cum sînt amino- 
acizii, vitaminele, hormon'i, antibioti
cele să fie mai pe larg expuse finind 
seama de faptul că aceste substanțe 
își găsesc astăzi largi utilizări.

Cu toate că s-au făcut serioși pași 
înainte în asigurarea unei strînse legă
turi între tezele teoretice expuse și 
practică, credem că manualele de chi
mie mai au scăderi serioase în această 
privință. Ne referim în primul rînd la 
faptul că diferite manuale se opresc la 
descrierea unor metode și procese 
de fabricație de mult depășite. De pildă, 
procedeul de fabricație a oțelului ex
pus în manualul de clasa a X-a are la 
bază o practică învechită, care nu mai 
este utilizată în industria noastră. Con
siderăm că ar fi indicat ca în manualele 
de chimie să se descrie mai pe larg 
procedeele de prelucrare a stufului, de 
obținere a cauciucului sintetic, a hidro
genului si azotului din petrol, iar în 
cadrul manualului de clasa a X-a autorii 
să dezvolte capitolul „Aliaje« și să e- 
vidențieze realizările obținute la noi în 
acest domeniu.

Vrem să spunem că, după părerea 
noastră, îmbunătățirea continuă a ma
nualelor de chimie implică, odată cu 
preocuparea de a se elimina în mod 
judicios balastul de cunoștințe prea 
puțin utile pentru elevi, și includerea 
unor noțiuni noi cerute de dezvoltarea 
științelor contemporane precum și o 
mai bună sistematizare a lecțiilor. Pro
punem în această privință ca în manua
lul de clasa a Vlll-a capitolul „Teoria 
atomomoleculară" să aibă următorul 
plan : atom și .moleculă, noțiuni sumare 
despre structura atomului, elemente 
chimice și simboluri chimice, valența, 
formule chimice și formule structurale, 
reacții chimice și ecuații chimice, calcu
le stoechiometrice, sistemul periodic al 
elementelor. Credem că această succe
siune corespunde mai bine structurii ma
terialului prezentat, deoarece încă din

Aceste exemple, departe de a e- 
puiza problema, dovedesc necesita
tea și posibilitatea unei serioase 
înnoiri a manualelor de fizică edi
tate recent, fără ca aceasta să ducă 
la supraîncărcarea elevilor. Dar, 
manualele reflectă alcătuirea pro
gramelor analitice. De aceea îmbu
nătățirea manualelor de fizică pre
supune neapărat revederea acestora.

Delimitarea materialului ce tre
buie cuprins, în concordanță cu rea
lizările fizicii moderne, este un prim 
pas în îmbunătățirea manualelor. O 
atenție deosebită necesită, după pă
rerea noastră, modul de expunere, 
în legătură cu aceasta se ridică 
problema folosirii mai largi, a calcu
lului matematic în predarea fizicii. 
După cum se știe, calculul matema
tic judicios aplicat îi ajută pe elevi 
să nu memoreze mecanic diferite 
formule, aduce conciziunea cerută 
unui manual și-i reduce volumul. 
După părerea noastră, ar fi nece
sară o reconsiderare a manuale
lor de fizică și din acest punct de 
vedere — în special a celor pen
tru clasele a IX-a și a Xl-a — fără 
ca aceasta să ducă la o expunere 
pur matematică a noțiunilor de fizi
că. Folosim acest prilej pentru a re
aminti că Editura didactică și peda
gogică rămîne încă datoare cadre
lor didactice și elevilor cu o cule
gere de probleme de fizică alese din 
viață, cu date reale, anunțată de 
mai multă vreme.

Am vrea să arătăm că, din pă
cate, în manuale se mai strecoară 
încă unele neglijențe. Mai frecven
te sînt rezultatele greșite ale unor 
probleme. Indiferent dacă s-au stre
curat din vina autorilor, a editurii 
sau a tipografiei, ele produc confu
zii. Mai amintim că unii termeni, 
simboluri din manuale nu sînt puși 
în concordanță cu prevederile STAS, 
ceea ce duce la serioase denatu
rări. în manualele de clasa a X-a și 
clasa a Xl-a rezistența electrică 
este prezentată în mod greșit cu 
semnificația de rezistență cu induc- 
tanță, deși standardul prevede că

primele lecții elevii capătă noțiuni pri
vitoare la atom și moleculă pe care le 
vor folosi în următoarele lecții de chi
mie, ca și la alte obiecte. Experiența 
arată că, din cauza unor lipsuri în ce 
privește gradarea materialului, elevii 
din clasa a X-a întîmpină greutăți cînd 
ajung la problemele de structura meta
lelor, deoarece le lipsesc noțiunile pre
liminare care să-i ajute la înțelegerea 
lecțiilor noi. Pentru înlăturarea acestui 
neajuns din manual propunem să fie 
descrise tipurile de rețele cristaline 
care pot să familiarizeze pe elevi cu 
noțiunea de structură chimică.

Fiecare profesor de chimie știe cîf de 
importante sînf pentru studiul elevilor 
schemele și desenele din manualele de 
chimie. De aceea credem că este ne
cesar ca autorii să mărească în viitor 
numărul schemelor și desenelor, să-și 
sporească preocuparea pentru exactita
tea și simplificarea lor. Astfel, în ma
nualul de chimie pentru clasa a Vll-a 
schemele privind distilarea uscată a 
cărbunilor de pămînt și fabricarea 
varului sînt făcute în așa fel încîl 
un elev care abia începe studiul chi
miei le înțelege greu. Credem că ar fi 
util ca în cartea de chimie pentru clasa 
a Vlll-a să se dea o schemă a-preparării 
clorului și o schemă globală, simplifi
cată a procesului tehnologic de elabo
rare a bioxidului de sulf. In ce priveș
te manualul pentru clasa a IX-a credem 
că trebuie să se aibă în vedere în mod 
deosebit simplificarea schemelor inclu
se, ca de pildă aceea a preparării 
amoniacului sintetic. Ne oprim la aces
te exemple. Dar necesitatea unor sche
me înfățișînd procedeele de fabricație 
din industria noastră modernă — fără 
să se uite că sînt adresate unor elevi 
— precum și a ilustrării lecțiilor cu 
planșe și fotografii care să prezinte rea
lizări din industria noastră chimică, se 
face mult simțită în toate manualele de 
chimie.

Ne exprimăm convingerea că aceste 
cîteva sugestii vor determina și pe alți 
colegi să-și spună cuvîntul pentru ca, 
prin observații comur.e, să poată fi îm
bunătățite manualele de chimie.

Acad. RALUCA RIPAN, prof. 
OLGA NICIU, Școala medie 
„N. Bălcescu”, prof. ȘTEFAN 
CREȚEANU, Școala medie „Gh. 

Barițiu" din Cluj 

rezistența electri
că pură trebuie 
să fie reprezen
tată printr-o linie 
frîntă cu unghiuri

de 90°. în ce privește unitățile de 
măsură, standardele prevăd sistemul 
M.K.S.A. De aceea este bine ca ma
nualele să se axeze pe acest sis
tem, iar sistemul C.G.S. cu deriva
tele sale, electrostatic și electromag
netic, să fie prezentate în legătura 
lor cu acesta.

Considerăm că, urmîndu-se exem
plul altor manuale școlare și chiar 
al unor manuale de fizică pentru 
învățămîntul superior, ar fi util ca 
la sfîrșitul unor capitole să existe 
mici rezumate constituite din una 
sau două definiții, cîteva formule 
importante și unitățile în care se 
măsoară mărimile fizice introduse. 
Asemenea rezumate servesc la fixa
rea noțiunilor de bază, la rezolva
rea problemelor și la unele revederi 
ole materialului parcurs. Aceasta nu 
înseamnă să se renunțe la întrebă
rile recapitulative.

Ar fi de dorit ca în manualele de 
fizică să se acorde o mai mare aten
ție realizării unei înfățișări grafice 
corespunzătoare, caracterelor de 
literă, prezentării titlurilor și subti
tlurilor, redării dît mai clare, bine 
conturate, a desenelor și ilustrațiilor.

Scopul urmărit de școala noastră 
este de a face elevilor o educație 
comunistă, multilaterală, de a forma 
constructori activi ai societății so
cialiste și comuniste. Fizicii îl re
vine un rol de frunte în pregătirea 
unor cadre de înaltă calificare, ca
pabile să răspundă problemelor 
puse de știința și tehnica modernă, 
în această privință manualele de 
fizică ne pot fi de un și mai mare 
folos.

Prof. AURELIA NICOLAU, Școa
la medie nr. 17, prof. ION SA- 
CEANU, Școala medie nr. 1, 
prof. CORNEL CRĂCIUN, Școa. 
la medie nr. 23 din București

Florile orașului
GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — E- 

xistă undeva în Galați un colț 
unde florile cresc ca în miezul verii,
Este vorba de serele orașului. Aici se 
pregătesc aproape un milion de flori 
care vor împodobi anul acesta parcu
rile și împrejurimile noilor blocuri 
din orașul Galați. Alte 500 000 de Hori 
vor ii plantate în curțile și aleile în
treprinderilor. Prin cele 7 sere noi ale 
întreprinderii horticole din Galați am 
cunoscut un om despre care merită 
amintit. îl cheamă Otto Ianecek și 
are 61 de ani, dintre care 45 i-a în
chinat floriculturii. Iată o dovadă a 
pasiunii sale pentru flori. După cum 
se știe, ciclamenul este o floare fru
moasă, însă fără parfum. Dar, după 
mai mulți ani de experiențe, ale lui 
Ianecek, acum, în una din serele o- 
rașului, poate fi admirat un nou soi 
cu floarea albă și parfumată. Fotoreportaj de C. CÄPRARU, M. ANDREESCÜ

A apărut nr. 6—1962 a! revistei

„Analele Institutului de Istorie a Partidului 
de pe lingă C. C. al P. M. R.“

La rubrica ARTICOLE, revista 
I publică următoarele materiale : „Din 

activitatea Partidului Muncitoresc 
Romîn pentru întărirea statului de
mocrat-popular și perfecționarea ac- 

Itivității sale” de ILIE RÂDULESÇU ; 
„Poziția forțelor democrate față de 
monarhie în perioada 23 August 
1944—30 Decembrie 1947” de GH. 
ȚUȚUI ; „Rolul monarhiei în jefui
rea și exploatarea poporului romîn, 
în aservirea economică a țării față 
de puterile imperialiste” de V. ANES- 
CU ; „Monarhia — principalul stîlp 
al reacțiunii burghezo-moșierești” 
de C. MURGESCU.

