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în comună

Cu prilejul aniversării a treizeci da 
ani de la luptele ceferiștilor și petroliș
tilor din februarie 1933 va fi emis un 
timbru jubiliar. Desenul noului timbru 
poștal Înfățișează o scenă din luptele 
ceferiștilor, In 1933, la Atelierele Grivl- 
ța. Timbrul va fi tipărit în 3 culori, pe 
hfrtie cretată și dantelată.

In comuna Șepreuș, raionul Cri- 
șana, a luat ființă un cineclub care 
iuncționează pe lingă căminul cultu
ral. Membrii cineclubului și-au în
ceput activitatea sub conducerea

profesorului loan Teslaru. Ei au 
filmat pînă acum imagini din dife
rite sectoare ale gospodăriei agri
cole colective. (De la Ion Coțoi, co- resp. voluntar).

au fost înzestrate cu mobilier și echipa
ment nou. La dispoziția noilor sosiți se 
află un club, bibliotecă, săli de lectură, 
bazine de înnoi etc. In acest an stațiu
nea balneară „Victoria* va găzdui a- 
proximativ 14 000 de oameni ai muncii, 
care își vor petrece aici concediul de 
odihnă.

„Scînteii'J. — IeriORADEA (coresp.
a început să sosească la stațiunea bal
neară „Victoria'-Oradea, cea de-a 3-a 
serie de oameni ai muncii din acest an 
pentru a-și petrece aici concediul de 
odihnă. Celor peste 700 de oaspeți, 
care formează noua serie, li s-au creat 
condiții bune de odihnă și tratamente. 
Pavilioanele băilor „1 Mai" șl „9 Mai’’

Doi fruntași din secția cazan- 
gerie a uzinelor „Vulcan" din 
București : Alexandru Nițu șl Ste
llan Bohner.

(Foto : Gh. Vlnțilă)
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O noua secțieLa întreprinderea de industrie locală „Rarăul* din Cîmpulung Moldovenesc a intrat în funcție o secjie care produce amendamente calcaroase și de sfărîmat piatră. Noua secție, care este înzestrată cu utila) modern, va livra anual unităților agricole socialiste și șantierelor de construcții de drumuri din regiunea Suceava 50 000 tone de a- mendamente calcaroase și pietriș.

Muzeul de istorie a orașului 
București a organizat expoziții vo
lante care se deschid in cele mai 
mari uzine, fabrici, instituții, clu
buri. Două din aceste expoziții, care 
au și fost prezentate, oglindesc în
făptuiri ale regimului democrat- 
popular pe tărîm economic și 
cial-cultural.

forestiere planului

D# mai multe eăptămîni, la exploatările miniere Ghelar și Teliuc, oare extrag minereu de fier, apare gazeta calității in care sînt evidențiate zilnic succesele minerilor in Întrecerea pentru a trimite furnalelor minereu cu un conținut cît mai bogat de metal. Aceste gazete înregistrează de la o lună la alta creșterea conținutului de fier din minereul extras, îndeosebi datorită mecanizării lucrărilor.
TURNEU TEATRAL

Intre 14—25 februarie, un co
lectiv al Teatrului Național „I. L. 
Caragiale" întreprinde un turneu 
în regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară. Artiștii bucureșteni 
vor prezenta spectacolul „Vicle
niile lui Scapin“ de Molière.volante
O altă expoziție volantă, intitu

lată „Locuri și case din București 
legate de trecutul de luptă al 
partidului" va fi expusă zilele 
acestea la Uzinele „Grivița Roșie", 
la clubul Constructorul și în cîte- 
va școli din Capitală.

SEVERIN (coresp. „Scîn-
— Zilele acestea 70 de fa-

TR. 
teii"), 
milii de muncitori, ingineri și teh
nicieni de la uzinele mecanice, 
complexul C.F.R. și de la alte în
treprinderi din Tr. Severin s-au 
mutat în locuințe noi. Un alt bloc, 
cu 20 apartamente, își va primi în 
curînd locatarii. La parterul noi
lor blocuri, date acum în folosin
ță, au fost amenajate magazine și 
alte unități de deservire a popu
lației.Timbru jubiliar

Manifesten consacrate aniversării 
eroicelor lupte din februarie 1933Miercuri după-amiază a avut loc în sala Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor o adunare festivă a lucrătorilor acestui minister consacrată aniversării eroicelor lupte ale ceferiștilor februarie 1933. tat însemnătatea eveniment, tov. lescu, ministrultelecomunicațiilor, a relevat succesele obținute de ceferiști în îndeplinirea directivelor Congresului al Ill-lea al P.M.R.A urmat un program artistic susținut de brigăzile de agitație ale lucrătorilor din transporturi.

și petroliștilor din După ce a ară- istorică a acestuiDumitru Simu- transporturilor și

La cooperativa 
„Arta aplicată** din 
Capitală >e fac 
Intense pregătiri 
pentru ziua mărfl- 
șoarelor. în foto
grafie : utemlsta 
Ecaterina Mlhăl- 
lescu lucrînd 
noi modele 
mărflșoare.

La odihnă

în sectorul economiei se realizează în perioada de 6 ani un volum important de investiții. în ultimii ani au intrat în funcțiune noi complexe de industrializare a lemnului, fabrici de mobilă, s-au construit drumuri forestiere etc. La înfăptuirea acestor importante lucrări și-au adus contribuția și - proiectanții institutului nostru care, în acești ani, au avut de rezolvat sarcini mereu mai mari și mai complexe ce decurg din Directivele Congresului al III-lea al P.M.R.De la un an la altul, colectivul nostru a îmbunătățit decalajul între proiectare și execuție. Pînă la sfîr- șitul anului 1962, proiectanții noștri au terminat 84 la sută din proiectele de execuție cerute de planul de investiții pe 1963, față de 57 la sută în 1961 și 44 la sută în 1960. De menționat că această creștere a decalajului a avut loc în condițiile sporirii simțitoare a volumului de investiții. Față de anul 1959, lucrările de investiții pentru care a lucrat colectivul institutului nostru au crescut cu 48 la sută în 1960, cu 67 la sută în 1961 și cu 117 la sută în 1962.S-a confirmat astfel în practică faptul că în institutul nostru există însemnate posibilități și rezerve de folosire mai bună a capacității de proiectare. în perioada 1960-1962, capacitatea de proiectare a institutului a crescut numai cu 43 la sută, ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate din volumul sporit de documentație tehnică, pe care l-au realizat proiectanții noștri în anul 1962, a fost obținută pe seama utilizării mai raționale a capacității de proiectare. Cea mai eficace cale de folosire mai bună a capacității de proiectare s-a dovedit a fi ridicarea continuă a productivității muncii proiectanților. De la indicele de 2 980 ore proiectant-an, realizat în 1960, s-a ajuns în 1961 ore, iar în 1962 creșterea vității orare a fost de 22 față de 1960.Rezultate bune au dat privind mai justa distribuire a sarcinilor de plan pe faze de proiectare, ceea ce a permis o mai bună folosire a forțelor de proiectare specializate. Bunăoară, pe această bază s-a asigurat o creștere anuală a volumului proiectelor de execuție' pentru drumuri forestiere de circa 250 km, fără a se mări personalul folosit în proiectare. Productivitatea fizică pe proiectant a crescut de la 3,9 km/an în 1960, la 6,0 km în 1962, și se tinde la 10 km în viitorii 2 ani. întărirea rolului brigăzii de proiectare în procesul de elaborare a documentațiilor și justa repartizare a cadrelor în aceste brigăzi au sporit randamentul în muncă și au întărit răspunderea colectivă față de exe-

numeroase

realizat la 3390 producti- la sutămăsurile

Metode eficace 
de extragere a țițeiului

PITEȘTI (coresp. „Scînteii”). — 
Petroliștii de la Trustul de extracție 
Pitești aplică 
eficace de extragere a 
Pentru 1 
zăcământ, colectivul schelei Moșoaia 
folosește cu bune rezultate injecția 
de apă în strat. Tot aici, tra
tamentele tensioactive contribuie 
simțitor la îmbunătățirea afluxului 
de țiței în sondă. în urma .unui astfel 
de tratament, producția sondei 463 a 
crescut cu 40 la sută.

Anul acesta, in cadrul Trustului 
de extracție Pitești, metodele și pro
cedeele tehnologice moderne se ex
tind pe scară și mai largă, in special 
injecția de apă.

o serie de metode - t țițeiului, 
menținerea presiunii de

fost refolosite un mare număr de elemente tipizate pentru podețe) și altele. întocmirea și folosirea unor albume de utilaje și pregătirea din vreme a pieselor refolosibile ne-au dat posibilitatea, de asemenea, să e- conomisim un număr important de ore de proiectare.Cunoscînd că de pregătirea pro-

cuția în termen și de înaltă calitate a proiectelor. De asemenea, folosirea aerofotogrametriei în elaborarea proiectelor de drumuri forestiere (deși deocamdată pe scară redusă), a permis reducerea timpului lucrărilor de măsurători și a creat condiții pentru alegerea unor soluții mai bune.Rezerve importante de creștere a iectanților depinde calitatea proiec- productivității muncij au fost puse în valoare prin simplificarea documentațiilor tehnice. în cadrul proiectelor, locul textelor greoaie și voluminoase îl iau tot mai mult tabelele sintetice, tipizîndu-se în același timp numeroase formulare. Fără îndoială că sub aspectul simplificării documentației, mai ales la proiectele de instalații de transport, mai avem încă serioase rezerve nevalorificate.Posibilități mari de sporire a capacității de proiectare au fost valorificate și prin utilizarea proiectelor tip și refolosirea unor proiecte și e- lemente de proiecte. Procentul refo- losirilor a crescut simțitor în ultimii ani. în anul 1960 s-au realizat, de pildă, prin refolosiri, 83 000 ore economii. In 1961 procentul refolosiri- lor a crescut la 11 la sută, iar în 1962 reprezintă 14 la sută din capacitatea de proiectare. Cele mai importante economii realizate prin refolosiri le-am înregistrat la proiectele de tehnologie, construcții și instalații pentru hale de fabricație și clădiri administrative (au fost refolosite, de pildă, elemente tip pentru hale industriale), la proiectări de drumuri (unde au

telor și productivitatea muncii, în cadrul institutului s-au luat măsuri pentru ridicarea continuă a nivelului de pregătire profesională a inginerilor, tehnicienilor și desenatorilor. Au fost organizate cicluri de conferințe, cursuri de perfecționare profesională a tehnicienilor și desenatorilor, ședințe de informare tehnică. în ateliere se difuzează sistematic literatura de specialitate ; în mod permanent, proiectanții consultă materialul existent în biblioteca institutului. O contribuție substanțială la îmbunătățirea muncii a adus permanentizarea și calificarea muncitorilor folosiți la lucrările de teren, fapt care a redus perioada destinată măsurătorilor.Intr-un timp se vorbea la noi despre munca în salturi, despre ne- ritmicitate în îndeplinirea planului de proiectare. Cu sprijinul organizației de partid s-a făcut o analiză temeinică a situației. în adunări de partid deschise s-a analizat, de ase-
ing. PANAIT ION 

Institutul de studii 
și proiectări forestiere

(Continuare in pag. V-a)

Consiliul pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice din cadrul Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă a organizat miercuri după-amiază în Capitală un simpozion pe tema „Eroicele lupte din februarie 1933 oglindite în artă și literatură".Au vorbit scriitorul Demostene Botez, președintele Consiliului pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice, poetul Cicerone Theo- dorescu, muzicologul Vasile Tomescu și criticul de artă Petru Comarnescu.în continuare a urmat filmul artistic „Străzile au amintiri”.(Agerpres)
Economii de metal
BRĂILA (coresp. „Scînfeii“). ■— Con

structorii de utilaj greu de la Uzina 
„Progresul"-Brăila introduc pe scară 
largă în producție procedee tehnoloqi- 
ce r»i.

Pe baza planului tehnic, la unele 
produse de serie — cum sînt rulouri 
compresoare și excavatoare — se folo
sește larg metoda de croire, complexă 
a tablei și laminatelor. Drept rezultat, 
consumul de metal a fost redus față de 
plan cu 75 kg pe rulöu și cu 167. kg de 
metal pe fiecare excavator fabricat.

Filme roniînești premiate
tn cadrul ultimelor concursuri cinema

tografice internationale, tara noastră a 
fost prezentă cu o serie de filme de ști
ință popularizată. Zilele acestea, la stu
dioul cinematografic „Al. Sahia”, au fost 
comunicate distincțiile obținute de citeva 
filme romînești. Astfel filmul de știință 
popularizată „Bastonașul” realizat în co
laborare cu Institutul de igienă și pro
tecția muncii al M.S.P.S. (scenariu și re
gia I. Moscu) prezentat la Festivalul fil
melor științifice și didactice organizat de 
Universitatea din Roma a fost distins cu 
Diploma de Onoare pentru înalt nivel ști
ințific și claritatea expunerii cinemato
grafice. De asemenea, filmul „Printre pe- 

(scenariu și regie Ion Bostan) 
la San Fran- 
merit.

licani”,
prezentat la Festivalul de 
cisco a primit Diploma de

Primirea
a

de către tovarășul Ion Gheorghe 
ambasadorului R. P. F. IugoslaviaConsiliului de Mi-Președinteleniștri al Republicii Populare Romîne, Ion Gheorghe Maurer, a primit în audiență la 11 februarie pe

PEWIPMKJU SPODHE DE CAPIOHși foarte bune. Gospodăria de stat Hălchiu a obținut o producție medie de 25 450 kg la hectar de pe suprafața de 83 ha cartofi de toamnă și 13 640 kg la ha pe 78 ha cu cartofi de vară. Gospodăria colectivă Cris- tian-Brașov, cultivînd în anul 1962 o suprafață de 123 ha cu cartofi, a obținut o producție medie de 24 700 kg la ha. La stațiunea experimentală Brașov s-au realizat 27 000 kg cartofi la hectar.Din cuvîntul multor participanți a reieșit că în aceleași condiții de climă și sol s-au obținut rezultate diferite din cauza felului diferit de executare a lucrărilor de pregătire a terenului, de semănat și întreținere a culturii. La G.A.S. Rădăuți, brigada condusă de V. Brădățeanu a obținut de pe o suprafață de 24 ha o recoltă medie de 20 500 kg la ha, iar de pe 5 ha, pe care s-au dat în plus 150 kg sare potasică și 100-150 kg superfosfat la hectar amestecat cu gunoi de grajd bine putrezit, s-au realizat cîte 34 700 kg la ha. Aceste diferențe arată ce rezerve mari există pentru sporirea producției la această cultură.Numeroși vorbitori au cesitatea reținerii pentru unei cantități mai mari la ha. Pentru obținerea timpurii trebuie să se vizarea la lumină.