CîTBT©RH PROPdJN
O AGENȚIE

A HOTELURILOR
ÎN GARA DE NORD

Sute de călători co
boară din trenurile ce 
sosesc seara în Gara de 
Nord din București, pri
ma grijă a celor ve- 
niți cu treburi este 
să-și asigure o came
ră la hotel, dar acest 
lucru este destul de di
ficil, mai ales pentru 
cel care nu cunoaște 
orașul. Ar fi util ca în 
gară să funcționeze o 
agenție unde să se cen
tralizeze situația came
relor libere la hotelu
rile din oraș. (De la I. 
Soare, inginer).

AU PLECAT, DAR
NU L-AU REPARAT...

Comuna Racovița din 
raionul Lugoj a fost e- 
lectrificată anul trecut. 
Colectiviștii s-au bucu

rat că au lumină elec
trică în: case, la școală, 
la căminul cultural. în 
luna decembrie însă 
transformatorul s-a de
fectat. Chiar a doua zi 
a venit o echipă de spe
cialiști de la I.G.O.- 
Lugoj să constate defec
țiunea. Numai că pe cit 
de repede au venit; pe 
atît de repede au și ple
cat, dar fără a repara 
transformatorul. Locui
torii comunei solicită, 
conducerii I.G-O.-Lugoj 
să ia măsuri efective 
pentru repararea trans
formatorului. (De la B. 
Haralambie, profesor).

GRAFICUL ORAR
SA FIE AFIȘAT

în acest anotimp 
Poiana Brașov se bu
cură de o mare afluen
ță de schiori și turiști. 
După un orar stabilit, o 
mașină specială, care

Zile île iarnă în gospodăria colectivă
Adunarea generală a G.A.C. Sînpetru, din regiunea Brașov, a făcut recent 

bilanțul realizărilor obținute anul trecut și a aprobat planul de producție pe 
anul 1963.

Muncind cu hărnicie, membrii acestei gospodării au obținut anul trecut 
recolte bune de grîu, cartofi, sfeclă de zahăr, legume. Pentru ca în acest an 
realizările să fie șl mal mari, colectiviștii acordă o atenție sporită fertilizării 
solului. In toamnă el au încorporat în sol 4 000 tone de gunoi de grajd. Această 
acțiune este continuată și în timpul iernii.

Mîndrla colectivei sînt însă animalele. In cele 9 adăposturi pentru animale 
construite în ultimii ani se află acum 404 vaci cu lapte, aproape 1 000 de porcine 
șl 1 475 ovine. Gospodăria mai are o crescătorie de păsări cu peste 3 000 de găini 
ouătoare. Aproape jumătate din veniturile anului 1962 provin de la sectorul 
zootehnic. în planul de producție pe 1963 s-au prevăzut măsuri pentru sporirea 
numărului de animale și păsări și creșterea producției de lapte, carne, lînă și 
ouă. Fiind situată în apropierea orașului Brașov, gospodăria a dezvoltat puter
nic șl legumicultura. In acest an se vor cultiva cu legume 100 de hectare.

Iată cîteva aspecte din activitatea colectiviștilor în zilele de iarnă.
Peste 120 de colectiviști urmează cursurile agrozootehnice de trei ani. în 

fotografia nr, 1, colectiviștii care învață la cercul zootehnic ascultă o lecție 
despre creșterea vacilor de lapte.

Zeci de căruțe aduc de la platforme gunoi de grajd pentru răsadnițe, le
gumicultorii pregătesc răsadnițele pentru semănat (fotografia nr. 2).

în fotografia nr. 3 — Aspect de la ferma de păsări a gospodăriei.
Medicul veterinar Mircea Streza și șeful brigăzii zootehnice, Pantelimon 

Drăgoescu, (fotografia nr, 4) controlează felul cum sînt îngrijite și hrănite ani
malele.

Revista publică, de asemenea : 
„Documente privind demascarea ca
racterului reacționar, antipopular și 
antinațional al monarhiei (1922— 
1940)“, precum și COMUNICĂRILE: 
„Din activitatea P.M.R. pentru crea
rea organelor locale ale puterii de 
stat (1948—1950)“ de C. BĂRBU- 
LESCU ; „Importanța propunerilor 
P.C.R. din iunie 1947 pentru dez
voltarea revoluției democrat-popu- 
lare în țara noastră” de C. OL- 
TEANU.

Revista mai cuprinde rubricile : 
RECENZII, NOTE BIBLIOGRAFI
CE și INFORMAȚII.

pleacă din piața Prund 
a Brașovului, ii duce 
pînă sus. Stația nu 
este însă rrțarcată în 
nici un fel, nu sînt afi
șate nici orele de ple
care a mașinilor. între
prinderea de transpor
turi Brașov ar putea 
remedia această stare 
de lucruri, scutindu-i 
pe călători de a mai 
aștepta în frig. (De la 
I. Dragomir, muncitor).

LUCRĂRI
DE POPULARIZARE 

A ȘTIINȚEI

în Editura științifică 
apar numeroase lucrări 
de popularizare din di
ferite domenii ale știin
ței. Ar fi bine ca aceas
tă editură să tipărească 
și unele lucrări de 
popularizare în ramura 
geologiei și a silvicul
turii. (De la Vasile 
Deac, mecanizator).

THEATRE
-...................... ' ' 1111

TEATRE. Teatrul de Operă ți Balet al 
R.P. Romîne: Aida—(orele 19). Teatrul de 
stat de operetă: Rosemarie —(orele 19.30). 
Teatrul Național „I. L. Caraglale" (Sala 
Comedia): Cercul de cretă caucazian — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : Mașina do 
scris — (orele 19,30). Teatrul „C. I. Notta
ra“ (Sala Magheru) : Steaua polară — 
(orele 19,30). (Sala Studio): Bucătăreasa
— (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (b-dul Schitu Măgureanu 1) : 
Sfinta Ioana -- (orele 19,30). (Sala Stu
dio ; str. Alex. Sahia nr. 76) : Proștii sub 
clar de lună — (orele 19,30). Teatrul mun
citoresc C.F.R.-Giulești : Băiat bun, dar... 
cu lipsuri — (orele 19,30). Teatrul pentru 
tineret și copii (sala C. Miile) : Oceanul
— (orele 20). (Sala Libertatea):1 Salut vo
ios — (orele 17); O felie de lună — (orele 
20). Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S. : Visuri îndrăznețe — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (Sala 
Savoy): Vorba revistei — (orele 20). (Sala 
Victoriei) : Ocolul pămîntulul în 30 de 
melodii — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Orfeu); Un băiețel, o paiață șl o 
maimuță și Rochița cu figuri — (orele 
16). (Sala Academiei): Căluțul cocoșat — 
(orele 16). Circul de stat : Stelele Varșo
viei — prezentat de ansamblul ■ circului 
polonez — (orele 20).

1 »'

r CINBMft
CINEMATOGRAFE. Povestea anilor în

flăcărați'— film pentru ecran panoramic: 
Patria (11; 15; 18; 21). Balada husarilor: 
Sala Palatului R. P. Romine (orele 19,30 — 
seria de bilete 647), Republica (10; 12; 15; 
17; 19; 21), București (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Gh. Doja (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
23 August (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21), Volga 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Transportul rulează 
la cinematografele Magheru (10; 12; 15i 
17; 19; 21), Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Miorița (10; 12; 15; 17; 19; 21). Marile 
speranțe rulează Ia cinematograful V. 
Alecsandri (10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30). 
Meșter la toato rulează la cinematogra
fele. I. C. Frimu (10; 12; 14; 16,15; 16,30; 
20,45), Unirea (16; 18; 20). Sub cupola 
albastră: Tineretului (9; 11,15; 13.30), 8
Martie (15,30, 18; 20,30), Drumul Serii (16: 
18,15; 20,30)). O întîmplare extraordinară 
— ambele serii : Tineretului (16; 19,15). 
Numai o glumă: Victoria (10; 12,15; 14; 
16.15; 20,30), Soțul soției sale: Lumina (ru
lează în continuare de la orele 10 pîhă la 
orele 14, după-amlază, 16; 1B.30; 20.30), 
Arta (11; 16; 18; 20), G. Bacovia (15,30; 18; 
20,15). Dă-i înainte fără grijă: Central 
(10; 12; 14; 16,10; 18,20; 20,30), Olga Banele 
(15,30; 18; 20,30), Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 
21). Program special pentru copil orele 10 
la cinematograful 13 Septembrie. Nopțile 
Cabiriei ; 13 Septembrie (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). Arayâ — sport nr. 6/1362: 
Timpuri Noi (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 21). Magistratul 
rulează la cinematografele Maxim Gorki 
(16; 18,15; 20,30), 16 Februarie (16; 18; 20). 
Căzută din lună — cinemascop: înfrăți
rea între popoare (15,30; 17,45; 20), 8 Mai 
(15,30; 18; 20,15). Vaporul lui Emil — ci
nemascop : 1 Mai (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), 
Alex. Sahia (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Floreasca (16; 18,15; 20,30), G. Coșbuc (10; 
12; 14; 16; 13; 20). Povestiri vesele : Cul
tural (16; 18,15; 20,15). Telefonista rulează 
la cinematografele Alex. Popov (în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21) 
șl Flacăra (16; 18,15; 20,30). Pentru un 
zîmbet senin : Grivlța (15,30; 18; 20,30),
Donca Simo (16; 18.15; 20,30). Pedro pleacă 
în Sierra rulează la cinematograful 
C-tin David (15,30; 18; 20,30). Contele de 
Monte Cristo — cinemascop (ambele 
serii) : V. Roaită (10,30; 13,45; 17; 20,15).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Filmul pentru copii: 
„De ce plînge girafa". 19,25 — Emisiune 
de știință și tehnică. 19,45 — Cîntece de 
iarnă, 19.55 — Șah. 20,10 — Filmul ar
tistic „Oameni și fiare" — (seria a n-a). 
In încheiere : Buletin de știri. (

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de &■>, 24 

Și 25 Ianuarie. In țară : vreme friguroasă, 
cu nopți geroase. Cerul va fl variabil. 
Vor cădea ninsori locale, mai frecvente 
în șudul țării. Vint slab pînă la potrivit, 
din sectorul nordic, temporar tare în Do- 
brogea și cîmpia Dunării. Temperatura 
în scădere. Minimele vor fl cuprinse 
între minus 12 și minus 22 grade (local 
mal coborîte), iar maximele între minus 
6 șl minus 16 grade. In București : vre
me friguroasă, cu nopți geroase. Vînt 
potrivit, temporar tare, din nord-esî. 
Temperatura în scădere.
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Aspect de la expoziția „Dosenole lui S. M. Eisenstein" (Foto : R. Costinl

peninsula Kola

Congresul al VI-lea al P. S. U. G 
și-a încheiat lucrările

BERLIN 21 Trimisul special Ager
pres transmite : La 21 ianuarie au 
luat sfîrșit lucrările celui de-al VI- 
lea Congres al Partidului Socialist 
Unit din Germania.

Dimineața a avut loc o ședință în
chisă la care au fost alese organele 
conducătoare ale partidului.

în continuare a avut loc o ședință 
deschisă în cursul căreia congresul 
a fost salutat de o delegație a orga
nizației de pionieri „Thälmann“. Au 
rostit apoi cuvîntări de salut Hiro
yuki Okamoto, membru al C.C. al 
partidului Comunist din Japonia, Ba- 
chir Hadj Aii, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Algeria,

Orlando Millas, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Comu
nist din Chile, în numele a 16 parti
de comuniste și muncitorești din ță
rile Americii Latine, precum și San
tiago Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania.

Au fost anunțate apoi rezultatele 
alegerilor pentru organele conducă
toare ,ale partidului, organizate în 
baza noului statut.

în încheiere a luat cuvîntul W. 
Ulbricht.

Congresul a luat sfîrșit prin into
narea „Internaționalei“ de către de
legați și oaspeți.

A 11-a centrală hidroelectrică
A
ltl

ex- 
hi- 
Ia 

par-

A fost dată în 
ploatare centrala 
droelectrică dé 
KumSk, situată în
tea de nord a Uniunii 
Sovietice. Aceasta este 
a 11-a hidrocentrală 
construită în anii 
terii sovietice în 
ninsula Kola. In 
zent, pe rîul Tuloma 
se construiește o a 
doua centrală hidro
electrică care va fi

pu
pe- 

pre-

cea mai mare din 
giunea de dincolo 
Cercul Polar.

In această regiune 
au început lucrări de 
pregătire pentru cons
trucția primei centra
le electrice experimen
tale din U.R.S.S. care 
va folosi forța fluxului 
marin ca sursă ener
getică.

In nordul părții eu
ropene a Uniunii So

re
de

vietice se vor construi 
un șir de alte centrale 
electrice acționate de 
fluxul marin, 
care cea de la
bovsk. Aci va ti 
zuit, cu ajutorul 
baraj, un golf cu 
prafață de 70 
Fluxul marin va 
mite construirea 
centrale electrice
putere de peste 300 000 
kW.

printre 
Lum- 
zăgă- 
unui 

o su- 
kmp. 
per- 
unei 
cu o

Mdri figuri ale științei și culturii sărbătorite 
la recomandarea Prezidiului Consiliului 

Mondial al Păcii
Anul acesta, la recomandarea Pre

zidiului Consiliului Mondial al Pă
cii, se vor sărbători cîteva dintre 
marile figuri ale științei și culturii 
universale care au contribuit prin o- 
pera lor la dezvoltarea înțelegerii și 
prieteniei între popoare.

Printre cei recomandați a fi săr
bătoriți în lumea întreagă se află : 
José BOnifacio, om de cultură bra
zilian (a 200-a aniversare a nașterii); 
Chi-Pai-chi, poet și pictor chinez (a 
100-a aniversare a nașterii); Eugène 
Delacroix, pictor francez (1798— 
1863); frații Grimm, scriitori ger
mani (cu prilejul comemorării a 100 
de ani de la moartea lui J. L. K. 
Grimm (1785—1863) ; Denis Diderot, 
scriitor francez, unul din fondatorii 
Enciclopediei (1713—1784); Yaber Ibn 
Hayane, filozof arab (a 1150-a co
memorare a morții); K. S. Stanislav
ski, fondator al Teatrului de Artă 
din Moscova (1863—1938); Giuseppe 
Verdi, muzician italian (1813—1901). 

■ De asemenea, au fost propuși să fie 
sărbătoriți marele om de știință ro- 
mîn Gheorghe Marinescu (1863— 
1938), savant umanist, creatorul șco
lii neurologice romînești, unul din
tre întemeietorii neurologiei ca știin
ță, de la a cărui naștere se împlinesc

în februarie anul acesta 100 de 
ani; Georg Büchner, scriitor german 
(1813—1837); Sébastien Castellion, fi
lozof francez (1515—1563); Aleco 
Constantinov, scriitor bulgar (1863— 
1897); Frigyes Koranyi, eminent me
dic ungur (a 100-a aniversare a naș
terii); Egidio Montesinos, educator 
venezuelit (a 50-a comemorare a 
morții); Lessia Ukrainka, scriitoare 
ucraineană (1871—1913); Râul Pom- 
peia, scriitor brazilian (a 100-a ani
versare a nașterii); Sayat-Nova (Ha- 
routyoun Sayadian), poet armean (a 
250-a aniversare a nașterii); Ibn Tai- 
raiya, filozof sirian (a 700-a aniver
sare a nașterii); W. M. Thackeray, 
scriitor englez (1811—1863); Cesar 
Vallejo, poet Peruvian (a 250-a co
memorare a morții); Richard Wag
ner, compozitor german (1813—1883); 
Zeami (Kante Mtikiyo), artist dra
matic japonez (a 600-a aniversare a 
nașterii).

(Agerpres)

Deschiderea expoziției 
„Desenele 

lui S. M. Eisenstein“
Sub auspiciile Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă, luni la amia
ză s-a deschis la Casa prieteniei ro- 
mîno-sovietice din Capitală expozi
ția „Desenele lui S. M. Eisenstein“.

Au participat I. Moraru, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
A.R.L.U.S., oameni de artă și cul
tură.

Au fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice în R. P. 
Romînă, membri ai ambasadei și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Cu acest prilej, regizorul Liviu 
Ciulei, artist emerit, și R. N. Iure- 
niev, profesor de istoria artei cine
matografice la Institutul de cinema
tografie din Moscova, oaspete al 
țării noastre, au rostit cuvîntări.

Asistența a vizitat apoi expoziția 
care cuprinde o selecție din lucrările 
lui S. M. Eisenstein, dînd posibili
tate vizitatorilor să cunoască pro
cesul de creație al marelui artist. 
Sînt prezentate aici schițe pentru 
filmele „Ivan cel Groaznic” și ,.Ale- 
xandr Nevski”, desene realizate în 
timpul călătoriei în Mexic, diverse 

' studii în creion. (Agerpres)

Plecarea din Merlan a delegarea
BERLIN 21 — De la coresponden

tul Agerpres :
în noaptea de luni spre marți a 

părăsit Berlinul, îndreptîndu-se spre 
patrie, delegația Partidului Muncito
resc Romîn, care a participat la Con
gresul al VI-lea al P.S.U.G. Din de
legație au făcut parte tovarășii 
Chivu Stoica, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.R., 
conducătorul delegației,
Ceaușescu, membru al Biroului Po
litic. secretar àl C.C. al P.M.R., 
Leonte Răutu, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
șeful Direcției de propagandă și 
cultură a C.C. al P.M.R., Aldea Mi-

Nicolae

litaru, prim-secretar al Comitetului 
regional Brașov al P.M.R., precum 
și Ștefan Cleja, ambasadorul R. P. 
Romîne la Berlin.

La Gara de est delegația Parti
dului Muncitoresc Romîn a fost con
dusă de tovarășii Bruno Leuschner, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., Herbert Wamke, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., Alexander Abusch. mem
bru al C.C. al P.S.U.G., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, de 
activiști ai C.C. al P.S.U.G.

De asemenea au fost de față 
membrii Ambasadei R. P. Romîne la 
Berlin.

La Praga șl-a început activitatea

Dispeceratul central 
al sistemului energetic 

interconectat

Plenara C. C. al P. C. 
din Danemarca

Succesele industriei
Aparatele optice ale 

întreprinderii „Cari 
Zeiss” din Jena (R.D. 
Germană) au un re
nume mondial. In 
fabrică există un mu
zeu în care sînt expu
se modelele produse
lor fabricii pe 
mulți ani. Este

mai 
sufi-

cient să subliniem că 
numai în ultimii pa
tru ani a produs 180 
de articole noi. Ul
timul dintre acestea 
este calorimetrul spec
tral modernizat. El 
este prevăzut cu un 
complex de dispozi
tive speciale și este

optice
destinat unor cercetări 
într-o serie de dome
nii, cum sînt: medicina, 
biologia, farmacologia, 
metalurgia, agricultu
ra. Anul acesta, fabri
ca va produce prima 
serie de 1 000 de 
rate de acest fel.

apa-

O gară modernă la
La Sofia va fi 

struită o nouă 
modernă. Ea va cuprin
de O clădire centrală, 
cu trei etaje, lungă de 
300 m și lată de 120 m 

agenția 
va

— anunță 
BTA. Primul etaj

con- 
rară

cuprinde toate încă
perile care vor de
servi pe călători, eta
jul döi — birourile ad
ministrative, etajul trei 
— birourile tehnice. 
La parter se vor des
chide două restaurante.

Sofia
In fața gării se 

vede amenajarea 
piețe. Se vor construi, 
de asemenea, un hotel 
confortabil, un maga
zin universal, un ofi
ciu poștal, un teatru și 
alte cîteva clădiri.

p re
tinei

Sosirea în Capitală 
a delegației care a participai 
la festivitățile de la Havana

Duminică seara s-a înapoiat în 
Capitală, delegația romînă formată 
din tovarășii Aurel Ardeleanu,. se
cretar al Consiliului Central al Sin
dicatelor, Alexandru Buican. vice
președinte al Institutului Romîn 
pentru Relații Culturale cu Străină
tatea, și Tudor Postelnicu, membru 
al Biroului Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor, care 
a participat là* festivitățile ce au 
avut loc cu prilejul celei de-a IV-a 
aniversări a victoriei revoluției cu- 
bane.

® Asociația oamenilor de artă din 
instituțiile teatrală și muzicale, în 
colaborare cu Institutul de studii 
romîno-sovietic, a organizat luni 
Ciupă-amiază în sala Comedia a Tea
trului Național „I. L. Caragiale" o 
întîlnire a oamenilor de teatru din 
Capitală pentru sărbătorirea cente
narului nașterii lui K. S. Stanislavski. 
In cadrul întîlnirii, prezidată de ar
tistul poporului George Vraca, au 
luat cuvîntul : prof. univ. Horia De- 
leanu despre „Contemporaneitatea 
lui Stanislavski“, artista emerită 
Irina Răchițeanu despre „Metoda 
acțiunilor fizice", regizorul Radu 
Penciulescu despre „Stanislavski 
regizor”, Jean Rînzescu, artist emerit, 
despre „Stanislavski și teatrul de 
operă” și G. Dem. Loghin despre 
„Etica lui Stanislavski".

Totodată, în holul teatrului a fost

amenajată expoziția de fotografii 
„Stanislavski și teatrul”.