Cartoful constituie un produs alimentar valoros pentru hrana ^populației și materie primă de bază pentru industria spirtului, amidonului, dextrinei etc. Cartoful are, de asemenea, și o valoare furajeră ridicată, fiind folosit, împreună cu nutrețurile concentrate, în hrana tuturor speciilor de animale. Iată de ce sporirea producției de cartofi prezintă o mare importanță economică. Această problemă a fost discutată pe larg în cadrul ședinței lărgite a secției de cereale și plante tehnice a Consiliului Superior al Agriculturii, care a avut loc zilele trecute la Brașov. Faptul că această ședință s-a ținut la Brașov nu este deloc întîmplător. în această regiune există condiții prielnice pentru cultura cartofului, iar experiența cîști- gată de unele unități agricole merită să fie generalizată.Din lucrările ședinței a reieșit că în ultimii ani suprafața cultivată cu cartofi s-a extins mult, ajungînd în 1962 la circa 300 000 ha, din care peste 38 000 ha cu cartofi timpurii. Paralel cu extinderea suprafețelor s-a realizat și o anumită creștere a producției medii la hectar prin introducerea în cultură a unor soiuri productive și prin îmbunătățirea a- grotehnicii aplicate.
Aplicarea unei agrotehnici 

corespunzătoareAnul trecut, lipsa ploilor din lunile iulie și august a stînjenit creșterea plantelor și formarea tuberculilor, chiar și în zone foarte favorabile pentru această cultură. Cu toate acestea, așa cum au arătat numeroși vorbitori, acolo unde s-a făcut o amplasare judicioasă a culturilor, unde s-au aplicat la timp în mod diferențiat măsurile agrotehnica s-au obținut producții bune

arătat ne- sămînță a de cartofi de cartofi facă iaro-
în epocaPlantarea cartofilor 

optimă asigură recolte mariRezultatele obținute anul trecut de multe unități demonstrează din plin acest lucru. Pe unele terenuri ale G.A.C. Turia din raionul Tg. Secuiesc, unde s-a făcut arătură adîncă de toamnă și s-a respectat epoca optimă de plantare, s-au 
realizat 30 146 kg la hectar, în timp

ce pe suprafețele unde arătura s-a făcut în primăvară plantatul, recolta a 12 300 kg la hectar, ședință au subliniat plantarea cartofilor umede și răcoroase favorabilă și favorabilă să se termine la sfîrșitul lunii aprilie, iar în zona de cîmpie din sudul țării plantarea cartofilor să se facă în a doua jumătate a lunii martie.La ședință s-a scos în evidență rolul mare pe care îl are asigurarea u- 
nei densități corespunzătoare de 
plante la hectar. Experiența unităților fruntașe arată că trebuie asigurată o densitate de 40 000 plante sănătoase la hectar toate zonele de cultură, iar funcție de destinație, producție zona de cultură, această densitate fie ridicată la 50 000—60 000 de plante la hectar.După cum se știe, lucrările de în
treținere, ca și celp pentru comba
terea dăunătorilor sînt factori im
portanți pentru sporirea producției 
de cartofi. în discuții s-au dat numeroase exemple din care reiese că cele mai mari recolte s-au obținut acolo unde culturile de cartofi au fost întreținute fără buruieni, pe toată perioada de vegetație, acolo unde s-a executat un număr mai mare de prașile. Pentru formarea și creșterea lor, tuberculii au nevoie, printre altele, de o bună afînare și aerisire a solului care se realizează prin prașile repetate.Ținînd seama de toate acestea, s-a subliniat că este nevoie să se depună eforturi pentru aplicarea a trei prașile mecanice printre rînduri, dintre care primele două să fie însoțite de prașile manuale pe rînd.

T. MARIAN

și s-a întîrziat fost de numai Participanții la necesitatea ca în regiuni mai din zona foarte

(Continuare in pag. II-a)

Maurer

ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Federative Iugoslavia la București, Arso Milatovici, la cererea acestuia.

La Teatrul de Operă și Balet al R. P. Romîne a avut loc miercuri seara un spectacol de gală cu opera „Trandafirii Doftanei” prezentat de colectivul artistic al Teatrului muzical „Gh. Dima" din Brașov. Spectacolul a fost organizat de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă cu prilejul aniversării a 30 de ani de la eroicele lupte din ianuarie—februarie 1933 ale muncitorilor ceferiști și petroliști.Au participat tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, oameni de știință și cultură, numeroși-oameni ai muncii din în-, treprinderile Capitalei.„Trandafirii Doftanei“ este un poem lirico-dramatic dedicat eroilor clasei muncitoare, reflectînd veridic și emoționant lupta plină de jertfe a comuniștilor pentru binele și fericirea poporului.Opera este realizată de compozitorul brașovean Norbert Petri, după libretul semnat de Daniel Dră- gan. Conducerea muzicală aparține dirijorului Dinu Niculescu, regia lui Hero Lupescu, iar scenografia este semnată de Ion Ipser.Din distribuție au făcut parte Jean Penciu, Vasile Pop, Maria Brînzea, Eugenia Voinescu, Mircea Giurgiu- man, Emil Bărbulescu, Eugen Todea, Marina Panek, Vasile Artemie, Paul Nicolaescu, Liviu lescu corul R. P. SavaSpectacolul s-a bucurat de un deosebit succes.Artiștilor le-au fost oferite flori din partea C.C. al P.M.R., a Consiliului de Stat și a guvernului.Luînd cuvîntul la încheierea spectacolului, tov. D. Popescu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a spus : Aplauzele, primirea călduroasă care a fost făcută spectacolului arată prețuirea deosebită de care se bucură opera „Trandafirii Doftanei“. Acest spectacol ne-a oferit prilejul de a trăi momente emoționante ale uneia din cele mai mărețe pagini ale istoriei poporului nostru, legată de lupta revoluționară a clasei muncitoare, de lupta neînfricată a comuniștilor. Am văzut imagini care evocă puternic

Honorius Zaharescu, Butnariu, Constantin Săndu- și alții. Și-a dat concursul Teatrului de Operă și Balet al Romîne, maestru de cor fiind Vlad.
Sesiune științificăzilele de 12 și 13 februarie desfășurat lucrările celei de-a sesiuni de referate științificeIn s-au 12-a a Institutului de cercetări pentru mecanizarea agriculturii. La sesiune au participat reprezentanți ai Consiliului Superior al Agriculturii, cercetători de la I.C.M.A., stațiuni experimentale, ingineri și mecanici din S.M.T. etc.Au fost prezentate referate științifice privind cele mai valoroase rezultate obținute de I.C.M.A. în munca de cercetare. (Agerpres)

dîrzenia, hotărîrea, spiritul de sacrificiu cu care comuniștii, cei mai buni fii ai poporului nostru, au înfruntat în trecut, în anii ilegalității, temnițele, teroarea zbirilor regimului burghezo-moșieresc, chiar moartea, pentru a ține în popor trează flacăra luptei revoluționare, a organiza și conduce masele la lupta pentru eliberarea oamenilor muncii, pentru făurirea unei vieți mai bune, mai fericite pe care o trăim astăzi.Asemenea opere cultivă în rîndul generațiilor noi sentimentul de respect și admirație față de acest glorios trecut de luptă, contribuie la educarea maselor în spiritul mărețelor idei ale comunismului.Dați-mi voie să felicit călduros pe realizatorii operei, compozitorul Norbert Petri și .poetul Daniel Drăgan,-care a.u pus suflet, au.lucrat cu toată puterea de creație, cu tot talentul lor, pentru a realiză această frumoasă lucrare, pentru a se apropia de un subiect atît de scump poporului nostru, izvor inepuizabil de teme de creație.Dați-mî voie să felicit tînărul colectiv al Teatrului muzicaTdin Brașov, soliștii, corul, regizorul, dirijorul, artiștii amatori care și-au dat concursul, pentru pasiunea cu care au muncit spre a da viață acestor chipuri minunate de eroi ai clasei muncitoare, comuniștii. Frumoasele flori roșii oferite artiștilor de către conducerea de partid și de stat ne amintesc de trandafirii Doftanei, a căror poveste impresionantă a fost înfățișată astă-seară aici de colectivul Teatrului muzical din Brașov. Ele reprezintă o expresie a dragostei și atenției cu care partidul nostru înconjoară pe oamenii de artă, îndrumîndu-i spre crearea de opere de înaltă ținută artistică, cu un bogat conținut de idei, care să reflecte .viața pe care o trăim, tradițiile glorioase de luptă ale clasei noastre muncitoare, ale poporului nostru. Pentru această îndrumare, pentru această atenție, a spus în încheiere vorbitorul, oamenii de artă, întregul nostru popor nutresc sentimente profunde de dragoste, și recunoștință față de acela care conduce în mod înțelept, cu mînă sigură, poporul nostru pe calea desăvîrșirii construcției socialismului. Partidul Muncitoresc Ro- mîn. Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej.întreaga asistență, artiștii au ovaționat îndelung pe conducătorii de partid și de stat, pentru Partidul Muncitoresc Romîn.

Sconă din spectacolul do opera „Trandafirii Doftanei

(Agerpres)
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Pe urmele unei hotărîriCefe mai bune cadre didactice
în rîndurile partidului

ÎNSEMNĂRI PE TEME DE PARTID

In r'âionul Brăila își desfășoară activitatea circa o sută de școli sătești. în care învață peste 19 000 de elevi. Numeroși învățători și profesori muncesc cu însuflețire pentru educarea tineretului școlar.An de an, tot mai multe cadre didactice și-au manifestat dorința de a intra în rîndurile partidului'. Pentru a veni în sprijinul lor, comitetul raional de partid a întreprins o serie de acțiuni. Au fost organizate expuneri și conferințe despre lupta partidului nostru pentru construirea socialismului, politica externă a țării noastre, acțiunile lagărului socialist, ale mișcării comuniste ?i muncitorești internaționale pentru cauza păcii și socialismului. Membrii biroului comitetului raional, mergînd mai des în școli, au reușit să cunoască mai bine pe profesori și pe învățători, preocupările lor. Tovarășii Ștefan Șunică și Fote Craiovea- nu, secretari ai comitetului raional, au vorbit adesea profesorilor și învățătorilor despre drepturile și îndatoririle membrilor și candidaților de partid, despre disciplina de partid etc. instructorii teritoriali și membrii birourilor organizațiilor de bază din școli au fost îndrumați să se ocupe cu grijă de profesorii și de învățătorii care își manifestă dorința să fie primiți în partid. , Iată cum au muncit unele organizații de bază în ce privește primirea în partid a celor mai buni profesori și învățători.în cadrul școlii medii din comuna însurăței, organizația de bază a antrenat în activul fără partid pe profesorii Și pe învățătorii cu calități politico-morale și profesionale deosebite. Li s-au încredințat sarcini concrete, legate de îmbunătățirea procesului instructiv-educativ, întărirea disciplinei în școală,desfășurarea muncii cu cartea în rîndurile colectiviștilor. Membrii de partid cu experiență au fost îndrumați' să sprijine pe cei din activul fără partid pentru a-și duce la îndeplinire sarcinile, și a cunoaște temeinic politica partidului. La adunările generale ale organizației de partid în care au fost dezbătute probleme importante, ca „educarea elevilor în spiritul dragostei față de muncă", „activitatea organizației U.T.M. din

dede

școală”, au fost invitate și cadrele didactice din activul fără partid. în felul acesta, cei mai buni profesori și învățători au început să ia parte activă la munca desfășurată de organizația de partid și au cerut să fie primiți în rîndurile partidului. Pînă în prezent au fost primiți 6 candidați și 2 membri de partid. O muncă bună în această privință desfășoară și organizațiile de bază din școlile de 8 ani din comunele însurăței și Scorțaru.Comitetul raional s-a îngrijit ca activitatea de creștere și educare a cadrelor didactice din școlile în care nu există încă organizații de bază, să fie' desfășurată de către organi-

Comitetul de partid de la schela Gura Ocnlței se ocupă îndeaproape de controlul îndeplinirii hotărîrilor luate de organele superioare de partid, precum și a propriilor sale hotărîri. O condiție de bază pentru exercitarea controlului este ca organele de partid să elaboreze hotărîri concrete și clare, cu termene precise de executare și cu răspunderi personale. Experiența a dovedit că acest lucru este posibil numai pe baza studierii temeinice a problemei asupra căreia se elaborează hotărârea. Iată un exemplu. în octombrie 1962, la mai multe sonde a scă- zqt producția. Pentru a cunoaște cauzele, comitetul de partid a constituit două colective din ingineri, (tehnicieni, muncitori fruntași, con
zațiile de partid cele mai apropiate, în comuna Cazasu, învățătorii Radu Sandu, Maria Daneș, Marița Broască și alții au fost tot timpul alături de comuniștii satului în lupta pentru colectivizarea agriculturii, în munca culturală, în acțiunile de înfrumusețare a satului. Organizația de bază din gospodăria colectivă Cazasu ă' primit din rîndurile învățătorilor 5 membri și candidați de partid, cu care s-a constituit apoi în cadrul școlii o grupă de membri și candidați de partid. Au mai fost constituite grupe de membri și candidați de partid în școlile din comunele Baldovinești, Tichilești, Traian Sat etc. S-au creat noi organizații de bază în școlile din comunele Gropeni, Măicănești, Rîmnice- lu. Movila Miresii etc.O grijă deosebită se acordă educării noilor membri și candidați de partid. Ei sînt încadrați în învăță- mîntul ideologic al cadrelor didactice. unde sînt ajutați în însușirea și dezbaterea creatoare a problemelor studiate, în strînsă legătură cu sarcinile actuale ale școlii. Fiecărui membru și candidat de partid i s-au încredințat sarcini concrete privind îmbunătățirea activității organizațiilor U.T.M. și de pionieri din școli, răspîndirea științei și culturii în rîndurile țărănimii etc.

I. SPALAȚELU

duse de cîte un membru ai comitetului de partid. Ele s-au deplasat la secțiile Valea Cezeanului și Schela Mare, au participat la lucrările ce se făceau la sonde și au stat de vorbă cu mulți oameni din echipele de intervenție. S-a constatat în felul acesta că una din cauzele rămînerii în urmă era defectarea repetată a unor trolii de intervenție ; din a- ceastă cauză timpul pentru darea pompei afară și pentru introducerea ei era depășit. în unele cazuri, cu 5—S ore și chiar mai mult.Materialul adunat de aceste colective a fost pus de către comitetul de partid în dezbaterea unei plenare. Au participat secretari și membri ai birourilor organizațiilor de bază, ingineri, tehnicieni și fruntași în producție. Plenara comitetului a adoptat, o hotărîre privind îmbunătățirea reparațiilor la trolii și întreținerea lor. Pentru aplicarea hotărîrij au fost prevăzute măsuri politice și organizatorice : dezbaterea în adunările organizațiilor de bază din secțiile transporturi și producție a problemelor legate de calitatea reparațiilor, organizarea, împreună cu comitetul sindicatului, a unui curs de ridicare a calificării muncitorilor de la reparații, repartizarea la controlul tehnic de calitate a unor oameni cu o bună pregătire profesională, îmbunătățirea muncii

politice în rîndurile șoferilor și mecanicilor în vederea bunei întrețineri a troliilor între două reparații.După plenară, în adunări de partid deschise, comitetul de partid a a- dus hotărîrea luată la cunoștința membrilor și candidaților de partid, a tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din cadrul secțiilor transporturi și extracție.Apoi, comitetul de partid a trecut la controlul executării hotărîrii. Control înseamnă în primul rînd a- jutör concret la fața locului. Membrii comitetului au sprijinit birourile organizațiilor de bază să organizeze și să desfășoare mai bine munca politică de masă. împreună cu secretarii organizațiilor de bază, ei au instruit pe agitatori în legătură cu măsurile luate. La propunerea comitetului de partid, cei mai buni meseriași, fruntași în producție, ca membrii de partid Gh. Mă- rășescu, maistru la garaj, Alexandru Tichie, Ion Săndulescu Gh. Moraru și alții, ati primit sarcina să discute cu muncitorii despre necesitatea de a se îmbunătăți calitatea reparațiilor.în munca de control au fost atrăși un 'mare număr de tovarăși din activul de partid. Organizația i-a îndrumat să nu se mulțumească numai cu sesizarea unor lipsuri ; ei au ajutat birourile organizațiilor de bază să ia măsuri operative pentru a fi înlăturate defecțiunile semnalate. Inginerul Mircea Velescu a sprijinit biroul organizației de bază de la a- telierul de reparații să organizeze o discuție cu tovarășii de la controlul tehnic de calitate. Cu acest prilej s-a subliniat că este necesară o exigență mai mare față de calitatea reparațiilor.Controlul făcut cu competență, zi de zi, a avut urmări pozitive. După două luni de la plenara comitetului, calitatea reparațiilor s-a îmbunătățit simțitor. în luna ianuarie, din cele 28 de trolii 25 au fost în permanență în producție, față de numai 17—18 cîte au lucrat în noiembrie și în decembrie 1962. A- ceastà a ajutat colectivul schelei Gura Ocniței să-și depășească planul pe luna ianuarie.