(Agerpres)
* De curînd a apărut în librării 

o ediție bibliofilă de opere alese ale 
lui Liviu Rebreanu. în cele două 
volume sînt cuprinse nuvele, schițe 
și povestiri, apărute în volume și 
periodice, piesa „Plicul" și romane
le „Pădurea spînzuraților", „Ion“ și 
„Răscoala". Primul volum are un 
amplu studiu introductiv semnat de 
Al. Piru.

® Timp de două zile a avut loc la 
Aiud un seminar cu activiștii cul
turali din raion. Cu acest prilej s-a 
analizat munca pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științifice, re
zultatele obținute de biblioteci în 
cadrul concursului .Biblioteca în 
slujba construcției socialiste" și s-a 
dezbătut planul de măsuri alcătuit 
pentru „Luna cărții la sate“ etc.

PRAGA 21 (Agerpres). — Recent, 
la Praga și-a început activitatea Dis
peceratul central al sistemului ener
getic interconectat din șapte țări: 
Bulgaria. Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Polônia, Romînia, Ungaria și 
U.R.S.S.

Prin activitatea acestui dispecerat, 
cölaborarea dintre țările socialiste 
devine mai strînsă în domeniul ener
geticii.

COPENHAGA (Agerpres). — în 
zilele de 19 și 20 ianuarie la Copen
haga a avut loc Plenara C.C. al P.C. 
din Danemarca.

Plenara a examinat două ches
tiuni : problemele mișcării comuniste 
mondiale (raportor — Knud Jesper- 
sen, președintele C.C. al P.C. din 
Danemarca) și raportul lui Svend 
Nilsen, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Danemarca, cu 
privire la situația economică a Da
nemarcei și la sarcinile mișcării sin
dicale.

„Elektrokeramika“ — o nouă 
întreprindere industrială

Ziarul „Rude Pravo" 
anunță că la începutul 
acestui an în orașul 
Hradec Kralove 
Cețria de răsărit a 
trat în funcțiune 
nouă întreprindere

dustrială — „Elektro- 
keramikaf', înzestrată 
cu mașini și utilaje 
dintre cele mai mo
derne.

Aici se produc pie
se electroizolante de

ceramică pentru con
densatoare, piese pen
tru televizoare, apara
te de radio și pentru 
diferite instrumente e- 
lectronice de măsurat.

SPORT Cupa campionilor europeni Ia handbal

Demersuri ale conducătorilor P. C. din India 
pentru eliberarea comuniștilor arestați

DELHI 21 (Agerpres). — Sub pre
siunea numeroaselor proteste din 
partea organizațiilor partidului co
munist din statele Indiei, autoritățile 
au fost nevoite să revizuiască dosa
rele celor arestați în baza „Legii cu 
privire la apărarea Indiei”. Potrivit 
informațiilor din 19 ianuarie, în sta
tul Orissa au fost puși în libertate 7 
din cei 26 comuniști arestați. După 
cum arată ziarul „Hindustan Times”, 
conducătorii Partidului Comunist din 
India — Nambudiripad, A. K. Gopa- 
lan și Bhupesh Gupta s-au îritîlnitla 
18 ianuarie cu ministrul principal al 
statului Kerala și au cerut punerea

în libertate a comuniștilor arestați. 
Ministrul principal a declarat că în 
prezent se revizuiesc cazurile a 39 de 
comuniști deținuți în închisorile din 
Kerala.

Presa 
publice

indiană continuă totuși să 
..____  știri despre arestări de co
muniști în unele state ale țării. In 
ultimul timp în localitatea Kampur 
(statul Uttar Pradesh) a fost arestat 
în baza „Legii cu privire la apăra
rea Indiei” Manna Singh, activist sin
dical comunist, iar în localitatea 
Chandkhira (statul Assam) a fost a- 
restat comunistul Gopendralal Roy.

Plecarea unei delegații 
a Ministerului Invăfămînfului 

în R. D. Germană

Luni seara a plecat în R. D. Ger
mană o delegație a Ministerului în- 
vățămîntului condusă de Ștefan 
Bălan, adjunct al ministrului învăță- 
mîntului.

La plecare, în Gara de Nord, dele
gația a fost condusă de membri ai 
conducerii Ministerului Învățămîn- 
tului, precum și de reprezentanți ai 
Ambasadei R. D. Germane la Bucu
rești. (Agerpres)

Alte două meciuri s-au disputat 
duminică în cadrul sferturilor de 
finală ale „Cupei campionilor euro
peni" la handbal feminin. La Co
penhaga. echipa daneză „Fredriks- 
berg" a cîștigat cu 25—10 (13—6) 
meciul retur cu Niloc Amsterdam și 
s-a calificat în semifinale, deoarece 
obținuse victoria și în primul joc 
(17—7). Echipa daneză urmează să 
întîlnească pe învingătoarea meciu
lui Rapid București — Lokomotiv 
Zagreb. , În orașul Halle echipa 
Fortschritt Weissenfels (R. D. Ger

mană) a terminat la egalitate 8—8 
(6—5) cu Dukla Praga. Returul este 
programat pentru 27 ianuarie la 
Praga.

★
în sferturile de finală ale „Cu

pei campionilor europeni' la hand
bal masculin, echipa vest-germană 
Frischauf Goppingen a jucat la 
Karlsruhe cu Atletico Madrid, ter- 
minînd învingătoare cu scorul de 
19—10 (14—2). La 24 februarie, la 
Madrid, va avea loc cel de-al doi
lea meci. (Agerpres)

AÄW Ä spmn a pvotSmlœi agricole 
pe solurile podzolice și podzolite

(Urmare din pag. l-a)

prafețe a amendamentelor calcaroa- 
se. în 1962 s-au împrăștiat 60000 
tone de amendamente adică de cinci 
ori mai mult decît în anii nrecedenți. 
Această acțiune a fost însoțită de 
folosirea unor cantități însemnate de 

. îngrășăminte. Unele realizări au fost 
obținute și în alte regiuni. în regiu
nea Oltenia, deși această acțiune 
este abia la început, în toamna 
anului 1962 s-au aplicat 8 000 tone 
de amendamente calcaroașe.

Pentru sporirea producției la hec
tar o recentă hotărîre a Consiliului 
de Miniștri prevede aplicarea amen
damentelor calcâroase pe circa 
400 000 ha anual, astfel ca în decurs 
de 5 arii această lucrare să se exe
cute pe întreaga suprafață cu soluri 
acide.

Pentru că gospodăriile de stat și 
cele colective să nu facă cheltuieli 
inutile cu transportul a mari doze 
de amendamente pe solurile care nu 
au nevoie, este necesar ca în scurt 
timp consiliile agricole, cu ajutorul 
laboratoarelor de agrochimie de pe 
lîngă stațiunile experimentale, al la
boratoarelor de pedologie din cadrul 
regiunilor și al institutelor agrono
mice, să stabilească terenurile cu 
soluri acide care într-adevăr au ne
voie de amendamente și care nu.

Aplicarea amendamentelor pe so
lurile acide trebuie să fie însoțită de 
folosirea unor cantități corespunză
toare de îngrășăminte organice și 
minerale. Dintre acestea, cele mai 
bune rezultate le dă gunoiul de 
grajd Prin aplicarea gunoiului de 
grajd pe lîngă elementele nutritive, 
se introduce în sol și o cantitate in 
semnată de calciu și materie or 
ganică.

Se pune întrebarea : cînd trebuie 
aplicat gunoiul de grajd pe solurile 
acide? Din experiențele efectuate

reiese că cele mai bune rezultate se 
obțin cînd această lucrare se face 
toamna sau primăvara. Astfel la Gă- 
vojdia, încorporarea gunoiului pri
măvara a dat la porumb un spor cu 
43 la sută mai mare decît atunci 
cînd s-a dat toamna. La Oarja, de 
asemenea, efectul gunoiului de grajd 
dat primăvara a fost superior celui 
dat toamna. Experiențele au dovedit 
că, în toate cazurile, gunoiul proas
păt dă sporuri de producție, mai mari 
decît cel fermentat.

Un mijloc important de ridicarea 
fertilității solurilor acide îl consti
tuie aplicarea îngrășămintelor mine
rale. Ele îmbunătățesc condițiile de 
nutriție a plantelor și contribuie di
rect, la sporirea producției. Spre deo
sebire de gunoiul de grajd, aplicarea 
îndelungată a îngrășămintelor mine
rale pe solurile acide nu este înso
țită de îmbunătățirea structurii și a 
proprietăților chimice, în special a 
reacției acide.

Pentru mărirea eficacității îngră
șămintelor minerale și pentru pre
venirea efectelor negative pe care 
Ie pot avea în timp, este necesar ca 
acestea să fie date pe acele terenuri 
pe care s-au aplicat amendamente 
sau împreună cu îngrășămintele or
ganice. Comparînd efectul azotatu
lui de amoniu cu cel al gunoiului de 
grajd în primul an de la aplicare 
se observă că la grîul de toamnă 
se obțin sporuri mai mici cu azotat 
de amoniu decît cu gunoi de grajd 
La porumb însă, sporurile sîht a- 
proape egale și în multe cazuri mai 
mari. Efectul îngrășămintelor cu a- 
zot nu se prelungește în anii urmă
tori. De aceea, este mai bine să se 
dea în doze mijlocii, repetate în fie
care an.

Dacă îngrășămintele cu azot dau 
moruri de producție pe toate solu
rile acide și la toate plantele. în ce 
privește îngrășămintele cu fosfor

rezultatele diferă după felul solului. 
Astfel, sînt soluri podzolice și brune 
podzolite care reacționează bine la în
grășămintele cu fosfor, acestea fiind 
în unele cazuri chiar mai eficace 
decît îngrășămintele cu azot. Prin
tre acestea sînt cele de la Livada, 
Baia Mare, Oarja, Sighișoara. Pe al
tele, cum sînt cele de la Sălbăgelu- 
Nou, regiunea Banat, îngrășămintele 
cu fosfor fac să sporească recolta, în 
special în prezența îngrășămintelor 
cu azot. De asemenea, sînt soluri 
podzolice și brune podzolite care nu 
reacționează sau reacționează slab la 
îngrășămintele de fosfor. Printre a- 
ceștea sînt cele de la Găvojdia, Gă- 
ești, Caransebeș.

Prin aplicarea concomitentă a în
grășămintelor minerale și organice 
se obțin cele mai ridicate sporuri de 
producție, atît pe fond amendat, cît 
și pe fond neamendat.

Așa cum s-a văzut, solurile acide 
au nevoie, în primul rînd, de îngră
șăminte cu azot. Rolul principal în 
sporirea producției agricole, mai ales 
pe solurile acide formate în condiții 
de umiditate ridicată, revine azo
tului. Pe aceste soluri trebuie să a- 
plicăm de două ori mai mult azot 
decît fosfor. în felul acesta și gospo
dăriile de pe aceste soluri sărace vor 
reuși să dea producții mari. La rîn- 
dul lor, gospodăriile trebuie să acor
de o deosebită grijă pregătirii și fo
losirii raționale a gunoiului de grajd 
care pe solurile acide dă rezultate 
foarte bune. De asemenea, trebuie a- 
cordată toată atenția culturii tri
foiului care, în afară de nutrețul de 
calitate ce-1 produce, lasă în pă- 
mînt mari cantități de azot pentru 
olantele ce urmează în rotație.

Aplicarea pe suprafețe din ce în 
ce mai mari a amendamentelor cal- 
caroase însoțite de îngrășăminte va 
contribui la sporirea producției pe 
aceste terenuri.

Din lupta oamenilor muncii
NEW YORK 21 (Agerpres). — 

„Delegații sindicali au hotărît să ac
cepte propunerile făcute de comisia 
specială în vederea 
grevei docherilor, 
tanții patronilor au 1 
că nu vor putea lua < 
inte de 22 ianuarie“, 
genția France Presse, 
la tratativele în vederea reglemen
tării grevei celor 60 000 de docheri 
americani de pe coasta Atlanticului 
și Golfului Mexic, care durează de 
29 zile.

Comisia specială numită de către 
președintele Kennedy pentru a în
cerca să pună capăt diferendului 
dintre docheri și armatori, a prezen
tat la 20 ianuarie un proiect de re
glementare a grevei, care prevede 

•mărirea salariilor orare cu 24 de 
cenți, precum și îmbunătățiri aduse 
sistemului de pensionare.

Dacă propunerile comisiei conduse 
de senatorul Wayne Morse vor fi 
respinse, problema va fi adusă în 
fața Congresului.

★
NEW YORK 21 (Agerpres). — Sec

ția locală din New York a Sindica
tului tipografilor a votat în favoarea

reglementării 
însă reprezen- 
făcut cunoscut 
o hotărîre îna- 
, relatează a- 

referindu-se

punerii fondului său propriu la dis
poziția greviștilor tipografi din acest 
oraș.

Greva se află, în prezent, în cea 
de-a șaptea săptămînă. Ea cuprinde 
3 000 de greviști.

★
ROMA. După o îndelungată luptă 

grevistă, oamenii muncii din indus
tria hîrtiei și tutunului din Italia au 
obținut o victorie. 40 000 de mun
citori și muncitoare din indus
tria hîrtiei au obținut să li se re
ducă săptămînă de lucru, să li se 
sporească cu 15 la sută salariile, iar 
femeile să primească același salariu 
pentru muncă egală cu bărbații.

ComDinatuI chimic din Bôisod est® unul din cele mai mari între, 
prinderi ale industriei chimice din R. P. Ungară. în fotografie: Tur
nurile de spălare ale secției de sinteză.

Mesajul președintelui Kennedy 
cu privire la situația economiei S.U.A

Creșterea costului vieții 
în țările vest-europene

Un acord care trezește 
vîi proteste în italia
ROMA. După cum anunță agenția 

France Presse, corespondentul din 
New York al ziarului „Corriere della 
Sera” scrie că acordul dintre Fan- 
fani și Kennedy prevede crearea 
într-unul din porturile Italiei a unei 
baze pentru submarine înarmate cu 
rachete „Polaris” . După cum arată 
corespondentul, „submarinele se vor 
afla sub controlul americanilor, dar 
va fi elaborată o formulă care va 
permite Italiei să înfăptuiască con
trolul asupra folosirii acestei arme”.

De asemenea, în buletinul de pre
să al ziarului „New York Herald 
Tribune”, Margueritte Higgins re
latează despre planurile de creare 
„în Mediterana a flotei de submarine 
dotate cu rachete „Polaris”.

Acest aranjament a produs o vie 
nemulțumire în rîndul opiniei 
blice italiene. Chiar și acei oameni 
politici, printre care unii conducă
tori ai partidului socialist, care îna
intea plecării lui Fanfani la Wa
shington continuau să afirme că a- 
cesta este „în căutarea unei noi po
litici externe”, își manifestă acum 
deschis . dezamăgirea și dezaproba
rea.

Dat fiind situația creată grupul 
parlamentar comunist a hotărît să 
depună pe biroul Camerei deputați- 
lor o moțiune de neîncredere în ac
tualul guvern, moțiune care va fi 
dezbătută zilele acestea în parla
mentul italian.

pu-

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
„în mesajul său economic anual — 
cel de-al treilea mesaj prezentat 
Congresului, relatează agenția Asso
ciated Press, președintele Kennedy 
mărturisește că se simte oarecum 
descurajat în ce privește rezultatele 
eforturilor sale de a determina „eco
nomia S.U.A. să funcționeze cu toată 
capacitatea ei".

Președintele declară că în anul 
1962 în S.U.A. s-a observat o creș
tere a „folosirii forței de muncă, a 
producției și a puterii de cumpă
rare". El însă recunoaște că în anul 
1962 producția în S.U.A. a crescut 
într-un ritm de 2 ori mai scăzut de
cît în 1961.

„Dacă Statele Unite vor să înde
părteze orice primejdie de recesiune, 
spune președintele Kennedy, și do
resc să intre într-o eră nouă de de
plină folosire a brațelor de muncă 
și o rapidă creștere economică, mo
mentul este „hotărîtor“... Nu avem 
timp de pierdut... Este de nejustifi
cat faptul că economia americană 
funcționează cu încetinitorul în a- 
ceastă perioadă decisivă*.

Mesajul subliniază, de asemenea, 
că este „descurajant" faptul că pro
porția șomajului continuă să repre
zinte 5,6 la sută din totalul brațelor 
de muncă.

Mesajul arată că valoarea produc
ției de bunuri și servicii pe 1962 a 
fost cu 30—40 miliarde de dolari sub 
posibilități și că din anul 1955 ritmul 
de creștere a economiei nu a atins 
decît 2,7 la sută pe an în Statele 
Unite.

Kennedy a declarat că „sporirea 
investițiilor în economie a fost sub 
așteptări”. încercînd să explice ast
fel de ce ritmul de dezvoltare a eco
nomiei americane este atît de mult

in 
le 
trecut ; el a recomandat reducerea 
impozitelor ca stimulent al dezvol
tării economiei S.U.A., reducere care 
după cum se știe, este menită să 
creeze în primul rînd avantaje im
portante pentru marile corporații. în 
mesaj șe cere totodată să se depună 
eforturi pentru a se micșora defici
tul balanței de plăți a S.U.A. Se 
Subliniază de asemenea faptul că 
poziția dolarului este „deosebit de 
vulnerabilă" și că „declinul încrede
rii în dolar ar aduce cu sine impor
tante conversiuni de dolari în aur și 
ar crea o problemă serioasă pentru 
sistemul internațional de plăți".

urma promisiunilor sale electora- 
și a pronosticurilor făcute anul

BONN. Ziarul „Frankfurter Allge
meine” relatează 
Pieței comune a 
nouă creștere 
Franța și Italia 
mai mare creștere a prețurilor. în 
Franța costul vieții a crescut în 
decursul anului trecut cu circa 6 la 
sută, iar în Italia cu 5 la sută. Creș
terea costului vieții în R.F.G. s-a 
ridicat la aproape 3 la sută. în lunile 
viitoare evoluția costului vieții va fi 
determinată îndeosebi de o nouă ma
jorare a chiriilor pentru locuințe și 
de scumpirea anumitor tarife ale u- 
nor instituții publice.

că în 1962 în țările 
fost înregistrată o 
a costului vieții, 
au înregistrat cea

Laburiștii englezi și alegerea 
succesorului lui Gaitskell

LONDRA 21 (Agerpres). — în 
urma morții liderului laburist Hugh 
Gaitskell. reluarea lucrărilor Came
rei Comunelor, după vacanța de 
iarnă, stabilită pentru 22 ianuarie, 
a fost amînată cu 24 ore. Corespon
dentul din Londra al Agenției Asso
ciated Press relata într-un comen
tariu: „Moartea lui Hugh Gaitskell a 
înlăturat pe principalul rival al 
premierului Harold Macmillan în 
momentul în care Anglia se află la 
punctul culminant al celei mai 
grave crize guvernamentale de la 
criza Canalului de Suez (așa denu
mește agenția americană eșecul a- 
venturii agresive din 1956 — n.r.).”

Problema succesiunii la conduce
rea partidului laburist provoacă vii 
frămîntări în cercurile politice en
gleze. Procedura alegerii noului lider 
va dura potrivit aprecierii observato
rilor două sau trei săptămîni. După 
întrunirea „Cabinetului fantomă”,

alcătuit potrivit tradiției existente 
din reprezentanții opoziției exact 
după structura , guvernului, urmează 
să aibă loc ședința grupului parla
mentar, care va hotărî asupra per
soanei viitorului lider.

Caracterul acut al problemei de
semnării liderului laburist rezidă 
în aceea că el „va fi chemat, după 
cum se exprimă agenția France 
Presse, să pună la punct într-un 
termen mai scurt decît predecesorii 
săi p strategie electorală și poate să 
devină prim-ministru” Printre nu
mele .. de candidați menționate de 
agențiile de presă occidentale sînt 
acelea ale lui George Brown, liderul 
adjunct al partidului, Harold Willson, 
specialist în probleme externe, Ja
mes Gallaghan, specialist în proble
me financiare, Patrick Gordon-Wal
ker, specialist în probleme interne, 
Herbert Bowden, Frank Soskice,
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MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS 
transmite : La Moscova s-a dat pu
blicității schimbul de mesaje dintre 
N. S. Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., și John Ken
nedy, președintele S.U.A., în legă
tură cu problema interzicerii experi
ențelor cu arma nucleară.

In corespondență sînt abordate 
problemele inspecției și îndeosebi 
problema încetării experiențelor nu
cleare subterane. Principala piedică 
în calea unui acord referitor la inter
zicerea tuturor experiențelor cu arma 
nucleară este cererea S.U.A. de a se 
institui controlul și inspecția interna
țională asupra încetării experiențe
lor nucleare subterane pe teritoriile 
puterilor nucleare.

După cum se arată în mesajul lut 
N. S. Hrușciov din 19 decembrie, „în 
ultimul timp Uniunea Sovietică a fă
cut un pas important în întîmpinarea 
Occidentului — a fost de acord să se 
instaleze stațiuni seismice automate“.

Conducătorul guvernului sovietic 
a reafirmai consimțămîntul de a se 
Instala trei stațiuni seismice auto
mate pe teritoriul Uniunii Sovietice 
în zonele cele mal supuse cutremu
relor.