La întreprinderea „Porțelanur-Cluj. Aspect din sala cuptoarelor. (Foto : R. Costlnt

S. STÄNEL

în EDITURA POLITICAa apărut :O. PARPALĂ : Dezvoltarea intensivă și multilaterală a producției în G.A.C.400 pag. 9,20 lei
In lumina sarcinilor trasate de 

partid în vèdeïèa întăririi și dez
voltării gospodăriilor colective, 
lucrarea, abordează principalele 
probleme ale investițiilor succe
sive— baza dezvoltării intensive 
și multilaterale a producției în 
G.A.C., analizează căile utilizării 
raționale a forței de muncă și 
scoate în evidență eficacitatea 
economică a dezvoltării intensive 
și multilaterale a producției. '

Spectacole la sateOrchestra de muzică populară „Crișana" a Filarmonicii de stat din Oradea a prezentat în acest an numeroase concerte la sate.Deplasîndu-se la căminele culturale din satele Talpoș, Batăr. Ținea, Nădab, Oșorhei, Nojorid și în alte sate din raioanele Salonta, Criș, Oradea, membrii orchestrei și soliștii vocali au atras mii de spectatori din rîndul țăranilor colectiviști. Concertele prezentate s-au bucurat de succes.

dSn toată, (araPETROLIȘTII ÎNVAȚĂ. La toate schelele petroliere ale Trustului de extracție din Tg. Jiu iuncționează în prezent cursuri de calificare pentru meseriile de electricieni, mecanici de compresoare, distilatori și sondori. Aceste cursuri sînt urmate de aproape 200 de muncitori. în afară de aceștia alți 190 de petroliști urmează cursurile serale là învățământul de cultură generală, școlile de maiștri și facultăți din ramura petrol și gaze.
INSTRUIREA ACTIVULUI CUL

TURAL. La Huedin a avut loc recent 
un seminar cu activiștii culturali din, 
raion. S-au ținut referate privind 
răspîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice, munca cu filmul, organi
zarea propagandei științifice etc.PREGĂTIRI PENTRU ÎMPĂDURIRI. în aceste zile, ocoalele silvice Babadag, Hîrșova, Tulcea, Murfatlar, Ostrov și altele din regiunea Dobro. gea fac pregătiri pentru campania de împăduriri. Pînă acum au fost procurați 1'000 009 de butași de plop negru-hibrid, salcie, răchită etc. Pe nisipurile din deltă, pe pantele erodate ale piunților Măcinului și în zona degradată a pădurilor din sudul regiunii vor fi plantate păduri de plopi albi, rezistenți la secetă, arin negru, plop negru-hibrid, salcie selecționată și răchită, iar în zona de silvo-stepă — salcîmi. Pe marginea șoselelor principale se vor planta puieți de plop repede crescător.PREMII ÎN CĂRȚI PENTRU COLECTIVIȘTII FRUNTAȘI. Consiliul de conducere al gospodăriei agricole colective Vărgata, raionul Tîrgu- Mureș, stimulează prin diferite forme pe fruntașii gospodăriei pentru rezultatele obținute. Recent, în cadrul unei adunări generale au , fost felicitați 38 fruntași ai gospodăriei, printre care Csizmadia Francise, brigadier zootehnic, Alexandru Ban- junior, Nagy Carol, îngrijitori , de animale, șj alții. Cu această ocazie li s-au distribuit numeroase cărți politice. de specialitate și beletristice.

Pentru producții sporite 
de cartofi
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ecouri I „Comerț modern, deservire civilizată“dezvoltă rețeaua comercialăa regiunii
Da la bun început țin să subliniez 

că pentru unitățile comerciale din re
giunea Ploiești, cele relatate în arti
colul publicat în „Scînteia" constituie 
un valoros schimb de experiență cu 
rețeaua comercială brașoveană.

Comitetul executiv al sfatului 
popular regional s-a ocupat îndea
proape de dezvoltarea și îmbu
nătățirea rețelei de desfacere, de do
tarea magazinelor cu mobilier și uti
laj comercial modern. Astăzi, cele 
mai multe magazine, restaurante și 
bufete de pe cuprinsul regiunii func
ționează în localuri corespunzătoare, 
bine amenajate. în orașele și centrele 
muncitorești au fost deschise în ulti
mii ani, la parterul noilor blocuri, peste 
40 de magazine moderne, spațioase. 
Dar numai prin creșterea continuă a 
numărului unitățile" comerciale, prin 
dotarea lor cu tot ce le este necesar, 
nu s-ar putea asigura o bună desfa
cere a mărfurilor la nivelul cerințelor 
justificate ale cumpărătorilor. De 
aceea, no1 am acordat o mare atenție 
introducerii și extinderii formelor a- 
vansate, modeme de deservire, dintre 
care muHe sînt asemănătoare cu cele 
efe la Brașov.

Specializarea întreprinderilor și re
țele' comerciale a creat posibilitatea 
de a aproviziona mai bine populația 
cu un sortiment mai larg, potrivit cu 
cerințele, de a studia aceste cerințe, 
de a îmbunătăți calitatea recepției 
mărfurilor. în același timp, un accent 
deosebit am pus pe organizarea de 
magazine cu autoservire ; în 14 ma
gazine s-a introdus expunerea des
chisă a mărfurilor, precum și sistemul 
plății direct la vînză*or, ceea ce a 
dus la scurtarea timpului necesar cum
părăturilor și la reducerea cheltuielilor 
de circulație a mărfurilor.

Am apreciat îndeosebi metoda fo
losită la Brașov în ce privește studie
rea cerer-i oe consum a populației. 
O vom aplica șl la noi, studiind și 
factori' ce determină cererea popu
late) — dezvoltarea economică a re
giunii, specificul localității, caracterul

sezonier undo este cazul (mă refer 
mai ales la Valea Prahovei), desface
rea produselor agricole pe piață — 
și ne vom strădui să aprovizionăm în 
permanență unitățile comerciale cu 
produse mult solicitate. Faptul că în 
aces’ an comerțul de stat din regiu
nea noastră va trebui să desfacă un 
volum sporit de mărfuri, a căror va
loare depășește cu 250 de milioana 
de iei realizările anului 1962, deter
mină comitetul executiv al sfatului 
popular regional să ia noi măsuri 
pentru dezvoltarea bazei tehnico-ma- 
feriale a comerțului de stat din re
giunea Ploiești. Rețeaua comercială 
va crește atît pe seama spațiilor noi, 
cît și prin reamenajarea unor spa
ții vechi. In anul 1963 se va începe 
construcția de noi complexe co
merciale în orașele Ploiești, Tîr- 
goviște. Bușteni și se va da în 
folosită complexul comercial de 
pe bu'evardul Republicii din Ploiești, 
formal din 10 magazine. în primele 
zile ale acestui an a fost dat în folo
sință, la parterul blocului A, construit 
pe bulevardul Republicii d:n Ploiești, 
un frumos și modern magazin de țe
sături, confecții și încălțăminte.

Avînd în vedere importanța deo
sebită pe care o prezintă stațiunile 
balneo-climaterice de pe Valea Pra
hovei, ar fi de dorit ca Ministerul Co
merțului Interior să se preocupe de 
înființarea în aceste localități a unor 
unități comerciale moderne.

Aplicînd experiența pozitivă de la 
Brașov, Comitetul executiv al Sfatului 
popular regional Ploiești, sub îndru
marea comitetului regional de partid, 
a stabili) și alte măsuri menite să ducă 
la înlăturarea lipsurilor ce s-au mai 
manifes’at în anul 1962 în activitatea 
comerțuhf local. Pentru îmbunătăți
rea și ridicarea nivelului pregătirii 
profesionale a cadrelor de conducere 
și a iucrători'or din comerț s-a orga
niza* un ciclu de 3 seminarii cu șefii 
secțiunilor comerciale ale sfaturilor 
populate raionale și orășenești, cu di
rectori și șefii serviciilor comerciale

de la organizațiile și întreprinderile 
comerciale, precum și cu aparatul de 
merceologi de la secțiile comerciala 
și O.C.L.-uri. De asemenea, s-au or
ganizat 12 cursuri la O.C.L.-uri pen
tru ridicarea calificării lucrătorilor o- 
perafivi, urmînd să se mai organize
ze încă 30 de cursuri. O mare aten
ție a fost acordată pregătirii teoretica 
și practice a elevilor școlii profesio
nale de comerț din Ploiești.

Comitetul executiv al sfatului popu_ 
Iar regional va acorda și mai multă 
atenție rețelei comerciale, sprijinind 
îndeaproape activitatea desfășurată 
de lucrătorii din comerț pentru ridi
carea necontenită a nivelului de de
servire a oamenilor muncii.

STAN GHEORGHE 
președintele Comitetului executiv 

al Sfatului popular regional 
PloieștiCerințele consumatorilor în atentia noastră

Am citii cu Interes articolul „Co
merț modern, deservire civilizată“ 
publicat în zla-ul „Scinfeia" șl soco
tesc că experiența organizațiilor co
merciale brașovene în privința bunei 
deserviri, în organizarea judicioasă a 
rețelei este prețioasă. Și la noi se 
practică aprovizionarea directă în sec
torul de produse industriale și alimen
tare, mai puțin în cel de legume și 
fructe. în aplicarea acestui sistem, care 
s-a dovedit deosebit de util, ne-am 
izbit uneori de greutăți, datorită mai 
ales nelivrării mărfurilor la timpul fixat. 
Aceasta, din cauză că nu a existat 
întotdeauna o strînsă legătură între 
rețeaua cu amănuntul și furnizori. Co
mitetul executiv al sfatului popular 
orășenesc a sesizat la timp situația 
creată și a luat măsuri pentru înlă
turarea neajunsurilor. întreprinderile 
cu ridicata au fost ajutate să creeze 
în cadrul depozitelor expoziții și încă
peri unde sînt expuse mostre, care 
sînt vizitate permanent de responsa
bilii de magazine. în felul acesfa asi
gurăm cunoașterea temeinică a sorti
mentelor existente în depozite. Mer- 
ceologi'-voîajorî vizitează periodic 
magazinele, prezenlînd cataloage cu 
ultimele noutăți livrate de industrie și 
mostre din sorhmentele noi intrate în 
baze.

De buna aprovizionare a unităților 
comerciale sînt răspunzători acum nu 
numai responsabilii magazinelor, ci și 
merceoiogii-voiajori și șefii de depo
zite. în're organizațiile comerciale cu 
amănun’u' și întreprinderile Cu ridi
cata, pe de o parie, șj cele furnizoa

re, pe de altă parte, exisfă o colabo
rare mai strînsă. Organizațiile comer
ciale cu amănuntul, cunoscînd bine 
cerințele consumatorilor, solicită re
zolvarea lor operativă de căfre între
prinderile comerțului cu ridicata.

Legat de calitatea mărfurilor puse 
la dispoziția cumpărătorilor vreau să 
subliniez că a crescut simțul de răs
pundere al lucrătorilor din comerț în 
ce privește recepția produselor. 
Acest lucru este demonstrat și de 
faptul că rețeaua cu amănuntul din 
orașul nostru a refuzat să recepționeze 
unele articole industriale și produse 
alimentare, livrate de industria locală 
sau republicană, care nu corespun
deau calitativ.

Pentru a cunoaște mai bine pro
blemele legate de aprovizionarea și 
deservirea oamenilor muncii și a ex
tinde experiența bună din rețeaua 
comercială, comitetul executiv al sfa
tului popular orășenesc analizează la 
fiecare sfîrșit de săptămînă activitatea 
comercială și felu1 cum se realizează 
sarcinile. La aceste ședințe participă 
conducerile organizațiilor comerciale 
cu amănuntul, reprezentanții între
prinderilor cu ridicata, furnizorii și 
cei de la întreprinderea de transpor
turi. Secțiunea comercială prezintă un 
material întocmit în comun cu Inspec
ția comercială de sfat și Sanepidul. 
In cuvîntul lor, conducătorii întreprin
derilor și organizațiilor comerciale 
arată greutățile întîmpinate, neajun
surile din relațiile cu furnizorii și cu 
întreprinderea de transporturi. Se ho
tărăsc măsurile necesare.

Articolul publicat în „Scînteia“ s-a 
ocupat, pe bună dreptate, mai pe 
larg, de problema economisirii timpu
lui consumatorilor, a studierii cu grijă 
a cereri: de consum, lată ce am făcut 
noi în această privință. Mergînd pe li
nia introducerii metodelor moderne de 
deservire, în rețeaua comercială a o- 
rașului Galați se aplică în majoritatea 
unităților sistemul de vînzare cu plata 
direct la vînzător. în prezent, în orașul 
nostru funcționează patru magazine 
alimentare cu autoservire, foarte a- 
preciafe de consumatori. S-a in
trodus, de asemenea, și deservi
rea consumatorilor pe bază de 
comenzi telefonice la unitățile de 
alimentație publică. în prezent se 
organizează aprovizionarea cu lapfe 
la domiciliu de căfre majoritatea uni
tăților din oraș, s-a introdus aprovi
zionarea de noapte a centreior de 
pîine. Periodic, organizațiile comer
ciale organizează expoziții. De o largă 
popularitate se bucură cele două ma
gazine de confecții „la ultima probă“.

în vederea îmbunătățirii activității 
unităților comerciale, comitetul exe
cutiv al sfatului popular orășenesc 
organizează în toate cartierele con
sfătuiri cu cetățenii. La aceste 
consfătuiri participă toți conducă
torii organizațiilor comerciale și lu
crători din comerț din cartierul res
pectiv. Secțiunea comercială infor
mează despre felul în care a rezol
vat problemele ridicate de cetățeni 
la consfătuirea precedentă ; se dă cu
vîntul unor ges’ionari și lucrători din 
comerț care vorbesc despre activita
tea lor în legătură cu buna servire a 
consumatorilor. Ținerea cu regularita
te a acestor consfătuiri, în care se 
fac propuneri prețioase de căfre ce
tățeni, a dat bune rezultate.

Faptul că în orașul Galați se con
struiesc no1 magazine, că în planul 
de dezvoltare a orașului sînt înscrise 
alte unități comerciale moderne am
plasate în diferite cartiere, va con
tribui la continua dezvoltare a "ețe- 
lei comerciale menite să asigure o 
deservire Io n'velu' cerințelor actuale.

DAN PîRVULESCU 
șeful secției comerciale 

a Sfatului popular 
orășenesc Galați

(Urmare din pag. l-a)în același timp este necesar ca în zonele umede să se execute, concomitent cu ultimele prășite printre rînduri, mușuroitul plantelor, lucrare deosebit de importantă pentru creșterea tuberculilor. în zona de cîmpie din sudul țării, afînarea solului trebuie să se facă prlntr-un număr sporit de prașile (4-5), fără să se practice mușuroitul decît în condiții de irigare.
Maferia! de planfare 

de bună calitateIn afară de lucrările de pregătire a terenului și de îngrijire a culturilor, hotărîtor pentru obținerea 
unor recolte mari de Cartofi este fo
losirea unui material de plantare de 
bună calitate. La nici o altă plantă de cultură, producția nu este atît de mult legată de calitatea materialului de sămînță, ca la cartofi. Tuberculii mari, aparent sănătoși, pot da plante degenerate, de la care se obțin producții extrem de scăzute, din cauză că, datorită înmulțirii vegetative, cartoful își pierde repede însușirile sale de productivitate. degenerează. Această degenerare este mai puțin pronunțată în regiunile umede și răcoroase și mai accentuată în regiunile de cîmpie din sudul țării.Ca primă măsură practică pentru combaterea degenerării se aplică reînnoirea cartofilor de sămînță o dată la doi ani în zona de cîmpie, unde se cultivă cartofi timpurii, și la 3-4 ani în zonele cu climă mai umedă și răcoroasă. In vederea evitării degenerării materialului folosit pentru sămînță. gospodăria de stat Hăl- chiu și-a înlocuit sămînță la 3-4 ani, obținînd astfel un spor de producție de peste 3 500 kg la hectar. Neîn- locuirea periodică a materialului de sămînță sau plantarea unui amestec de soiuri au făcut ca în unele unități recoltele să fie cu mult sub posibilități.în condițiile agriculturii socialiste se poate organiza producerea și înmulțirea cartofilor de sămînță prin lărgirea rețelei de centre speciale pentru producerea materialului de plantat și înmulțirea lui în cadrul gospodăriilor de stat și colective specializate în acest scop.în prezent există soiuri valoroase de cartofi care pot satisface exigențele din ce în ce mai mari ale consumatorilor. Promovarea acestor soiuri în producție trebuie să consti

tuie una din principalele preocupări ale consiliilor agricole și ale specialiștilor din unitățile cultivatoare de cartofi.în ședință s-a propus ca gospodăriile de stat și colective din zonele favorabile de cultură a cartofilor să dea altor unități material de sămînță din soiuri pure pentru ca fiecare gospodărie să poată înmulți cele mal valoroase soiuri. De asemenea, aceste unități — a arătat inginerul Ion Crăciunaș, președintele consiliului agricol raional Simleu, regiunea Crișana — ar trebui să se specializeze în producerea de cartofi de sămînță și în felul acesta să sprijine și alte gospodării cu material valoros.întrucît au fost introduse în cultură soiuri noi, necunoscute de cultivatori, s-au făcut propuneri pentru editarea unei broșuri cu descrierea amănunțită a tuturor soiurilor din cultură, care să fie ilustrate cu planșe în culori naturale, pentru ca astfel fiecare inginer să poată determină soiurile ne care le cultivă.Institutele de cercetări, prin stațiunile experimentale, trebuie să intensifice lucrările de producere a .materialului superelită din' soiurile valoroase. In același timp, trebuie lărgite experiențele cu privire là agrotehnica culturii cartofului în toate zonele de cultură și în special în zona foarte favorabilă, unde problema mecanizării lucrărilor de întreținere trebuie rezolvată cît mai urgent.
*La această ședință au fost adoptate recomandări cu privire la cultura cartofului. Este necesar ca încă de pe acum cartofii aleși pentru plantat să fie puși la iarovizat — metodă care asigură în toate zonele de cultură a cartofului obținerea de producții timnurii. Totodată să se verifice puterea de încolțire a tuberculilor și să se înlăture cei bolnavi și cei care nu germinează. Plantarea Cartofilor să se facă în epoca optimă și într-un timp cît mai scurt, respectîndu-se indicațiile tehnice în ce privește adîncimea și distanța de plantare.Aplicînd. în mod diferențiat complexul de măsuri agrofit.otehnice, muncind pentru generalizarea experienței înaintate a unităților fruntașe în producție și introducerea tehnicii noi, stabilite pe baza cercetărilor științifice, gospodăriile colective și de stat vor obține producții mari și de bună calitate și la această valoroasă cultură.

» Cinematografe)
TEATRE : Teatrul Național „I. L. Ca- 

ragiale“ (3âla Comedia) : Orfeu In In
fern — (orele 19,30). (Sala Studio) : De
zertorul — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : Clocîrlla — 
(orele 19.30), (Sala Studio) : Bucătăreasa
— (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
lantîra" (bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
O singură viață — (orele 19.30). (Sala Stu
dio — str. Alex, Sahia nr. 76) : Menaje
ria de sticlă — (orele 19.30). Teatrul mun
citoresc C.F R.-Giuleștl : Fata cu pistrui
— (orele 19.30). Teatrul pentru tineret 
șl copii (Sala C. Miile) : De Pretore Vin
cenzo — (orele 20). (Sala Libertatea) : 
Emil șl detectivii — (orele 17) ; O felie 
de lună — (orele 20). Teatrul evreiesc de 
stat : Un proces neterminat — (orele 20). 
Teatrul regional București : Mielul tur
bat — (orele 20). Ansamblul de clntece 
șl dansuri al C.C.S. : Drag ml-1 cîntecul 
șt Jocul — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical „C. Tanase“ (Sala Savoy) : Muzica 
bat-o vina — (orele 20). (Sala Victoriei) : 
Ocolul pămîntului în 30 de melodii — 
(orele 20). Teatrul Țăndărică (Sala Aca
demiei) : Umor pe sfori — (orele 9) , 
Căluțul cocoșat — (orele 16). O.S.T.A. 
(Sala Palatului R. P. Romîne) : Concert 
extraordinar de muzică sud-americană 
dat de formația Los Plateados de Mexi
co — (orele 20). Circul de stat ; „Stelele 
Varșoviei“ — prezentat de ansamblul 
circului polonez — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Lupcni 29 — am
bele serii : Patria (9 15; 13: 17: 20). Baro
nul de Münchhausen : Republica (9; 11; 
13: 15; 17; 19; 21), Elenă Pavel (9: 11: 13; 
15; 17: 19; 21). Griviță (10: 12; 14.30; 16.45; 
19; 21). 23 August (10: 12,05: 14.15, 16.30: 
18.45: 21), Maria Candelaria ; Magheru 
(10: 12; 15; 17; 19: 21). I. C. Frimu (9,30; 
11,45: 14; 16,15: 18.30: 20,45). Flacăra (11; 
16: 18,15: 20.30). Van Gogh — cinema
scop : V. Alecsandri (11: 13,30: 16; 18,30; 
21). Divqrț Italian : București (9.30; 11,45; 
14; 16.30: 18,45; 21). Gh. Doja (9.30: 11,45: 
14; 16.30:. 19: 21,30). Alex. Sahia (10.15: 
12.30; 14,45; 17: 19,15: 21.30). Stefan cel 
Mare (9.30; 11.45; 14; 16.15; 18,30; 20.45), 
G. Coșbuc (9,15; 11.30: 13.45; 16: 18,15;
20 30). Strada mezinului : Tineretului (10; 
12; 14; 16; 18.30: 20,30). Luceafărul (15: 
17: 19 21). De la Apeninf la Auzi — ci
nemascop : victoria (9.15, .11.15: 13,15; 
15 15; 17.15: 19,15 21,15). Tizoc - clnema- 
scoD : Lumina (9.30: 11.25, 13.20; 15.15;
17.10: 19.15: 21.15). Mirajul : Central (10.30; 
12.30: 14.30; 16 30; 18.30: 20.30) Aurel Vlal- 
cu (15; 17, 19; 21) Sub cupola albastră : 
13 Septembrie (10. 11.15: 12.30). 16 Februa
rie (16; 18; 20). Cînd comedia era rege -* 
VIrsta de aur a comediei : 13 Septem

brie (14; 17; 20). Povestiri vesele — An
cora : Timpuri Noi (rulează în continua
re de la orele 10 pînă la orele 21). Omul 
cu obiectivul rulează la cinematografele: 
Maxim Gorki (16: 18.15: 20 30), 8 Martie 
(15: 17; 19; 21), 30 Decembrie (16: 18,15: 
20.30). Balada husarilor ; înfrățirea între 
popoare (10,30; 15.30; 17.45: 20). Olga Ban
ele (15; 17; 19; 21). Partea ta de vină : 
1 Mai (10; 12,15: 15,30; 18: 20.30). Volga 
(10; 12: 16; 18.15; 20.30). O viață : rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la o- 
rele 21 la cinematograful Alex. Popov 
Soțul soției sale : rulează la cinemato
grafele C'-tln David (16: 18.15: 20,30). M. 
Eminescu (16; 18,15: 20.30). Carmela — ci
nemascop ; V. P.oattă (10 ; 12 : 14 ; 16 ; 
18.15: 20.30). Floarea zăpezii : Unirea (16; 
13: 20). Rosita : rulează la cinematogra
ful T. Vladlmirescu (15: 17; 10 : 20.45). 
Tinerii — cinemascop: Miorița (9.45; 12, 
14,15; 16,30; 18.45; 21). Transportul : Mun
ca (16 ; 18,15 ; 20.30). Dă-1 înainte fără 
grijă : Popular (14 : 16 : 10,15 ; 20.30). A- 
partamentul — cinemascop : Arta (11 : 
15,30; 18; 20,30). Patru inimi : Moșilor (16: 
18.15 ; 20.30). Președintele centru înain
taș — rulează la cinematograful Iile 
Pintllie (16, 18- 20). Hamlet : Floreasca 
(15; 18: 21). Marile speranțe • Libertății 
(10; 12,30: 15,30: 18: 20.30) Acord final : 
G. Bacovia (15,30; 18: 20.15). Moara cu no
roc : Drumul Serii (15: 17,30; 20). Labirin
tul inimii — cinemascop : B. Deiavran- 
cea (16, 18; 20).

TELEVIZIUNE : 18,30 — Universitatea 
tehnică la televiziune : „Obținerea ma
teriilor prime pentru industria petro
chimică". de dr. V. Mocfarov. director 
tehnic al Institutului de cercetări petro
chimice Ploiești. 19.00 — Jurnalul televi
ziunii. 19.15 — Pentru copii : „Căpitanul 
Val-Vîrtej îsl instruiește echipajul". 19.35 
— ..Ceferiștii". 19.45 — Demonstrație de 
haltere. 20,05 — Telemagazin. 21.10 — Mu
zică distractivă. In încheiere : Buletin 
de știri.

CUM E VREMEA
Pentru următoarele 3 zile (15, 16 șl 17 

februarie) Vremea se menține umedă 
cu cerul variabil, mai mult acoperit. Pre
cipitații mal ales sub formă de ninsoare 
vor cădea în cea mai mare parte a ță
rii. Vînt potrivit. Temperatura în scă
dere ușoară minimele vor fl cuprinse 
între minus 2 șl minus 12 grade, iar 
maximele între minus 6 și plus 4 gra
de, local ceață. In București : Vremea 
se va răci Ușor. Cerul va fi variabil, 
mai mulț acoperit, temporar ninsoare. 
Vint slab. Temperatura în scădere u- 
șoară.
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Luptele ceferiștilor și petroliștilor din fe
bruarie 1933 au avut un puternic ecou în 
toate păturile poporului. Chemarea sirenei de 
la Grivița a răscolit întreaga populație a Capi
talei. Mii de muncitori, funcționari, intelectuali, 
studenți, țărani din satele apropiate se îndrep
tau în acele zile spre Calea Griviței pentru a-și 
exprima solidaritatea cu lupta ceferiștilor. 
Greve, demonstrații și alte acțiuni de protest 
împotriva înăbușirii în singe a luptei ceferiști
lor și a arestării conducătorilor acesteia au

avut loc în întreaga țară. Facsimilele pe care 
le publicăm — apeluri ?i moțiuni de pro
test, titluri din presa ilegală de partid, din 
presa democrată a vremii, rapoarte ale Sigu
ranței — reflectă amploarea acțiunii de solida
ritate cu luptele din februarie 1933.

Numeroși intelectuali de frunte — oameni de 
știință, scriitori, profesori universitari, oameni 
de artă, publiciști — și-au unit glasul de pro
test cu al muncitorimii, înfierînd măsurile re

presive și odioasele procese înscenate conducă
torilor luptei, cerînd punerea lor în libertate.

Din pricina cenzurii, a stării de asediu institui
te de guvernul burghezo-moșieresc, care urmă
rea sugrumarea oricărei posibilități de manifes
tare a opiniilor democratice, multe articole și 
luări de poziție nu au putut vedea atunci lumi
na tiparului.

Reproducem alăturat din publicațiile vremii 
extrase din articolele, apelurile și moțiunile de 
protest semnate de cunoscuți oameni de 
cultură.

Mulțimea adunată la porțile 
Prefecturii poliției din București 
îș! manifestă solidaritatea cu ce
feriștii arestați și cere punerea lor 
în libertate, (clișeul din stingă)

rrraesui raotesl»r&>r <Ä»tși pâ&Â Mșî^&iâîfef^iîâșrărîl rwl«țfew£ Februarie 1rs

Desen reprezentind o acțiune de 
solidaritate organizată la Cra
iova la trecerea conducători
lor luptelor ceferiste spre sala 
Consiliului de Război. Infrun- 
tind teroarea dezlănțuită de gu
vernul burghezo-moșieresc. Par
tidul Comunist a transformat 
„procesul ceferiștilor" într-o uriașă 
acțiune politică cu un puternic 
ecou în țară șl străinătate. In 
pofida terorii, peste 400 de mar
tori, delegații din toate colțurile 
țârii, mii de telegrame, moțiuni și 
scrisori.au exprimat solidaritatea 
maselor populare cu conducătorii 
luptelor ceferiștilor șl petroliști
lor ; numeroși intelectuali de frun
te au cerut eliberarea acestora, 
și-au exprimat protestul împotriva 
terorii polițiste, (clișeul de jos)

Radiotelegramă către Direcția 
Generală a Poliției București refe
ritoare la acțiunile de solidarita
te ale ceferiștilor din Pașcani cu 
muncitorii greviști de la Grivița.

jh îtrnrea
Gheorghiu-Dei:și <æi- lalți luptători al mun- cilenmei românești trabuc eliberați g^' rele cȘlăikn și din eeliîfele ucigătoare ale temnițelor.
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DIN 
PRESA VREMII

Telegramă a Siguranțe! către 
Inspectoratele regionale ale poli
ției cetind împiedicarea grevelor 
de protest ale muncitorilor care 
cereau eliberarea conducătorilor 
luptelor ceferiste.

----------------------------------------------

ÏURÀ

MU de scrisori, telegrame șl moțiuni de protest aa fost trimise 
autorităților prin care muncitori, țărani, intelectuali cereau punerea ta 
Hbertate a conducătorilor luptelor ceferiștilor șl petroliștilor.

Grupuri de muncitori, funcțlo- 
nari, intelectuali, rude ale cefe
riștilor, aduc alimente greviștilor 
arestați, (clișeul de jos) Răspun- 
zînd chemării Partidului Comu
nist, muncitorimea Capitalei șl-a 
exprimat mînia șl revolta împotri
va înăbușirii in sînge a lupte
lor din februarie 1933. La nu
mai cîteva ore după măce
lul din zorii zilei de 16 fe
bruarie, muncitoarele de la Regie 
au organizat o demonstrație de 
protest pe Calea Victoriei, cerind 
eliberarea greviștilor arestați. în 
aceeași zi, unitățile de represiune 
au reușit cu mare greutate să îm
prăștie miile de muncitori care 
s-au adunat în fața Spitalului 
Militar, cerind să-l vadă pe răniți. 
Alți muncitori, șomeri, familii ale 
ceferiștilor au participat la o de
monstrație în fața prefecturii po
liției și a ministerului de interne ; 
la „Malaxa“, „Voinea“, „Lemaître“, 
„Moclomița", „S.E.T.“ șl alte fa- 
brici au avut loc întruniri de pro
test. La bariera „Grivița" detașa
mentele de jandarmi au oprit 
grupuri compacte de țărani înar
mați cu ciomege, coase, seceri. 
Puternice acțiuni de solidarizare 
au avut loc șl la Galați, Iași, Cluj. 
Pașcani, Arad, Brașov, Tg. Mureș, 
Brăila, Constanța, în Valea Pra
hovei.