Referindu-se la părerea oamenilor 
de știință sovietici, N. S. Hrușciov a 
indicat locurile pentru instalarea a- 
cesior stațiuni : regiunile orașului 
Kokcetav — pentru zona Asiei cen
trale a U.R.S.S., orașului Bodaibo — 
pentru zona Altai, și orașul Iakutsk 
— pentru zona Orientului îndepărtat.

Șeful guvernului sovietic a arătat 
că în Uniunea Sovietică mai există 
două zone seismice — zona cauca
ziană și cea carpatică. „Aceste zone 
au însă o populație atît de densă, 
încît efectuarea experiențelor nu
cleare în aceste locuri este practic 
exclusă“.

în mesajul său, N. S. Hrușciov a- 
rată că transportarea din și într-un 
centru internațional al respectivului 
aparataj de înregistrare pentru înlo
cuirea lui periodică la stațiunile se
ismice automate din U.R.S.S. ar pu
tea fi înfăptuită întru totul de perso
nalul sovietic cu avioane sovietice. 
Dar dacă pentru aceaeta ar fi nece
sară participarea unui personal stră
in, a adăugat el, „am putea accepta 
și aceasta, luînd la nevoie măsuri 
ca aceste călătorii să nu fie folosite 
în scopuri de spionaj".

„Așadar, propunerea noastră cu 
privire la stațiunile seismice auto
mate include elemente de control 
internațional. Acesta este un impor
tant act de bunăvoință din partea 
Uniunii Sovietice".

în mesajul său, șeful guvernului 
sovietic și-a exprimat conșimțămîn- 
tul ca „în cazul că se va considera 
necesar, să se efectueze două, trei 
inspecții anual, pe teritoriul fiecărei 
puteri nucleare, în regiunile seismi
ce în care se pot produce anumite 
oscilații suspecte ale scoarței". El a 
explicat că baza controlului asupra 
acordului ar constitui-o, firește, mij
loacele naționale de detectare îm
preună cu stațiunile seismice auto
mate.

„Considerăm că acum calea spre 
un acord este dreaptă și netedă. 
Lumea poate fi eliberată de la ziua 
de 1 ianuarie a noului an 1963 de

bubuiturile exploziilor nucleare", 
scrie șeful guvernului sovietic.

în mesajul său de răspuns din 28 
decembrie, președintele S.U.A., John 
Kennedy, scrie printre altele : „Mă 
bucur că sînteți dispus să acceptați 
principiul inspecției la fața locului“.

Președintele S.U.A. a fost de acord 
cu conducătorul guvernului sovietic, 
„de a ee adopta orice propunere 
rațională pe care ați avut-o în ve
dere pentru a preveni ca inspectorii 
care pleacă l'a fața locului să poată, 
în drum spre regiunea ce urmează 
a fi inspectată, să fie implicați, după 
cum v-ați exprimat temerea, în „ac
țiuni de spionaj".

John Kennedy arată că limitarea 
inspecției la fața' locului în regiu
nile seismice „creează pentru noi u- 
nele dificultăți“. El a propus să se 
inspecteze la fața locului fenome
nele suspecte și în regiunile unde 
de obicei nu se produc cutremure, 
în limitele cotei anuale de inspecții.

In mesajul său, președintele 
S.U.A. a indicat zonele Kamciatka 
și Tașkent pentru instalarea unor 
stațiuni seismice fără personal.

Răspunzînd președintelui S.U.A., 
într-un alt mesaj din 7 ianuarie, N. S. 
Hrușciov își exprimă satisfacția 
că propunerile guvernului sovietic 
îndreptate spre a asigura în cel mai 
scurt timp interzicerea tuturor expe
riențelor cu arma nucleară au fost 
apreciate în mod juet.

Șeful guvernului sovietic constată 
că președintele S.U.A. a fost de a- 
cord că instalarea de stațiuni seis
mice automate va fi utilă din punc
tul de vedere al sporirii eficienței 
controlului asupra încetării explo
ziilor nucleare subterane. în timp ce 
controlul de bază 
stituie mijloacele 
tectare.

trebuia să-I con- 
naționale de de-

N. S. Hrușciov scrie că Uniunea 
Sovietică nu va obiecta ca etațiu- 
nea seismică automată pentru zona 
Asiei Centrale a .U.R.S.S. să fie mu
tată în regiunea Tașkent, plasînd-o 
în apropiere de orașul Samarkand, 
iar pentru zona Orientului îndepăr
tat — la Seimcian, care face parte 
din regiunea seismică Kamciatka.

„După consultații cu specialiștii 
săi, guvernul sovietic a ajuns la 
concluzia că pe teritoriul Uniunii 
Sovietice este absolut suficient să 
se instaleze trei stațiuni seismice 
automate. Cu atît mai mult cu cît în 
mesajul dv., d-le președinte, se in
dică posibilitatea instalării de sta
țiuni seismice automate pe teritoriile 
din vecinătatea zonelor seismice ale 
Uniunii Sovietice — în Hokkaido, In 
Pakistan și Afganistan, desigur cu 
consimțămîntul guvernelor respec
tive".

N. S. Hrușciov și-a exprimat do
rința să fie indicate anumite regiuni 
de pe teritoriul S.U.A. în care vor fi 
instalate stațiuni seismice automate.

Șeful guvernului sovietic și-a ex
primat convingerea că în momentul 
de față există toate posibilitățile de 
a se ajunge la un acord și în pro
blema inspecției. „Am considerat și 
continuăm să considerăm că în ge
neral nu este nevoie de inspecție, 
și dacă acceptăm două-trei ins
pecții pe an aceasta se face exclu
siv în scopul lichidării divergențe
lor care mai există pentru a se rea
liza un acord“.

Conducătorul guvernului sovietic 
a subliniat că Uniunea Sovietică nu 
obiectează ca inspecțiile să se des
fășoare și în regiuni aseismice cu 
condiția ca „aceste inspecții să se 
efectueze în limitele cotei anuale in
dicate de noi“.

LEOPOLDVILLE 21 (Agerpres) — 
Agențiile occidentale de presă anun
ță că în dimineața de 21 ianuarie 
forțele Națiunilor Unite au pătruns 
în orașul Kolwezi, ultimul punct 
întărit deținut de secesionistul ka- 
tanghez, Chombe. Un purtător de 
cuvînt al comandamentului O.N.U. 
din Leopoldville a declarat că ocu
parea orașului s-a desfășurat în mod 
pașnic, fără să se tragă nici un foc 
de armă. La puțin timp după aceea, 
avioane, avînd la bord trupe ale 
O.N.U., au aterizat pe aeroportul 
Kolwezi, care a fost la rîndul lui 
ocupat.

După cum relatează agențiile occi
dentale de presă, în capitalele țări
lor occidentale se afirmă că, o

dată cu ocuparea orașului Kolwezi, 
„faza militară“ a operațiunilor 
O.N.U. în Katanga a luat sfîrșit și 
acum începe „faza politică“. Sub a- 
cest termen se ascund încercările pe 
care le fac în prezent cercurile colo
nialiste cu scopul de a-1 salva pe 
Chombe și pe miniștrii săi și de a-i 
menține în posturi de conducere în 
administrația congoleză.

Intre timp agențiile de presă 
relevă că bandele de mercenari 
aflați în slujba lui Chombe se gră
besc să părăsească teritoriul Katan- 
găi și să-și caute alți stăpîni. Potrivit 
agenției Associated Press cîteva mii 
de mercenari au plecat spre fron
tiera cu Angola, probabil cu intenția 
de a se pune în serviciul Portugaliei.

I

DJAKARTA. La 21 ianuarie cos
monautul sovietic Andrian Nikolaev 
a sosit la Djakarta răspunzînd invi
tației președintelui Republicii Indo
nezia, Sukarno.

VARȘOVIA. în capitala Poloniei au 
sosit, venind de la Praga, cei patru ti
neri japonezi participant! la marșul păcii 
„Hiroșima—Oswieczim". Participanfii la 
marșul păcii, care cer să nu se admită 
repetarea ororilor de la Hiroșima și 
Oswieczim, vor lua parte la ședința re
prezentanților vieții publice poloneze, 
consacrată celei de-a 18-a aniversări a 
eliberării de către Armata Sovietică a 
celor internafi In lagărul nazist al mor- 
ții de la Oswieczim.

SANAA. Potrivit unui comunicat o- 
ficial transmis de postul de radio Sanaa, 
trupele revoluționare yemenite au res
pins o nouă încercare a unor detașa
mente saudite și iordaniene de a se 
infiltra pe teritoriul Republicii Arabe

Yemen la granița de nord. Potrivii co
municatului, pierderile 
cifrează la 5 morfi și 
Toți purtau asupra lor 
de fabricație engleză.

agresorilor se 
zeci de răniți, 
arme și muniții

MOSCOVA. După cum anunță 
TASS, în curlnd va apare volumul de 
amintiri despre Lenin, scris de un grup 
de veterani ai revoluției, intitulat 
„Despre Vladimir Hid Lenin. Amintiri. 
Anii 1900—1922“. Cartea cuprinde 
aproximativ 100 de amintiri inedite, 
precum și materiale publicate imediat 
după Revoluția din Octombrie și care 
n-au mai fost reeditate. Autorii amin
tirilor, care l-au intîlnit pe Lenin și 
care au participat la lucrările con
greselor partidului și la conferințe
le partidului conduse de Lenin, redau 
numeroase episoade din viața marelui 
conducător al proletariatului, necunos
cute pînă acum.

telul Burghiba ți răsturnarea guver
nului.

AUBERVILLIERS. La 20 ianuarie, 
a luat sfîrșit conferința națională a 
tineretului muncitor din Franța, con
vocată din inițiativa Uniunii tinere
tului comunist și a Organizației ti
nerelor fete din Franța. La ședința 
de închidere a luat cuvîntul Roland 
Leroy, secretar al 
Francez.

Dupä cum ffla, editorul Ita
lian Elnaud! a publicat o cule
gere de cintece despre lupta de 
rezistență a poporului spaniol, 
motiv pentru care autoritățile 
franchtste l-au refuzat viza de 
Intrare In Spania. Recent Elnaudl 
a organizat o conferință de pre
să la Roma. CIteva elemente fas
ciste au încercat sä provoace 
dezordine, dar au fost repede 
alungate din sală de public.

c.c. al P.C.

„Un important pas înainte
ianuarie, un pur-ANGLIA. La 21

tător de cuvînt al Ministerului de 
Externe al Angliei a salutat schim
bul de mesaje dintre N. S, Hrușciov 
și J. Kennedy în problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară ca 
„un important pas înainte". El și-a 
exprimat speranța că viitoarele trata
tive vor permite să se realizeze un 
progres în rezolvarea problemelor 
care mai există și va face posibilă 
semnarea unui acord cu privire la 
interzicerea experiențelor nucleare. 
Comentînd schimbul de .mesaje din
tre N. S. Hrușciov și J. Kennedy 
presa menționează posibilitatea unei 
cotituri importante în soluționarea 
problemei interzicerii experiențelor 
cu arma nucleară.