Ridicam cel mai energic protest
In „Clopotul” din 1 Ianuarie 1934 a 

apărut o relatara a unul grup de juriști 
cu privite la regimul de teroare aplicat 
dellnutllor politici In Închisorile burghe- 
ao-moșlereștl. Alăturat — publicația a ti
pării șl acest ptolest al unul grup de in
telectuali pe marginea relatării juriștilor.Subscrișii juriști, scriitori, artiști și liberi profesioniști — indiferent de opinia politică-socială, pe care individual o împărtășim — luînd cunoștință de faptele mai sus descrise, ridicăm cel mai energic protest în fața opiniei publice, cerînd o imediată remediere a unei stări cruri care constituie o rușine țară.Să înceteze Imediat acest barbar șl inchizitorial 1Un astfel de tratament — oricum șl sub orice formă s-ar justifica el — cată a fi reprobat de toți cetățenii

de lu- pentru
regim

cinstiți, indiferent de crez politic, ca o rămășiță medievală, odioasă.• Facem apel la opinia publică — și în special la presă și la intelectualitatea romînă — să se pună în mișcare pentru ca organele în drept să remedieze de îndată această tristă stare de lucruri.
TUDOR ARGHEZI, VICTOR 
ION POPA, RADU BOUREA- 
NU, V. DEMETRIUS, LASCĂR 
SEBASTIAN, scriitori și pu
bliciști ; M. BRESLAȘU, scrii
tor și compozitor; N. ATANA- 
SIU, AL. MARIUS, artiști; 
C. PARASCHIVESCU-BĂLĂ- 
CEANU, avocat.

(„Clopotul", an. II. nr. 27, 1 Ianua
rie 1934).

După Craiova
î-a terminat șl epilogul 'dramei care se

'desfășura la Craiova,
Judecata s-a perindat prelungă și obo

sitoare. A fost ea însăși o tragedie Inutilă 
șl care se putea 
voință.

Nimeni nu s-a 
prlciu șl nici din huzureală. Se vede că 
nu mal mergea I... Șl se întîmplau lucruri 
care nu se puteau altfel lecui. Nimeni 
nu vroia să audă. Delegațiile băteau la 
uși capitonate și duble după care glasul 
lor nu era cuviincios să răsune.

Se vede că lucrătorul nu are dreptate 
pfnă ce nu se lasă împușcat. Altfel nimeni 
nu poate înțelege exasperarea unei vieți 
în care al Intrat șl din care, orice al face, 
nu mal pofl ieși cu toate că nu mal ești 
In stare s-o duci.

Și, cel pufin, dacă ar lipsi spectacolul 
unei alte lumi care irită prin prezentarea 
unei inechități de neînțeles. Este atunci o 
stranie impresie de furt al viefii, a a- 
cestui unic dar la care nu 
nunța fără nebunie.

S-a cerut o pline neagră 
un tratament mai omenesc, 
cronometrată zi cu zi de-un ceas miste
rios care-l trecea pe fișe orele de lucru, 
adică îl însemna ca pe-o panglică rulată 
de telegraf, in găurele și liniufe mici tot 
ceea ce perdea prin minunea vieții. Erau 
deprinși să înmoaie oțelul și să fiarbă fie
rul ; erau deprinși cu viziunea concretă 
a unul Iad cu clocot șl clăbuci de foc, 
aici pe pămînt, între oameni ; și nu știau 
că au păcătuit cu altceva decît prin aceea 
că s-au născut.

După ce-au amuflt mitralierele șl sal
vele, după ce s-au făcut înmormînfările, 
s-a auzit șl glasul doleanțelor lor.

Cel ea s-au găsit eu pete mari de

evita eu puflnă bună-

lăsat mitraliat din e*-

se poate

mai mult 
Viața lor

re-

sau 
era

sînge s-eu spălat pa mîinl șl totul a In
trat In ordinea cea mare a uitării...

Este adevărat că nimeni nu s-a umilit 
să ceară clemență. Șl caracterele ca și 
puterea dîrză pe care o dă suferința 
fără de fund, irită prin superioritatea lor 
aproape de neconceput, șl predispune 
la un fel de contrariere josnică dar 
rancunoasă.

împărtășind, comod, suferința lor fără 
de ieșire, aș voi cel puțin să văd convoiul 
și să mă descopăr tn fafa lui, și apoi să 
mă întorc în cealaltă parte și să-mi trag 
pălăria peste ochi, adine, pentru ca nici 
să nu văd pe nimeni, nici să nu mă vadă 
alții cum — mi-i rușine...

DEMOSTENE BOTEZ 
(„Cuvîntul liber", nr. 35, 7 iulie 1934)

sînt și ale noastreîn ziua de 17 iulie a.c. în fața con. siliului de război al corpului II de armată vor începe dezbaterile procesului intentat împotriva muncitorilor de la C.F.R., implicați în greva din februarie 1933. grevă terminată prin sîngeroasa represiune de la 16 februarie a.c.Circumstanțele interne și externe care au dus la desfășurarea acestui conflict se cunosc în parte. Le reamintim.Un echilibru bugetar care nu putea fi restabilit decît prin biruri noi și prin nemiloase reduceri de salarii la muncitori, funcționari, profesori etc.'Conferința de la Geneva, care ne punea la discreția bancherilor străini, interesați să-și asigure prin toate mijloacele, inclusiv compresiunea bugetară, rente banilor împrumutați.Ofensiva fascistă crescîndă.Toate aceste cauze, care intensificau în cuprinsul țării apăsarea economică și politică, au dus la conflictul violent din iarna trecută. Vi- novați n-au fost muncitorii. Vinovați au fost cei care au impus muncitorilor, și numai lor, grele sacrificii materiale și suportarea acestei situații tragice la un standard de viață destul de comprimat...în ziua de 17 iulie a.c.. 108 muncitori de la atelierele căilor ferate vor fi judecați.Facem un călduros apel la toți cei care mai au suflet și inimă în tara asta, să vie în ajutorul muncitorilor de la C.F.R., implicați în procesul care începe.
Dreptate pentru muncitori
Subsemnajii, membri ai Comitetului 

Național Antifascist, protestăm împotri
va actului de teroare pe care îl con
stituie procesul ceferiștilor ce se reju- 
decă actualmente la Craiova în faja 
insfanfelor militare de acolo.

Protestăm împotriva odiosului pro
ces al ceferiștilor. Cerem stingerea lui ! 
Cerem eliberarea imediată a tuturor 
martirilor cauzei ceferiștilor.

Cerem dreptate pentru muncitori I
P. CONSTANTINESCU-IAȘI, prof, 

univ. ; STELIAN NIȚULESCU, avocat ; 
SCARLAT CAL1MACHI, publicist ; 
TE! SOCOR.

rea ceferiștilor a fost semnat de : 
IORGU IORDAN, prof, univ.; R. CER- 
NĂTESCU, prof, univ.; V. M1RZA, 
cent univ. ; C. MOTAȘ, profesor,

*
Din primul moment simpatia mea 

îndreptat 
la C.F.R., 
ei. Omul 
muncește
mic, de aceea, de două ori este vrei 
nie de admirația noastră, blîndul 
nedrepfăjitul lucrător romîn.

Cum să nu reclam eliberarea lor?

do- efc.
s-a 
de 
cu

către muncitorii greviști 
fiindcă aveau dreptatea 
care muncește în Romînia 

și pentru cei ce nu fac ni-

MA-

(„Clopotul“ an II, nr. 40, 22 
1934).

9r
— în „Clopotul“ din 13 iulie 

M »rată că un protest pentru elibera-
1934

VICTOR EFTIMIU
(„Apărarea ceferiștilor“, an. I, nr. 1, 

16 iunie 1934).

Soarta noastră este legată de soarta lor. In mersul general al vremii, problemele vieții se pun tot așa de grele pentru noi ca și pentru muncitori. Oricît de timide sau ori- cît de drepte ar fi revendicările noastre, să fim siguri că ni se va răspuns nevoilerăspunde tot astfel cum s-a și muncitorilor. De aceea, și aspirațiile lor nu pot fi decît și ale noastre.In numele lor, chemăm muncitorii manuali și intelectuali': avocâți, medici, ziariști, artiști, profesori, institutori, funcționari să se alăture acțiunii noastre și să ceară împreună cu noi : stingerea procesului și eliberarea muncitorilor arestați.
CICERONE THEODORESCU; 

” D. COCEA;SANDU ELIAD ; N. 
GEO BOGZA.

(„Facla", an. XII, nr. 
1933).

Cind ajunge
la os

pe toți

738, 17 iulie

cuțitul

Ultima retezare de lefuri nu a mat 
putut fi omenește suportată de mi
cii salariați. Prin ea li se lua pur 
și simplu întreaga pîine de la gură 
șt nu li se mai lăsa decît timbrul!

Și, atuncea, apar întrebările. Pen
tru ce aceste mutilări care fac. să 
urle de durere și de revoltă mulți
mea ?

Pentru ca nenumărații căpățînent 
ai regimului să umfle diurne de 
cîteva milioane anual ?

Ca să plătim străinătății unspre
zece la sută dintr-un împrumut de 
stabilizare topit nu se știe unde?

Sau spre a asigura dividende 
uriașe societăților străine, care s-au 
prins de arborii țării, ca un vîsc .\

Guvernul a primit, în zilele din 
urmă, din partea celor năpăstuiți, 
cîteva avertismente primejdioase, 
cîteva somații alarmante.

Să bage de seamă și să revină la 
realități! Căci, în clipa cînd mînia 
se va dezlănțui, va fi inutilă orice 
plată externă, societățile străine 
nu-și vor mai putea lua cîștigurile 
și va fi rău de căpățîna fiecărui Că- 
pățînean.

Coarda a fost prea întinsă!
EUGEN JEBELEANU

4 februarie 1933

scrisori.au


Raid^anchetă

me-

de producție

pentru artiștii amatori

TUDOR VIANU

cunoașterii temeinice a vle- 
numeroase cămine culturale, 
cum sînt cele din Căbești,

de ca cu cî-

au vizitat, 
sate 
Iată.

ȘTEFAN SZÖNYI
„Nu-1 vom uita 1“ (stînga).
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Bogată și variată, munca cultu

rală de masă la sate își demons
trează din plin eficiența pe mă
sura legării ei tot mai strînse de 
preocupările colectiviștilor. Prin 
numeroasele mijloace și
tode caracteristice activității 
lor, căminele culturale, bibliote
cile, au îndatorirea să sprijine 
multilateral eforturile țărănimii 
colectiviste în vederea întăririi 
gospodăriilor colective, a crește
rii producției agricole.

Pentru a vedea cum răspund 
programele căminelor culturale 
problemelor actuale ale gospodă
riilor colective, un grup de cores
pondenți ai ziarului 
recent, mai multe comune și 
din diferite regiuni ale țării, 
cîteva din constatările lor.

Pornind de la planul

Pe baza 
ții satului, 
biblioteci, 
raionul Adjud. Cîrja, raionul Bîrlad, 
Apoldu de Sus, raionul Sebeș, mili
tează cu succes pentru înflorirea 
qospodăriilor colective, aduc o con
tribuție importantă la realizarea sar
cinilor economice. Pornind de la 
obiectivele prevăzute în planul de 
producție al gospodăriei, acestea ini
țiază interesante manifestări cultural- 
educative și artistice care stimulează 
grija colectiviștilor pentru păstrarea si 
sporirea avutului obștesc, pentru mai 
buna organizare a muncii, contribuie la 
consolida-ea relațiilor socialiste în sa
tul colectivizat.

Care sînt perspectivele de dezvolta
re a qospodăriel lor colective, ce ve
nituri pot obține și, mai ales, ce trebuie 
să facă pen'ru înfăptuirea sarcinilor 
propuse — iată ce au aflat colectiviș
ti! din conferințele, serile de întrebări 
ți răspunsuri, înfîlnirile cu ingineri, pre
ședinți și briqadieri fruntași, orqanizafe 
în ultimul fimo la Voefinu, Vîlcelele, Zi
duri, ca și în alte localități din raionul 
Rm. Sărat. Pentru a răspunde la între
bări asemănătoare, colectivul de confe
rențiari al căminului cultural din Cos- 
fești, raionul Buzău, a folosit cu succes 
și exponatele prezentate în cadrul ex
poziției agricole deschise în comună.

Astfel, de manifestări contribuie la 
cunoașterea aprofundată de către co
lectiviști a planurilor de producție ale 
gospodăriilor colective și îi mobilizează 
la îndeplinirea lor. Popularizarea largă 
— prin conferințe și alte manifestări 'a 
căminul cultural — a posibilităților de 
utilizare a terenurilor nefolosife sau ne
productive a sfîrnit interesul colectiviș
tilor din comuna Pocreaca, raionul lași, 
pentru a participa la desfundarea unor 
suprafețe de teren pe care în primă
vară se va planta viță de vie.

în sfrînsă legătură cu planul de pro
ducție al gospodăriei colective, multe 
cămine culturale șl biblioteci organi
zează o activitate multilaterală de răs- 
pîndire a experienței, a metodelor 
înaintate de muncă, a cunoștințelor 
agrozootehnice, corespunzător cerințe
lor locale. Nu de mult, la căminul cul-

Studiul literaturii romîne în școală contribuie, prin mijloace specifice, la lărgirea orizontului de cultură al elevilor, la educarea lor patriotică, influențează formarea conștiinței socialiste, a trăsăturilor morale caracteristice omului care participă la construirea socialismului și comunismului. Manualele de literatură romînă constituie un ajutor prețios pentru realizarea sarcinilor la care ne-am referit. In actuala lor ediție sînt evidente o seamă de îmbunătățiri față de cele precedente. Alături de alegerea mai judicioasă a textelor literare s-a realizat o mai bună sistematizare a materialului.Manualul de clasa a IX-a îndeplinește multe din cerințele unul manual bun; el cuprinde lecții valoroase din punct de vedere științific, care corespund cerințelor pedagogice. Rod al colaborării unor cadre didactice de prestigiu, Istorici și critici literari, „Literatura romînă contemporană" pentru uzul clasei a Xl-a se remarcă printr-o bogată informare științifică, prin prezentarea și interpretarea creațiilor literare în lumina învățăturii marxist-leniniste.Cu toate acestea, manualele de literatură romînă folosite azi în școala medio pot fi încă îmbunătățite. O discuție asupra acestor manuale, la care să participe cadre didactice, autori de manuale, critici literari etc. credem că este de un real folos.Vom începe cu o apreciere de ansamblu. După părerea noastră, cărțile de literatură romînă ,cu excepția celei de clasa a IX-a, în actuala lor formă nu sînt manuale în înțelesul adevărat al cuvîntului, ci scurte tratate, tilor la carebună parte expresia programei școlare care, așa cum se arată și în articolul „Studiul literaturii romîne în școală" din „Lupta de clasă" nr. 11 din 1962, obligă pe autori să trateze deseori un volum prea mare de cunoștințe.Unul din manualele căruia tre- I buie să i se acorde o atenție deo-

Configurația carne referim este în

furai din Răcăciuni, raionul Bacău, prin
tre alte activități — o conferință des
pre importanța folosirii îngrășămintelor, 
sfaturi ale agronomului — a avut loc și 
o seară de calcul intitulată : „Agro
tehnica, prietena noastră de nădejde“. 
Inginerui agronom Elena Babiuc a ex
plicat amănunțit ce metode și procedee 
agrotehnice au fost aplicate în qospo- 
dăria de stat care a obținut producții 
de porumb mai mari decît gospodăria 
colectivă.

Pe lîngă conferințe, la răspîndirea 
cunoștințelor agrozootehnice aduc o 
contribuție importantă și concursurile 
„Cine șt'e, cîșfigă", organizate la An- 
drieșeni, Costuleni, Schitu Duca, raio
nul lași, ca și în alte comune. Cu acest 
prilej, la căminele culturale rulează și 
o serie de filme documentare adecva
te, se difuzează cărți și broșuri agro
zootehnice în rîndul colectiviștilor.

Un cîmp larg de activitate

Un mijloc nu mal pujin eficace pe 
care îl au la îndemînă căminele cultu
rale, spre a contribui la educarea țăra
nilor în spiritul colectivismului, al dra
gostei pentru gospodăria colectivă, 
este ți mișcarea artistică de amatori. 
Echipa de teatru a căminului cultural 
din comuna Gepiu, raionul Salonfa, 
prezintă acum piesele „Neamurile“ și 
„Dragoste, nu te pripi", care militează 
pentru noua atitudine fajă de muncă a 
țăranilor colectiviști,

în comuna Drăgești, raionul Ora
dea, brigada artistică de agitație a 
popularizat pe larq colectiviștii fruntași 
în producție și metodele lor de muncă. 
Recent, brigada a pregătit un program 
nou. Sub forma unui concurs „Cine știe, 
răspunde“, în acest program se vor
bește despre posibilitățile de sporire a 
avutului obștesc, despre dezvoltarea 
sectorului zootehnic, sînt popularizate 
sarcinile prevăzute în planul de pro
ducție al gospodăriei. O interesantă 
ștafetă culturală, organizată în raionul 
lași, a atras un număr mare de formații 
artistice la popularizarea experienței 
unităților agricole fruntașe.

Se mai găsesc însă și unele cămine 
culturale, cum sînt cele din satul Aușeu, 
raionul Aleșd, Sînm'colau Romîn, raio
nul Salonfa, unde programele artistice
— prezentate, de altfel, extrem de rar
— sînt întocmite fără nici o legătură cu 
preocupările cotecfiviștilor.

Rupte de viața satului...
Unoie cămine culturale și biblioteci, 

cum sini cele din comunele Epureni, 
Mogoșești, Cîrpifi, raionul lași, își des
fășoară activitatea fără să urmărească 
anumite obiective precise, legate de 
problemele centrale ale gospodăriei 
colective, de cerințele actuale ale sa
tului. In comuna Săhăteni, raionul Mi- 
zil, căminul cultural avea un plan bogat 
de manifestări. Dar nici una dintre ele 
nu se referea la sarcinile ce revin gos
podăriei colective pe 1963. Nu mai 
vorbim de căminul cultural din Gheră- 
seni, raionul Buzău, unde toată activi
tatea săpfămînală se reduce la prezen
tarea unui film.

La unele cămine culturale qăseșfi 
afișate programe bogate, judicios în
tocmite, strîns legate de viafa gospo-

sebită este cel de clasa a X-a. Acest manual, elaborat cu mulți ani în urmă, a răspuns atunci nevoilor școlii ; el are acum nevoie de completări și îmbunătățiri, ținînd seama de datele aduse de unele studii, lucrări monografice apărute în ultimul timp. După părerea noastră, mai ales în capitolele care tratează despre activitatea literară a lui Dobrogeanu Ghe- rea și G. Ibrăileanu, despre literatura romînă în primele două decenii ale secolului al XX-lea se simte nevoia de a oglindi progresele realizate în domeniul cercetării literare. Ținînd seama de marea bogăție de idei a creației lui I. L. Caragiale, credem că ar trebui serios îmbunătățită și lecția despre acest titan al literaturii noastre realist-critice. In ceea ce privește planul acestei lecții, propunem să fie sistematizat astfel : expunerea biografiei, caracterizarea generală a operei și analiza lucrărilor recomandate de programa școlară. Experiența noastră arată că interferența biografiei cu caracterizări ale operei îngreunează studiul elevilor, unii dintre aceștia Izbutind cu dificultate să-și formeze o imagine clară fie despre viața scriitorului, fie despre creația sa.Credem, de asemenea, că în manualul de clasa a X-a, ca și în alte manuale, ar fi bine să se renunțe la insistența exagerată asupra datelor biografice fără semnificație deosebită. Simplificarea lor, înțeleasă ca proces de sintetizare, ar ajuta pe elevi să-și însușească mai ușor și mai temeinic cunoștințele. Desigur, momentul biografic trebuie legat de creația artistică, dar numai atît cît e necesar caracterizării generale a scriitorului. S-ar putea elimina multe amănunte din biografiile lui Eminescu, Creangă, Vlahuță, St. O. Iosif, în favoarea unor analize mai temeinice a operelor lor, a prezentării și caracterizării mal aprofundate a conținutului diferitelor curente literare. Tot astfel, în ma-

darie! colective. Dar ele rămîn, 
păcate, numai... pe hîrtie. în programul 
căminului cultural din comuna Gurasa- 
da, regiunea Hunedoara, întîlnești și 
seri de calcul, și călătorii pe harfă și, 
jurnale vorbite, șj seri de întrebări și 
răspunsuri — toate pe teme interesante, 
actuale. Numai că puține se realizează.

*
Unele instituții metodice, printre care 

Casa raională de cultură din Rm, Sărat, 
Casa regională a creației populare din 
Oradea, organizează schimburi de ex
periență între activiștii culturali de la 
sa*e, menite să popularizeze șj să ducă 
la extinderea inițiativelor valoroase.

Generalizarea experienței celor mai 
bune instituții culturale de la sate tre
buie să preocupe ițiși îndeaproape co
mitetele regionale și raionale pentru 
cultură și artă. Aceasta va duce la in
tensificarea muncii tuturor căminelor 
culturale și bibliotecilor, corespunzător 
cerințe.or satului colectivizat.

Activitatea culfural-educativă de masă 
în rîndul colectiviștilor trebuie să se 
bucure neîntrerupt de sprijinul și în
drumarea organizațiilor de partid de la 
sale, a organelor regionale și raionale 
de partid, care au datoria să asigure 
ca întreaga muncă a căminelor cultu
rale să aibă 
și sarcinile 
colective.

la tamelia ei problemele 
actuale ale gospodăriilor

1»1
J -

în cursul Iernii, paralel cu lucrările pregătitoare pentru campania 
agricolă de primăvară, colectiviștii își îmbogățesc cunoștințele învă- 
țînd la cursurile agrozootehnice, ascultînd conferințe la căminele cul
turale, citind cărți și broșuri etc.

„Luna cărții la sate" — Importantă acțiune culturală de masă 
— a prilejuit în comunele șl satele țării o serie de manifestări pen
tru popularizarea cărții în rîndurîle țărănimii. La librăriile sătești 
noutățile editoriale sînt primite cu mult interes. In fotografie : Cîțiva 
colectiviști din comuna Independența, raionul Galați, cumpărînd cărți 
noi sosite la librărie.

(Continuare în pag. V-a)
(Toto : M. Cioc)

nualele de clasa a Xl-a, sintetizîn- du-se biografiile scriitorilor Georqe Mihail Zamfirescu, N. D. Cocea etc. și prezentîndu-se mai succint creația unor scriitori, s-ar putea aprofunda opera lui Sadoveanu, Ar- ghezi, cu o problematică deosebit de complexă.O altă problemă asupra căreia atragem atenția autorilor de manuale este alegerea textului literar menit să ilustreze convingător trăsăturile caracteristice ale conținutului operei, să exemplifice procedeele de expresie uzitate și să a- jute pe elevi să stăpînească o 

frumoasă limbă literară. După cum se știe, textele literare incluse în manuale influențează în mare măsură realizarea unuia din țelurile principale ale lecțiilor de literaturii — formarea la elevi a gustului pentru citit. In actualele cărți școlare această problemă e uneori neglijată. In manualul de clasa a IX-a, în care au fost Incluse și selectate cu grijă texte adecvate, considerăm necesar să fie introduse fragmente din paginile de cronici care au slujit drept izvor de inspirație scriitorilor noștri clasici. In privința manualului de clasa a X-a din care textele literare lipsesc, ar fi bine ca viitoarea ediție să fie îmbunătățită și prin includerea unor fragmente literare, judicios alese, care servesc analizei literare ce se face în clasă și trezesc interesul elevilor pentru întreaga creație a scriitorului 'Studiat. In ceea ce privește manualul pentru clasa a Xl-a, care, începînd cu ediția din 1962, are la sfîrșiț o culegere de texte utilă pentru elevi, propunem ca aceasta să fie lărgită cu lecturi semnificative din literatura noastră contemporană, care să oglindească aspecte din lupta poporului romîn pentru desăvîrșirea construirii socialismului. Nu credem că este indicat ca același text literar să a- pară în manualele pentru diferite

CONSTANTIN NIȚESCU 
„Pregătirea grevei — 15 lebruarie 
1933“ (dreapta).

clase ca de pildă: „Pașa Hassan* de George Coșbuc, „Nicoară Potcoavă“ de M. Sadoveanu, „Desfă? șurarea“ de M. Preda, „Cetatea de foc" de M. Davidoglu și altele. Deoarece fiecare manual este elaborat de un anumit colectiv de autori, propunem ca Editura didactică și pedagogică 3ă se preocupe mai sistematic de coordonarea activității lor în scopul evitării acestor repetări care, pe de o parte, duc la mărirea volumului manualelor, iar pe de altă parte privează pe elevi de cunoștințe noi.In încheiere, vrem să ne referim 

șî Ia stilul folosîț în manuale. După părerea noastră caracterizarea literară a scriitorilor este făcută uneori în termeni abstract! sau vagi, cu fraze întortocheate, ce contrastează cu strălucirea stilului scriitorilor prezentați. Apropierea de opera analizată e îngreunată și de formule stereotipe, valabile în aceeași măsură pentru diferiți scriitori. Dacă în manualul de clasa a IX-a stilul lecțiilor, în dorința de a fi limpede, ajunge cîteodată la simplism — în caracterizarea lui A. Pann bunăoară, — în cel de cla. sa a X-a stilul ni se pare greoi, iar în manualul de clasa a Xl-a devine în multe locuri prețios, ca de pildă în descrierea operei Iul Camil Petrescu. Ținînd seama de rolul manualelor de literatură romînă în realizarea nobilei earcini a școlii de principală păzitoare a limbii noastre literare, este de așteptat ca autorii să elaboreze manualele nu numai la un înalt nivel științific, ideologic, corespunzător cerințelor pedagogice, ci și într-o limbă literară deosebit de îngrijită.
Conf. univ. E. BOLDAN, secretar 
general al Societății de științe 
istorice și filologice din R. P. 
Romînă ; Prof. A. POPESCU, 
Școala medie nr. 3 „Ion Neculce” 

din București

A apărut primul volum al Scrieri
lor lui T. Arghezi. Este o frumoasă carte de două sute cincizeci de pagini, tipărită pe o hîrtie mată și grea, filigranată, între coperte tari acoperite de o pînză verde ca smaraldul, pe care firul de mătase și grăuntele de aur intrat în țesătură o fac să seînteie discret și te obligă s-o mîn- gîi și s-o deschizi cu grijă. Inițialele poetului închise într-un dreptunghi aurit, imprimate pe partea de sus a copertei, se repetă de mai multe ori, ca motiv decorativ, pe cotorul volumului. Prețiosul obiect, păzit supracoperta albă, cu reliefuri ale aramei bătute de ciocan și portretul poetului, înjghebat în teva linii săpate în hîrtie, este ușor de minuit și poate fi strecurat în buzunarul hainei, dar podoaba înfățișării lui te face să-l așezi într-un loc ferit al rafturilor tale de cărți. „Editura pentru literatură" a alcătuit a- cest volum cu o iubire, deopotrivă cu a cititorilor care-1 așteptau, i-a adăugat o fotografie a poetului din anii lui mai noi, o pagină facsimi- lată, desene culese din manuscrise. Aceste desene, în care sînt deopotrivă folosite linia și masa de umbră, amintesc uneori, prin spontaneitate, pe desenatorii japonezi. Ele te fac să descoperi un dar mai puțin cunoscut al poetului și să-ți reprezinți mai bine felul lucrării lui, desfășurată deopotrivă cu penița subțire pe hîrtie și cu ochiul lăuntric în închipuire.Citești și răsfoiești mereu această carte. Cuprinde primele culegeri de versuri ale poetului : „Cuvinte potrivite“, „Flori de mucigai". Prefața autorului ne previne că au fost recopiate în vederea acestei noi editări, și cititorul întîmpină, în adevăr, parcurgîndu-le, modificări față de versiunea ediției pe hîrtie subțire din 1959, cît privește ordinea bucăților, cîte un titlu, pe-a locuri inter- punctuația sau vreun alt amănunt,

îmi permit să exprim și părerea 
mea în legătură cu cărfile și progra
mele de fizică. După cum este cunos
cut, în domeniul fizicii, ca și în cele
lalte științe ale naturii, s-au făcut pro
grese enorme în ultimul timp. Au 
apărut ramuri noi care joacă un rol 
esențial în procesul cunoașterii în ge
neral și. mai ales, prin aplicațiile de 
mare utiiifate pentru omenire. Este 
o cerință pedagogică fundamentală 
ca manualele să țină pasul și să re
flecte în linii mari aceste progrese, 
să contribuie la cunoașterea lor 
către elevi odată cu noțiunile 
bază din domeniul fizicii.

Autorii cărților la care 
ferim, așa cum se releva și în artico
lul „In pas cu progresele fizicii“, s-au 
străduit și au reușit să îmbogățească 
manualele cu capitole ți lecții noi, 
care contribuie la mal buna pregă
tire a tineretului școlar. Totuși, după 
părerea mea, ceea ce s-a făcut pînă 
acum nu este de ajuns și ar ti nece
sară o mai serioasă îmbunătățire a 
manualelor de fizică, a programelor 
care le-au ghidat, programe ce 
nu fin seama suficient de noile 
cuceriri obținute în această știință.

Activitatea mea didactică îndelun
gată mă face să consider că pot f; 
găsite soluții optime pentru îmbinarea 
cerințelor pedagogice ale predării fi
zicii în școala medie cu introducerea 
unor capitole ale fizicii moderne, fără 
a se ajunge la supraîncărcarea elevi
lor. Referindu-mă bunăoară la posibi
litățile de îmbunătățire a manualulu' 
de clasa a Xl-a aduc în discuție nece
sitatea includerii unor noțiuni de bază 
din domeniul fizicii corpului solid. 
După părerea mea, cerințele expri
mate de autorii arfico'ului „în pas cu 
progresele fizicii" în legătură cu ca
pitolul „Structura atomului“ din ma
nualul pentru clasa a Xl-a de Gh. Vie- 
roșanu sînt prea 
asfăz' putem ținti mult mal departe. 
Cred că ar ft mai 
nual s-ar crea un capitol mai larg 
despre structura substanței, în care să 

modeste deoarece

bine dacă în ma-

Editorul, dar poate șl poetul, au vrut să ofere, și de data aceasta, o carte pentru lectură și nu una de studiu, lipsindu-se de orice aparat critic, de orice însemnare a deosebirilor dintre variante, chiar de arătarea locului și timpului în care poeziile au apărut mai întîi : un adaos de care mulți cititori ar fi avut atîta nevoie.Ediția critică a operelor lui Arghezi rămîne deci o problemă a viitorului. Deocamdată avem un prim volum de Scrieri, cum a vrut poetul să le intituleze, printr-o hotă- rîre în protest față de zădărnicia falnică a atîtor autori, o hotărîre caracteristică pentru atitudinea lui literară. Aceeași atitudine găsise altă dată metafora : „Cuvinte potrivite", pentru a denumi prima culegere, înfățișată astfel ca lucrarea unui meșteșugar al limbii. Titlul nu proclama deci un mesaj, existent totuși cu a- tîta forță în opera lui Arghezi, ci se mulțumea să anunțe rezultatele unei aplicații răbdătoare și îndemîna- tice, deopotrivă cu a tîmplarului care compune, din alăturarea lemnelor de esențe felurite, frumoasa lui marchetărie. Aceeași atitudine, dictată de conștiința profesională a cuiva care n-a dorit să se înfățișeze altfel decît ca scriitor, înscrie astăzi titlul Scrieri.Am luat cunoștință treptată de ele, într-o lungă epocă. Contemporanii lui Eminescu au asistat la manifestarea succesivă a geniului său într-un răstimp de vreo două zeci de ani. Noi sîntem martorii lui Arghezi de peste o jumătate de secol. Am primit prima sclipire a inspirației lui ; am asistat la întîile lui bătălii. Nu este poate inutil să însemnăm aici reacțiile tineretului din școli șl universități care descoperea pe rînd, Viața Socială“, în „Facla",
și capitolul „Structura ato- 
îmbunăfățirile care se cu

se includă 
mulul** cu __ ____ ..... .
vin. In aceeași ordine de idei subli
niez necesitatea ca noțiunile despre 
semiconductor! să fie mai pe larg 
prezentate elevilor, cu atît mai mult 
cu cît la noi în țară dispozitivele cu 
semiconductor! sînt înfîlnite frecvent 
în radiotehnică. la automatizarea pro
ducției etc.