*
JAPONIA. Noile propuneri ale U- 

niunii Sovietice înseamnă progres, a 
declarat primul ministru al Japo
niei, Hayato Ikeda, în cuvîntarea pe 
care a rostit-o în orașul Matsuya
ma. Cred, a spus el, că speranțele 
noastre în încetarea experiențelor 
nucleare s-au apropiat cu încă un 
pas de realizare.

Toate ziarele japoneze, fără ex-

ceptie, subliniază noua inițiativă 
importantă a guvernului sovietic. 
Propunerile U.R.S.S., scrie influen
tul ziar, Asahi, luminează perspec
tivele încetării experiențelor nuclea
re. Deși mai urmează să aibă loc 
tratative cu privire la problemele 
tehnice, se poate spune că în pro
blema încetării experiențelor nu
cleare s-a făcut un mare pas înainte.

Cercurile Ministerului Afacerilor 
Externe, arată ziarul „Yomiuri”, sa- 

- Iută noua acțiune a părt-ii sovietice, 
care deschide perspective luminoase 
pentru tratativele cu 
cetarea experiențelor 
cleară.

privire la în- 
cu arma nu-

♦

STATELE UNITE.
agenției Associated Press subliniază 
că în cercurile oficiale de Ia Wa
shington mesajele șefului guvernu
lui sovietic au găsit ecouri pozitive. 
„După toate aparențele, Statele Uni
te, Marea Britanie și Rusia, arată a- 
cesta, sînt mai aproape ca oricînd 
în ultimii doi ani de o înțelegere cu 
privire la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară“.

Comentatorul

Agențiile dc presă occidentale despre: ■ Impasul
tratativelor de la Bruxelles

</

șiîn același spirit se pronunță 
corespondentul ziarului „New York 
Times”, Max Fränkel. După părerea 
sa. propunerile conținute în mesajul 
lui N. S. Hrușciov pot scoate din 
impas tratativele cu privire Ia inter
zicerea experiențelor cu arma nu
cleară.

Reprezentanții presei au cerut mai 
multor congresmeni. să-și precizeze 
atitudinea față de problemele ridi
cate în mesaj. Președintele Comisiei 
senatoriale pentru afacerile externe, 
W. Fulbright, a declarat că după 
părerea sa șeful guvernului sovietic 
năzuiește spre slăbirea încordării.

Președintele Comisiei mixte a 
Congresului pentru problemele ener
giei atomice, J. Pastore, a subliniat 
că „dacă se va reuși să se elaboreze 
principiul inspecției la fața locului, 
aceasta va fi un simptom promiță
tor”.

Din știrile agențiilor, rezultă tot
odată că o serie de congresmeni, si- 
tuîndu-se pe o poziție nerealistă, 
insistă pentru un număr mai mare 
de inspecții la fața locului, ceea ce, 
în mod cu totul evident, nu este 
reclamat de nici o necesitate.

PEKIN. La 20 ianuarie a fost 
semnat la Pekin un protocol cu pri
vire la linia de frontieră dintre 
China și Nepal. Protocolul a fost 
semnat din partea chineză de Cen I. 
locțiitor al premierului Consiliului 
de Stat și ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Chineze, iar din par
tea Nepalului de Tulsi Giri, vice
președinte al Consiliului de Mini
ștri și ministrul afacerilor externe 
al Nepalului.

ROMA. Tribunalul din orașul Ave- 
llino (Italia) a«eondamnat 66 de mun
citori de la fabricile de conserve din 
Bajano la 55 ani închisoare în total. 
Ei au fost condamnați pentru „ac
țiuni rebele“, adică pentru lupta 
pe care au desfășurat-o în august 
1959 în vederea obținerii unei majo
rări a salariului de mizerie.

PARIS. La 20 ianuarie, ministrul 
afacerilor externe al Algeriei, Khe- 
misti, a declarat la posturile de 
radio că guvernul algerian a hotă- 
rît să-și recheme reprezentantul di
plomatic din Tunisia. Agenția 
France Presse amintește că în ajun 
guvernul tunisian și-a rechemat am
basadorul din Algeria. Guvernul 
tunisian a declarat că autoritățile 
algeriene au acordat azil unuia din 
participanții la complotul care a a- 
vut drept scop asasinarea președin-

BONN. Un grup mare 
— rude ale patrioților și 
lor pentru pace germani, care se află 
în prezent sub anchetă sau sînt de
ținuți în închisorile R. F. Germane, 
au adresat o scrisoare Comisiei 
O.N.U. pentru drepturile omului. In 
această scrisoare, pe care figurează 
sute de semnături, sînt expuse nu
meroase cazuri de acțiuni ilegale ale 
organelor justiției și poliției din R.F. 
Germană împotriva luptătorilor pen
tru pace, a partizanilor dezarmării 
și unității Germaniei.

de femei 
luptă tori-

Represiuni împotriva muncitorilor 
In Argentina

BUENOS AIRES. Poliția 
doba (Argentina) a ocupat 
nuarie uzina constructoare 
mobile „Kaiser Automobile' 
încercare de a preveni „o posibilă 
reacție violentă din partea muncito
rilor, ca urmare a închiderii uzinei”. 
După cum s-a mai anunțat, conduce
rea, uzinei a dat ordinul de încetare 
a liicrului încă săpțămîna trecută și 
a concediat pe muncitori, dar a fost 
silită să revină asupra acestei hotă- 
rîri după ce muncitorii au ocupat 
uzina.

din Cor
la 21 ia
de auto- 

într-o

Vizita lui Adenauer la Paris

Corespondență telefonică

începînd de azi dimineață, cance
larul Adenauer, care a sosit la Paris 
duminică după amiază, ia parte la o 
serie de convorbiri cu generalul de 
Gaulle. In fața microfoanelor radiou
lui și televiziunii franceze, Adenauer, 
încercînd să definească scopul aces
tei vizite, a afirmat că este momentul 
„să se dea coope
rării franco-germa- 
ne o formă mai 
vastă și mai dura
bilă”. In ce direcție ? Despre aceasta 
vorbește prezența printre membrii de
legației vest-germane a numeroși ex- 
perți militari 
încă alți 13 
deswehrului.

De aceea, 
că vizita cancelarului Adenauer ur
mărește în principal să dea o formă 
concretă din punct de vedere militar 
și politic „axei Bonn—Paris". în a- 
ceastă privință, după cum pretind 
cercurile bine informate a și fost ela
borat un
care ar prevedea introducerea unor

printre care Foertsch și 
ofițeri superiori ai Bun-

unii comentatori arată

document corespunzător,

consultații periodice între șefii de 
guverne și miniștrii de externe ai ce
lor două țări, avînd drept scop sta
bilirea „politicii lor comune". „Țelul 
vădit al lui de Gaulle — se spune 
într-un comentariu al agenției Asso
ciated Press — este de a forma o 
asociație între Franța și Germania 

occidentală în ju
rul căreia s-ar 
strînge restul de 
țări necomuniste

din Europa, în afara Angliei, în cadrul 
unui sistem pe care Franța l-ar do
mina". In ceea ce privește guvernul 
de la Bonn, el nutrește speranța că, 
în baza acestei „politici comune", va 
dobîndi posibilitatea de a exercita 
asupra politicii țărilor din N.A.T.O. o 
și mai mare influență în direcția 
sprijinirii punctelor de vedere ale 
R.F.G. în problema Berlinului occi
dental și altor probleme privind Ger- 
maniaj ca și în problema înarmării nu
cleare a Bundeswehrului. în această 
privință cercurile militariste vest- 
germane se consideră încurajate de 
declarația făcută la recenta sa con
ferință de presă de președintele de 
Gaulle, privind „dreptul guvernului de 
la Bonn de a hotărî el însuși proble
ma înarmării nucleare".

Opinia publică franceză înțelege cît 
de periculoase sînt asemenea calcu
le pentru securitatea Europei și a 
Franței însăși. Este semnificativ că 
însuși un ziar de dreapta ca „L’Au- 
rore" scrie : ...„noi, francezii, sintern 
convinși că după de Gaulle, după A- 
denauer, Germania occidentală... va 
li tentată aproape instinctiv șa im
pună dorința sa Europei occ' '■ > 
și să relanseze poale lunvzP 
nouă aventură".

Vizita lui Adenauer la Paris are, loc 
într-un moment de serioasă ascuțire 
a divergențelor din N.A.T.O., ceea ce 
va face ca aceste probleme să ocu
pe agenda tratativelor de la Paris 
mai mult decît era prevăzut inițial. 
„Umbra certei de la Bruxelles se în
tinde peste aceste tratative", scrie 
ziarul „Les Echos”.

Planurile de întărire a axei Bonn— 
Paris se clădesc pe 
„Nu trebuie uitat 
„l'Humanite" — că, 
acorduri provizorii
franceze și germane există deosebiri 
de interese, care generează contra
dicții de neîmpăcat". Mai mult de
cît orice, există însă — după cum se 
remarcă în cercuri largi aci — expe
riența francezilor, care n-au uitat a- 
gresiunile militariștilor 
voința fermă a tuturor popoarelor 
europene de a apăra și 
pacea.

zentă la întrunirea celor „șase" care 
va preceda în mod normal reuniu
nea în „șapte" a celei de-a 17-a 
sesiuni Piața comună—Marea Brita
nie. In cercurile franceze se mențio
nează că, în cursul acestei reuniuni 
în „șase", Franța va continua să 
caute un mijloc cît mai amical cu 
putință pentru ruperea negocieri
lor privind CTderărea britanică.

Unii dintre partenerii Franței speră 
într-o reluare a negocierilor, even
tual pe baza unor noi concesii bri
tanice. Observatorii constată totuși 
că guvernul britanic nu pare deloc 
dispus să facă aceste concesii.

Delegația britanică este optimistă. 
Ea consideră că dacă cel „cinci" 
au obținut o dată din partea Fran
ței să nu rupă tratativele, ei pot re
purta un succes asemănător și altă 
dată.

De partea franceză se consideră, 
dimpotrivă, că răgazul de zece zile 
este mai ales destinat să permită 
guvernelor să discute. Pentru guver
nul francez, scopul de atins este 
ruperea negocierilor. Franța a accep-

Angliei în

tat „suspendarea suspendării 
mai din curtoazie“.

Intr-un alt comentariu, aceeași a- 
genfie observa că „echilibrul puterii 
în cadrul Pieței comune se află în 
prezent la Bonn mai mult decît în 
oricare altă parte'.

care să se extindă în Eurafiica a 
pus serios în primejdie țelurile co
mune ale Occidentului".