Ar trebui lărgit și adîncit și un alt 
capitol foarte important al fizicii : 
spectroscopia. In prezent, în țara 
noastră, atît în industria metalurgică, 
chimică, farmaceutică, alimentară etc 
cît și în laboratoarele din industrie, 

agricultură, învăță- 
mînt superior se 
folosește pe sca
ră fot mai largă 
metoda de anali
ză spectrală. Tra
tarea chestiunilor 
de spectroscopie,

fporetică ți practică, făcută în le
gătură cu elemente de fizică a- 
tomică, ar fi indicată după capitolul 
despre structura atomului, punîndu-se 
un accent deosebit pe prezentarea 
metodelor spectrale de analiză cali
tativă și cantitativă. Totodată, mi se 
pare că pot fi inclușe în manual și 
unele noțiuni privind spectroscopia de 
absorbție, necesare înțelegerii nume
roaselor aplicații ale acesteia în biolo
gie, medicină, chimia organică etc.

Un loc important în predarea fizicii 
la nivelul actual al dezvoltării științei 
trebuie să-l ocupe fizica plasmei, cu- 
noseîndu-se importanța pe care o 
are studiul celei mai qenerale stări în 
care se află materia și, mai ales, da
torită multiplelor aplicații ale plasmei. 
Nu e bine, cred eu, că deși în 
manual se descrie cum e folosită 
descărcarea în arc la sudarea, tăierea 
și topirea metalelor, se omite a se 
ară’a că este vorba de una din ufili- 
zărilq plasmei. S-ar putea sublinia 
chiar că această formă de descărcare 
elecfrjcă e folosită cu succes în țara 
noastră la transformarea metanului în 
acetilenă, după un procedeu de mare 
perspectivă centru industria chimică.

Consider posibil ca manualele de 
fizică — ținînd seama de posibilitățile 
de asimilare ale elevilor — să contu
reze și direcțiile de dezvoltare ma; 
speciale, actuale și viitoare, ale fizicii 
în strînsă leqăfură cu dezvoltarea 
economiei țării. Dacă aceasta ar ti 
prea mult pentru elevi, specialiștii din 
Ministerul Învățămîntului ar trebui să

'S'IS■

„Cronica”, în „Viața Bomtneascä", In. „Bilete de papagal“, opera unui scriitor care trebuia să însemne atît de mult pentru el și pentru întreaga dezvoltare mai nouă a literaturii ro- mîne.Prima impresie primită, cum se întîmplă deseori cînd apare un mare poet, era că limba noastră, așa cum o fixase evoluția ei în ultimul secol și operele scriitorilor din generația precedentă, dobîndise un sunet nou. Impresia provenea din extinderea vocabularului, în care intrau noi cuvinte-cheie, termeni respinși pînâ atunci de convenția literară, forme regionale alături de neologisme încă nefolosite, dar mai ales din inovații în construcții, dintr-un alt fel de a- lăturare a membrelor frazei, dintr-o suplețe și maleabilitate sporită a graiului comun, pentru care nu puteam găsi nici o analogie în trecut. Urechea noastră fermecată prindea răsunetul unei rostiri prin care limba romînească fusese silită să exprime mai bine, cu mai mult relief și, desigur, conținuturi mai bogate, decît o puteau face alții. Ne-am observat oare bine pe noi înșine, scriitorii mai tineri din generația lui Arghezi, în modul nostru de a exprima și compune î O asemenea observație ar ajunge negreșit la încheierea că, fără a relua procedeele lui Arghezi, modalitățile expresiei mai noi au fost adînc înrîurite de precedentul lui. Rămînînd aonștienți de tot ce datorăm lui Alecsandri, lui Bălcescu, lui Odobescu, lui Eminescu, lui Ma- cedonski, lui Delavrancea, lui Coș- buc, lui Sadoveanu știm bine că peste toata mijloacele făurite de a- cești meșteri ai limbii literare a trebuit să se adauge acțiunea poeziei și prozei Iui Arghezi, pentru a ne a- duce să vorbim și să scriem, precum facem astăzi.

examineze posibilitatea Includerii u- 
nor texte facultative în manuale. De 
exemplu, cred că a devenit actuală 
necesitatea prezentării surselor de 
energie pe baza soluțiilor propuse în 
prezent. In acest sens pot fi expuse 
elemente privind folosirea plasmei 
fierbinți în scopul realizării reacțiilor 
termonucleare dirijate. Utilă ar fi și 
prezentarea metodelor moderne de 
transformare directă a căldurii în 
energie electrică, a unor noțiuni din 
domeniul temperaturilor și presiuni
lor mari.

Volumul de pagini necesar intro
ducerii acestui important material în 
manual ar putea fi cîșfigat prin con
centrarea sau chiar prin eliminarea u- 
nor probleme de importanță minoră 
cum sînt descrierea mecanismelor în
vechite, anumite probleme din elec
trostatică, care prezintă doar un in
teres istoric, prin renunțarea la repe
tarea prea dezvoltată a unor noțiuni 
expuse în clasele VI—VII.

In manuale este vizibilă străduința 
autorilor de a expune problemele de 
fizică pe înțelesul școlarilor. Accesibi
litatea nu trebuie să fie realizată însă 
în dauna rigurozității științifice. De 
aceea, consider că sarcina redactării 
manualelor e bine să fie încredințată 
unor colective de profesori din învă- 
țămîntul mediu și superior, pedagogi 
cu multă experiență, iar înainte de 
a fi tipărite să fie consultate de spe
cialiști în diferite ramuri ale fizicii.

Este evdent că aceste îmbunătățiri 
pe care le propun în vederea perfec
ționării pregătiri' tineretului școlar nu 
po* fi realizate dmtr-o dată ; e ne
cesar să se acționeze metodic după 
un pian judicios elaborat pentru o 
perioadă care în 'imita posibilităților, 
să fie cî* mai scurtă.

Aplicarea sugestiilor de mai sus ar 
avea o influentă pozitivă asupra pre
gătirii acelor elev’ care după anii de 
școală voi intra în producție, cît și 
a celor ce se vor înscrie în învăfă- 
mîntul superior.

Ritmul vieții noi pe care o trăim, 
complexitatea problemelor tehnice și 
științifice puse de dezvoltarea econo
mie' nationale necesită perfecționarea 
continuă a învătămîntijlui f’zicii care, 
îp lumina directivelor partidului, tre
buie să contribuie în to< mai mare 
măsură la preqătirea tineretului pen
tru

1

viafă.
Acad. E. BÄDÄRÄU 

directorul Institutului de fizică 
al Academiei R. P. Romine
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încheierea Consfătuirii pe țară 
. a crescătoarelor de păsări

La 20 de ani de la apariția 
ziarului „Romînia liberă66Consfătuirea pe țară a crescătoarelor de păsări, organizată de Consiliul Superior al Agriculturii, împreună cu Consiliul național al femeilor din R.P. Romînă, s-a încheiat miercuri.Participanții au dezbătut pe larg problemele dezvoltării sectorului a- vicol, în vederea realizării sarcinilor trasate de Directivele celui de-al III-lea Congres al P.M.R., privind sporirea producției de ouă și carne; au scos în evidență metodele avansate folosite de crescătoarele fruntașe de păsări ; au subliniat posibilitățile mari existente pentru dezvoltarea acestui sector aducător de mari venituri bănești.După ce a expus metodele folosi- e în creșterea și hrănirea rationale a păsărilor, colectivista Elisabeta Gușetoiu, de la G.A.C. Băilești, regiunea Oltenia, a propus ca pentru îmbogățirea cunoștințelor colectivistelor, în fiecare fermă avicolă să se organizeze biblioteci cu cărți și broșuri de specialitate.Muncitoarea Matilda Giurgițeanu. de la G.A.S. Căteasca, regiunea Argeș, a arătat că brigăzile din sectorul avicol, antrenate permanent in întrecerea socialistă, au reușit să crească anul trecut peste 136 000 de păsări.Despre avantajele economice ce se pot obține prin creșterea curcilor, a vorbit ing. Constanța Martina, de la Institutul de cercetări zootehnice. Ea a subliniat posibilitățile existente în țara noastră pentru creșterea curcilor din rase superioare. Ing, Cornel Dănilă, membru al Consiliului agricol regional Dobrogea, a a- rătat metodele de ridicare a producției de ouă, cum sînt : prelungirea zilei cu 5—6 ore în timpul iernii, prin folosirea becurilor electrice, u- tilizarea taberelor de vară pe lucer- niere, încrucișarea raselor superioare de păsări cu'rasele locale etc.Cu privire la însemnătatea pe care o are introducerea tehnologiei moderne în fermele avicole mari a făcut o expunere dr. Mihai Ștefănes- cu, directorul Institutului de cercetări zootehnice. Vorbitorul a subliniat totodată necesitatea creșterii industrială a păsărilor în apropierea orașelor și centrelor muncitorești.Dr. Marin Stănescu, director adjunct la Trustul central Gostat, a vorbit despre experiența obținută de G.A.S. în creșterea păsărilor în ferme mari, precum și măsurile care trebuie luate pentru prevenirea și combaterea bolilor la păsări, în astfel de ferme.

Victorii roHt.nești in concursui 
iiHes'naț’OSîaJ de scrimă 

de !a CracoviaVARȘOVIA 13 (Agerpres). — în ultima zi a concursului internațional de scrimă de la Cracovia sportivii romîni au repurtat două frumoase victorii. Ion Drîmbă a cîștigat proba de floretă, iar Ștefan Haukler pe cea de spadă. La întreceri au participat tineri trăgători din R. P. Polonă și R. P. Ungară.
F O T B A l

Olimpiakos Pireu — 
Petrolul Ploiești 2-0ATENA 13 (Agerpres). — Echipa de fotbal Petrolul Ploiești și-a început turneul in Grecia jucînd miercuri la Pireu cu echipa O]im- piakos. Aproape 20 000 de spectatori au urmărit pe stadionul Karaiskaki acest joc care s-a încheiat cu scorul de 2-0 (1-0) în favoarea gazdelor. Scorul a fost deschis în minutul 38 de Sideris. Același jucător a marcat în minutul 78 cel de-al doilea punct. Petrolul a avut numeroase ocazii de a înscrie, ratate de Dridea.Astăzi la Atena Petrolul joacă în compania echipei Panathinaikos. iar la 19 februarie în ultimul joc al turneului întîlnește formația A. E. K.
Bin experiența noastră în folosirea 

a capacității de proiectare
(Urmare din pag. I-a)menea, cum au lucrat membrii de partid pentru asigurarea cu documentație a planului de investiții pe anul 1962. De curînd au fost discutate pe larg problemele legate de îmbunătățirea muncii, creșterea cadrelor. Aceste analize, ca și informările prezentate de conducerea tehnică-administrativă în fața biroului organizației de bază, au întărit spiritul de răspundere în muncă al membrilor și candidaților de partid.Ca urmare a eforturilor depuse de întregul colectiv s-a reușit ca importante obiective din planul de investiții pe acest an să aibă asigurate proiectele pînă la finele anului 1962. Se găsesc în această situație documentațiile tehnice pentru C.I.L.- Gherla, Suceava, Brăila, Pipera, Gă- lăuțaș, pentru fabricile de mobilă Dej, Iași și marea majoritate a drumurilor auto forestiere. Am a- vut însă și anumite rămîneri în urmă, mai ales în ce privește elaborarea fazelor de proiectare premergătoare întocmirii proiectelor de execuție. O cauză a acestor întîr- zieri o constituie și neprecizarea din timp a amplasamentelor unora dintre noile obiective de investiții. Socotim oportună în asemenea situații constituirea și deplasarea pe teren a unor colective lărgite din care să facă parte și delegați ai C.S.P. și ai ministerului, care să stabilească împreună cu proiectanții și organele locale de partid și de stat încă din faza de studiu amplasamentul'*op- tim al obiectivelor de investiții.

In cadrul consfătuirii au mai luat cuvîntul crescătoarele de păsări Gheorghița Slujitoru de la G.A.C. Stoicănești, regiunea Argeș. Maria Arhip de la G.A.C. Podoleni. regiunea Bacău, Maria Andrici de la G.A.C. Roma, regiunea Suceava, A- malia Matei de la centrul de incubație Sîngiorj de Mureș, regiunea Mureș Autonomă-Maghiară, . ing. Mircea Pop, șef de laborator la Institutul de cercetări zootehnice, și alții.In încheierea lucrărilor a luat cu- vîntul prof. dr. Virgil Gligor. vicepreședinte al Consiliului Superior a! Agriculturii. El a subliniat posibilitățile mari de care dispun unitățile agricole socialiste pentru Creșterea a cîte 500—600 păsări la suta de hectare. în vederea realizării acestui număr de păsări se vor dezvolta în primul rînd fermele de găini, iar în zonele cu bogate rezerve naturale de hrană și întinse suprafețe de apă. cele de rațe și gîște. în zonele cerealiere, vorbitorul a arătat că este necesar să se extindă creșterea curcilor pentru carne, să se introducă rase șj linii noi de păsări de mare productivitate. Vorbitorul a arătat că, pentru dezvoltarea sectorului avicol, gospodăriile agricole colective trebuie să-și construiască a- dănosturi cbrespunzătoare folosind din plin materialele din resurse locale, să. organizeze hrănirea rațională a păsărilor, utilizîndu-se furajele existente în fiecare gospodărie. Pentru asigurarea unei hrăniri complete si variate inginerii agronomi din unitățile agricole socialiste urmează să ia măsuri pentru asigurarea sortimentului de furaje necesar. Totodată pentru menținerea sănătății păsărilor, pe lîngă alimentația și îngrijirea lor rațională este necesar să se ia toate măsurile profilactice ca vaccinări preventive, dezin- fecții. asigurarea condițiilor de igienă etc.Referindu-se la contribuția pe care o aduc colectivistele la dezvoltarea sectorului avicol, Stana Drăgoi, vicepreședintă a Consiliului național al femeilor, a arătat necesitatea a- tragerii unui număr tot. maț mare de femei în această muncă. Vorbitoarea a precizat. în același timp, sarcinile ce revin în această direcție comitetelor și comisiilor de femei.în încheiere, participanții la consfătuire au adoptat o hotărîre în care sînt cuprinse măsurile ce trebuie luate în unitățile agricole socialiste pentru dezvoltarea fermelor avicole. (Agerpres)

iin cîievc rînduri
într-un meci international de box, des

fășurat la Copenhaqa, reprezentativa Da
nemarcei a repurtat o surprinzătoare vic
torie cu 12—8 asupra echipei Angliei.