„Dacă va fi înfăptuit, planul lui 
de Gaulle va scinda Europa occi
dentală în tabere rivale, va îngropa 
concepția unei comunități atlantice 
și, forțînd Germania occidentală să 
aleagă între Franța și Statele Unite, 
va submina chiar solidaritatea fran- 
co-germană pe care ar urma să se 
clădească unitatea vest-europeană.

Sarcina cancelarului Adenauer va 
fi să facă pe gazda sa să-și dea 
seama de realitățile care se află în 
fața Franței, Europei și în fața în
tregii lumi occidentale".

Agenția engleză se arată însă 
sceptică în ce privește îndeplinirea 
acestei sarcini de către Adenauer : 
„Potrivit informațiilor obținute, se 
pare că în rîndurile guvernului vest- 
german se vădește o tendință în ve
derea neadmiterii Angliei în Piața 
comună".

„Alfred Müller-Armack, secretar 
de stat la Ministerul Economiei al 
R.F. Germane și șeful delegației 
vest-germane la convorbirile de la 
Bruxelles, o declarat sîmbătă că ,,în 
afară de cazul cînd s-ar petrece un 
miracol, la 28 ianuarie se va nune 
capăt negocierilor cu Marea Britanie 
pentru intrarea în Piața comună. Nu 
este vorba în acest caz de o păs
trare a aparențelor pe plan diplo
matic, ci singura concluzie este că 
tratativele au eșuat deocamdată".

Ministrul de externe al Olandei, 
Luns, a declarat că negocierile mai 
trec printr-o perioadă de „criză 
gravă", adăugind că seria viitoare 
de convorbiri poate fi totuși privită 
cu un „optimism relativ".

Jr
„Guvernul britanic — a relatat cu 

privire la perspective agenția As
sociated Prese — a considerai 
vineri ca un lucru sigur că nu va fi 
admis în Piața comună europeană 
dacă presiuni masive din partea a- 
liaților nu vor sili pe președintele 
de Gaulle să-și schimbe politica.

O amînare de zece zile a tratati
velor de la Bruxelles, cîștigată de 
cei cinci parteneri ai Franței, oferă 
o șansă pentru exercitarea unei a- 
semenea presiuni de către fiecare, 
începînd cu președintele Kennedy.

Londra este de părere că preșe 
dintele Kennedy va găsi mijloace de 
a face pe președintele de Gaulle să 
înțeleagă ce preț va trebui să plă
tească Franța dacă unitatea aliați- 
lor este destrămată“.

U. P. I. :Agențiile de presă occidentale acordă un spațiu larg impasului în 
care au ajuns tratativele de la Bruxelles în problema aderării Angliei 
la Piața comună, motivelor care au dus la acest impas, perspectivelor 
situației create, ilustrînd astfel pit de adînci sînt divergențele dintre 
puterile occidentale și contradicțiile dintre monopoluri.

Redăm mai jos largi extrase din relatările agențiilor de presă :
priul său mare proiect pentru o Eu
ropă și marele proiect al președin
telui Kennedy pentru o comunitate 
atlantică sau o comunitate chiar și 
mai largă. Aci rezidă punctul prin
cipal al crizei din sînul alianței oc
cidentale“.

„Cînd se va întîlni cu Adenauer în 
cursul zilelor următoare, de Gaulle 
va dori să pună bazele structurii 
sale europene.

Pare să fie mai mult decît o coin
cidență că președintele Kennedy 
a făcut cunoscut cu o grabă semni
ficativă că a acceptat o invitație din 
partea premierului Fanfani de a vi
zita Italia. De asemenea. Casa Albă 
a anunțat vineri că președintele a 
acceptat să viziteze și Bonnul.

Momentul ales pentru a se face 
această comunicare era în mod vă
dit menit să reamintească bătrînu- 
lui cancelar de strînsele sale legă
turi cu S.U.A., precum și de ajutorul 
american furnizat Germaniei occi
dentale timp de mulți ani".

„In momentul de față, s-ar putea 
ca o nouă lovitură să fie în pregă
tire deoarece autoritățile americane 
se așteaptă ca, în cursul întîlnirii 
sale la Paris cu Adenauer, de 
Gaulle să depună un efort hotărîtor 
pentru încheierea unui pact care să 
stabilească strinse relații politice, 
economice și militare între Franța 
și Germania occidentală.

Pare limpede că dacă de Gaulle 
și Adenauer nu cad de acord asu
pra unui plan special de cooperare 
franco-germană, rezultatul (mediat al 
actualelor manevre ale lui de 
Gaulle va fi izolarea Franței înăun
trul alianței atlantice".

Associated Press:
„Oficialități ale S.U.A. au declarat 

vineri că președintele Charles de 
Gaulle este în mod evident hotărîtsă 
facă să eșueze tratativele pentru in
trarea Marii Britanii în Piața comu
nă europeană, deoarece el urmă
rește legături mai strinse între Fran
ța și Germania occidentală.

Așa după cum consideră autori
tățile guvernamentale de la Wa
shington, de Gaulle a întreprins a- 
ceastă acțiune deoarece un succes 
final în aceste tratative ar însemna 
un rol activ pentru Marea Britanie 
pe continent, rol pe cate de Gaulle 
l-ar considera împotriva telului său.

De Gaulie a arătat că crede că 
Marea Britanie va servi drept cal 
troian în interiorul coaliției continen
tale — acționînd pentru a transfor
ma gruparea condusă de Franța în
tr-o mare comunitate atlantică sub 
conducerea americană.

Visul lui de Gaulle este ca Parisul 
să conducă o coaliție europeană — 
poate ca un fel de înlocuire pentru 

. imperiul francez pe care l-a pierdut 
într-un mod atît de dureros după 
război. în cadrul acestei grupări, a- 

I devărata putere se va baza pe re
sursele combinate ale francezilor și 
vest-germanilor. Pentru această po
litică, Franța are nevoie de propria 
ei forță nucleară de șoc, oricît de 

r inferioară ar ii ea forței sovietice și 
americane.

Acțiunea lui de Gaulle este apre
ciată ca un eșec al politicii S.U.A. 
de a promova cea mai strînsă uni
tate politică și economică în Europa 
occidentală și de dezvoltare a unei 
mal mari solidarități între Europa și 
Statele Unite.

In ceea ce s-ar putea dovedi cel 
mai mare risc al politicii externe 
dusă de el, de Gaulle forțează par
tenerii Franței să aleagă între pro-

f

France Presse
„Reîntors de la Bruxelles, Edward 

Heath, șeful delegației britanice la 
conferința dintre „cei șase' și Ma-

rea Britanie, a declarat că nu prevă
zuse că generalul de Gaulle ar pu
tea încerca să „saboteze“ tratati
vele.

Duminica trecută, a declarat 
Heath în continuare, am plecat la 
Bruxelles hotărîți să facem imposi
bilul pentru ca punctele litigioase 
ale tratativelor să fie reglementate. 
Mai rămînea un număr mic, dar e- 
rau importante, și credeam că ele 
vor putea fi reglementate într-un in
terval de timp relativ scurt. Nu 
m-am așteptat la aceasta. Este o 
problemă care afectează nu numai 
tratativele, dar însuși viitorul comu
nității“.

„La 28 ianuarie, Franța va fi pre
poziția Franței față de problema intrării 

Piața comună ca un adevăratconsiderată

— Numai post« trupul meu I
(Desen de EUGEN TARU)

e

„înalte 
general 
Bruxelles 
părerea că speranțele Marii Britanii 
de a se alătura Comunității Econo
mice Europene sînt în prezent ex
trem de reduse.

S-a încercat să fie convins Ade
nauer să-și folosească prestigiul și 
prietenia sa personală cu de Gaulle 
pentru a salva tratativele. Intrucît 
însă nici Adenauer însuși nu este 
un partizan prea înflăcărat al in
trării Marii Britanii în Piața comună, 
este îndoielnic că va reuși să-1 con
vingă pe de Gaulle chiar dacă va 
încerca.

Este problematic pînă unde vor fi 
dispuse cele cinci țări să meargă 
pentru a împiedica Franța să blo
cheze intrarea Marii Britanii în Piața 
comună. In trecut, deși au existat 
adesea unele sciziuni profunde, a- 
ceste țări s-au aliniat totdeauna 
Franței și au menținut ideea euro
peană. Pînă la începerea tratative
lor actuale de la Bruxelles cu Ma
rea Britanie, cele șase țări au reușit 
să prezinte un front unit, în pofida 
unor divergențe interne. Din această 
cauză nu pare probabil ca cele 
cinci țări să fie dispuse să meargă 
pînă la torpilarea Pieței comune, 
numai pentru a fi pe placul Marii 
Britanii. Toate aceste țări au investit 
în construirea Comunității mulți 
de eforturi, uneori dureroase".

oficialități de la cartierul 
al Pieței comune de la 

și-au exprimat sîmbătă

Reuter:

ani

Oglindind nemulțumirile cercurilor 
conducătoare de la Londra și, în 
scopul de a exercita presiuni asu
pra Washingtonului, pentru ca gu
vernul american să facă uz de 
fluența lui în avantajul Angliei, 
genția engleză citează părerile 
nor ziare americane. Astfel este
tat ziarul NEW YORK TIMES, care a- 
firmă într-un editorial că „proiectul 
măreț" al președintelui Franței pen
tru o confederație economică și po
litică europeană pur continentală

in- 
a- 
u- 
ci-

un teren șubred
— scrie ziarul 

dincolo de aceste 
intre trusturile

germani,

consolida

T. VORNICU

Mari căderi de ?ăpadă 
și geruri în Europa

PARIS 21 
după cum 
Presse, mai 
tăți, precum 
tării stnt complet izolate, unele din cauza 
căderilor masive de zăpadă, altele din 
cauza pheții. Pe coasta belgiană dinspre 
Marea Nordului s-au format ghețuri care 
amenință să izoleze portul Ostende.

După cum anunță agenția Reuter, fn 
Anglia, datorită zăpezii care a căzut in 
cantități uriașe, nutrieroase linii de cale 
ferată au fost blocate. Fluviul Tamisa 
este acoperit cu ghețuri pe o lungime de 
mal multi kilometri.

Duminică dimineața, comunică agenția 
France Presse, pe căile rutiere din Franța 
s-a format un «trat de gheață care a 
perturbat întreaga circulație și a dat naș
tere la numeroase accidente grave. Cir
culația pe drumurile care duc în afara 
capitalei franceze a fost paralizată.

Căderi mart de zăpadă și geruri se 
semnalează șl In Italia.

(Agerpres). — în 
anunță agenția 
multe zeci de 
si insulele din

Olanda, 
France 
locali - 
nordul
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