A-
La Milano s-a disputat meciul Interna

țional amical de fotbal dintre echipa ita
liană Internazionale și formația elvețiană 
Grasshopers Zurich. Fotbaliștii italieni au 
terminat învingători cu scorul de 8—1 
(4-0).

Ar
Marti seara la Copenhaga s-a disputat 

returul meciului masculin de handbal din
tre echipele Skovbakken Aarhus si Heim 
Goteborg, din cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei campionilor europeni”. Hand- 
baliștii danezi au terminat victorioși cu 
scorul de 21 14 (13—6) obtinînd califi
carea în semifinale, datorită unui gol- 
averat superior fprimul meci revenise 
suedezilor cu 19—17). In semifinale, Skov
bakken Aarhus va întîlni echipa Dina
mo București. Primul ioc va avea loc Ia 
18 sau 19 februarie la Aarhus, urmind 
ca returul să se dispute la București la o 
dată care urmează să fie stabilită.

Ar
La Melbourne s-a disputat meciul din

tre înotătorii statului Victoria și cei ai 
Japoniei. înotătorii japonezi au obținut 
victoria în 11 din cele 15 probe. Iată cele 
mal importante rezultate : 110 varzi li
ber : A. Strahan (V) 57”l/10 i 110 yarzi 
brass : Yamanami (J) 1'12.” t 110 yarzi spa
te : Tanaka (J) l’ll”3/10 t 440 varzi li
ber : T. Kimura (J) 4’ 57”3/10.

A-
In cadrul turneului pe care-1 întreprin

de în Israel echipa Lokomotiv Sofia a în
vins cu 4—1 echipa „Bnei-Jehuda” Tel 
Aviv, La Haifa echipa Macabi a dispus 
cu 1—0 de fotbaliștii bulgari.

In legătură cu sprijinul pe care îl solicităm C.S.P.-ului, mai adăugăm că, după părerea noastră, ar fi necesară stabilirea unor indici de control pentru aprecierea obiectivă a eficacității economice a investițiilor făcute pentru instalațiile de transport forestiere — indici corelați cu posibilitățile practice de a- sigurare a materiei prime necesare combinatelor de industrializare a lemnului și cu nevoile de gospodărire intensivă a pădurilor. De asemenea, socotim că. uneori, termenele stabilite pentru subproiec- tanții de specialitate nu sînt corelate cu cele de predare a documentației de bază și aceasta duce la serioase dificultăți în organizarea și desfășurarea lucrărilor de construcții. La stabilirea și aprobarea planului de proiectare să se aibă în vedere decalajul necesar între fazele de proiectare pentru a lua din timp măsuri de pregătire și a selecționa cu mai mult discernămînt obiectele de investiții în faza proiectului de execuție. însemnate rezerve de capacitate de proiectare s-ar pune în valoare prin eliminarea fazei intermediare între studiul tehnicoLeco- nomic și proiectul de execuție la lucrările care nu comportă discuții în ce privește natura, volumul șl amplasamentul (cum sînt drumurile forestiere și lucrările de corectare a torenților).Experiența a dovedit că asigurarea unei activități ritmice și fără întrerupere a procesului de proiectare depinde în mare măsură de stabilitatea planului de proiectare.

S-au împlinit douăzeci de ani de la apariția primului număr al ziarului „Romînia liberă“.Creat de Partidul Comunist Ro- mîn într-o perioadă de intensificare a luptei antifasciste a forțelor patriotice populare, ziarul a răspîn- dit în mase chemarea partidului de luptă împotriva dictaturii militaro- fasciste, pentru eliberarea patriei. Ziarul și-a adus aportul la polarizarea tuturor forțelor patriotice, antifasciste, în jurul P.C.R., la mobilizarea maselor largi populare la lupta pentru scoaterea țării din criminalul război antisovietic și întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitleris- te. După victoria insurecției armate de la 23 August 1944, „Romînia libe ră” a militat activ pentru instaurarea regimului democrat-popular.Alături de întreaga presă d< partid, ziarul a devenit un propa gandist, agitator și organizator înflăcărat pentru înfăptuirea politicii partidului de construire a socialismului la orașe și sate. „Romînia liberă" și.a cîștigat astfel stima și prețuirea cititorilor. Ca organ al sfaturilor populare din R. P. Romînă, ziarul își aduce contribuția la îmbu-
Miercuri la amiază, în sala de marmură a Casei Scînteii, a avut loc o adunare festivă consacrată împlinirii a 20 de ani de la apariția în ilegalitate a primului număr al ziarului „Romînia liberă”.Au luat parte reprezentanți ai unor instituții centrale, ai Sfatului popular al Capitalei, vechi colaboratori ai ziarului „Romînia liberă”, cadre conducătoare din presă și e- dituri, numeroși ziariști, corespondenți voluntari, oameni de cultură, activiști de partid și de stat.Adunarea a fost deschisă de tov.

INFORMinistrul comerțului exterior al R. P. Romîne, Gogu Rădulescu, președintele Comisiei Economice pentru Europa a O.N.U., s-a reîntors miercuri de la Geneva unde a fost pentru consultări la sediul european al O.N.U. privind organizarea sesiunii a XVIII-a a C. E. E. din acest an.Miercuri la amiază s-a înapoiat în Capitală delegația Ministerului In-
Primul voîum al „Scrierilor"

lui Tudor Arghezi
(Urmare din pag. ÎV-a)Cina- era omul-care -vorbea- cu atîta noutate și ce spunea al ? Fantezia lui părea neobișnuită în darul de a compune imagini noi, cu mare putere revelatoare ; inteligența lui lucidă și fără iluzii, scormonitoare și acidă, sarcasmul lui biciuitor, neliniștea lui în fața marilor întrebări, simpatia lui îmbrățișînd tot ce este pur, nevinovat și umil, voința lui dîrză și neînduplecată: toate aceste trăsături completau profilul unei personalități deosebite. Un om liber și curajos, în rebeliune față de orînduirile vremii, dispunînd de condei ca de sinqura formă a puterii publice hărăzită lui, dar pe care el o punea în slujba celor slabi și nedreptățiți. în scrisul lui, cu un ecou poetic atît de puternic, se auzea murmurul țării oprimate. U- nele din speranțele vremii se însuflețeau, citindu-1, și de pe atunci se adunase în jurul lui Arqhezi un public literar format din intelectuali care prețuiau o estetică nouă și aspirau spre schimbarea împrejurărilor țării. Arqhezi a fost multă vreme, pentru noi, un centru de raliere a unor noi năzuințe aîtistice.Era interesant de observat reacția diferitelor cercuri de cititori față de scrierile lui Arqhezi. Se poate spune că nici una din acestea nu s-a făcut cunoscută în indiferenta qenerală. Cred că nu este exaqerat a constata, reluînd acum vechi amintiri, că pentru un anumit public, fiecare poezie nouă, fiecare nouă paqină de

Rezultatele obținute de institutul nostru în mărirea decalajului între proiectare și execuție se datoresc în primul rînd obiectivelor clare puse de partid pentru dezvoltarea economiei forestiere, obiective care au permis elaborarea unor planuri judicioase cunoscute din vreme de către toți factorii interesați, inclusiv de proiectanți. Folosindu-se într-o măsură mai mare consultările operative între organele C.S.P. și ale ministerului, stabilindu-se indicatori de control bine studiați și confirmați în practică se vor putea elimina și unele schimbări (tot mai puține la număr) care mai există totuși pe parcurs în planul de proiectare.întregul nostru colectiv este hotă- rît să dezvolte experiența dobîndită in folosirea rațională a capacității de proiectare, să-și îndeplinească exemplar sarcinile sporite ce-i stau în față. Preocuparea noastră principală o constituie reflectarea într-o măsură din ce în ce mai mare a tehnicii moderne în proiecte. De pildă, la proiectarea instalațiilor forestiere de transport o deosebită atenție acordăm mecanizării maxime a lucrărilor. De asemenea, prin proiectare vom stabili folosirea mai intensă a prefabricatelor și preuzina- telor ; aceasta va avea o influență pozitivă asupra reducerii costului investițiilor și scurtării ciclului de execuție. Ne propunem, să utilizăm pe scară și mai largă proiectele tip și refolosibile, să înlăturăm în continuare detaliile inutile în cadrul lucrărilor de proiectare, să extindem mai operativ experiența pozitivă dobîndită. 

nătățir.ea activității acestora, la realizarea sarcinilor trasate de partid și guvern în vederea înfloririi economiei, științei și culturii.La baza întregii activități a presei noastre se află hotărîrile Congresului al III-lea al P.M.R., care au devenit programul însuflețitor de muncă și de luptă al întregului popor. Militînd pentru îndeplinirea acestor sarcini, pentru desăvîrșirea construirii socialismului în țara noastră, ziarul își lărgește necontenit tematica, își îmbogățește conținutul materialelor. Mărind permanent activul de colaboratori și corespondenți voluntari, „Romînia liberă" contribuie eficient la oglindirea și răspîndirea a tot Ce este nou și valoros în activitatea oamenilor muncii din industrie, agricultură, din domeniul științei și culturii.Colectivul redacțional al „Scînteii“ ’ransmite un fierbinte salut ziarului „Romînia liberă“ cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la apariție, și-i urează noi Succese în înfăptuirea sarcinilor ce-j revin în lupta condusă de partid pentru avîntul continuu al economiei și culturii socialiste, pentru apărarea păcii.
★Gheorghe Pană, secretar al Comitetului orășenesc București al P.M.R.în cadrul adunării festive au luat cuvîntu.l tovarășii Mircea Rădulescu, redactor-șef al ziarului „Romînia liberă", Teodor Marinescu, redactor-șef al ziarului „Scînteia", George Ivașcu, redactor-șef al revistei „Contemporanul", și Nestor Ignat, președintele Uniunii Ziariștilor din R. P. Romînă.Adunarea festivă s-a încheiat cu un bogat program artistic.(Agerpres)

M A T I Ivățămîntului, condusă de Ștefan Bălan, adjunct al ministrului învăță- mîntului, care a făcut o vizită în R.D. Germană și R. P. Ungară.La sosire, în Gara de Nord, delegația a fost întîmpinată de membri ai conducerii Ministerului învățământului, precum și de reprezentanți ai Ambasadelor R.D. Germane și R. P. Ungare la București. (Agerpres)

proză a lui Arghezi au constituit un eveniment : — „Ai citit poeziile lui Arghezi ?" — „Unde au apărut ?“ — „în cutare revistă”. Acel care nu le citise încă alerga să și le procure și le parcurgea de mai multe ori în șir, nesfîrșind să absoarbă substanța lor uimitoare, mîngîioasă ca mătasea sau draslică și trăznitoare, ca un alcool tare. Erau unii care le copiau îndată sau le tăiau din paginile revistei și le rînduiau între copertele aceluiași caet, întocmind, pentru folosul lor propriu, volumul care întîrzia să apară. Mi-aduc aminte că am păstrat multă vreme pe masa mea o colecție a „Cronicei“, pe care mi-o dăruise V. Demetrius, mic funcționar, ca și mine, pe-atunci, într-o administrație publică. Am petrecut multe ceasuri ale nopții, citind și recitind paginile Iui Arghezi, pentru a încerca să surprind procedeele expresiei lor, secretul de fabricație al acestui oțel tăios, tare și suplu, și pentru a-mi închipui pe omul care-1 întrebuința în luptele lui cu rînduielile vremii.Existau și alți cititori, întîmpinînd cu o altă reacție paginile lui Arqhezi. Cine este acest rebel ? se întrebau ei. Acest scriitor care nu este oprit nici de respect, nici de rușine? Acest poet obscur, stricător de limbă ? Erau toți acei care simțeau confuz că, împreună cu inovațiile de limbă și artă ale lui Arqhezi, orîn- duirea vremii primea o lovitură. Profitorii și învechiții, leneșii și inerții, toți acei care nu puteau să-și întindă privirile pînă-n zarea îndepărtată ridicau proteste și reclamau sancțiuni. Poetul, într-o lungă epocă a vechii societăți, trebuia ținu* în umbră și împiedicat să se propage. A qăsit tîr- ziu și cu greutate un editor. Manualele și critica oficială nu l-au înregistrat. Premiile nu l-au răsplătit. Nu era de ajuns : trebuia arestat și închis. A fost arestat și închis.Multă vreme Arghezi, datorită condițiilor epocii, n-a fost un scriitor bucurîndu-se de popularitate. A fost poetul unui cerc de intelectuali în revoltă estetică și socială. Popularitatea i-a venit tîrziu lui Arqhezi, abia în noua orînduire, cînd, înfrățindu-se cu o aspirație foarte qenerală și împrum.utîndu-f glasul său, rămas mereu tînăr, poetul a văzut lărgindu-se în jurul lui cercul cititorilor și admiratorilor. Acestora li se adresează noua serie a Scrierilor lui Tudor Arghezi, al cărei prim volum va lega tovărășie durabilă cu cititorii și le va împodobi frumos biblioteca.Conferințe la sateîntre 20 ianuarie și 10 februarie 
peste 2 000 de conferențiari din Ca
pitală și centrele raionale s-au de
plasat în satele regiunii București 
unde au prezentat conferințe despre: 
„Alegerile din trecut și de azi", „Pro
fundul democratism al statului nos
tru socialist", conferințe privind 

probleme ale politicii internaționale, 
precum și consultații științifice lega
te de preocupările colectiviștilor : 
„Dezvoltarea sectorului zootehnic", 
„Sporirea producției vegetale" etc.

Conferințele au fost urmate de 
spectacole prezentate de formații 
artistice profesioniste și de amatori 
din Capitală și regiune.

TEL G R A M E EXTE RNE
Declarația F. D. L F« 

în întâmpinarea 
zilei de 8 Martie

BERLIN 13 (Agerpres). — Fe
derația Democrată Internațională 
a Femeilor a dat publicității o 
declarație cu prilejul apropiatei 
sărbători — ziua de 8 Martie. In 
declarația semnată de președinta 
Federație: Eugénie Cotton, se 
spune că Ziua Internațională a 
Femeii a căpătat o importanță 
mondială.

Femeile au datoria, se subli
niază în declarație, să. lupte cu 
toată energia pentru dezarmarea 
generală in scopul menținerii 
păcii.

Axdunările și întâlnirile consa
crate zilei de 8 Martie, se arată 
în declarație, vor constitui o 
mare contribuție la pregătirile în 
vederea Congresului Mondial al 
Femeilor, care va avea loc la 
Moscova între 24 și 29 iunie 1963.

O notă sovietică în problema convocării conferinței internaționale a Crucii RoșiiMOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS : Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S. a adresat Ambasadei Elveției la Moscova o notă în problema convocării celei de-a 20-a conferințe internaționale a Crucii Roșii. în notă se exprimă dorința de a nu se repeta experiența tristă de la cea de-a 19-a conferință care a avut loc la Delhi în 1957, cînd Linele delegații au invitat pe cian- kaișiști să participe la conferință.

„C e r c uIntîmplarea s-a petrecut în Oceanul. A- tlantic, în apropiere de insula Newfoundland. Cursa vasului sovietic de pescuit 41-89 se apropia de slîrșit. încărcat cu pește, el se îndrepta cu viteza maximă spre baza plutitoare „Lituania Sovietică“, la care urma să ajungă spre seară.Deodată marinarii sovietici au zărit un vas care tăcea semne de ajutor. Era vasul pescăresc american „Now-Beadiord“. Ma-

1 recunoșrinaril americani cereau ajutor. Elicea se blocase în plasa de pescuit.— Pregătit! pentru remorcare ! — a comandat căpitanul vasului sovietic.Și iată că vasul sovietic pornește din nou spre baza plutitoare, ducînd după sine nava pescărească americană.în cele din urmă, e- licea s-a desprins din plasă. Acum vasul a- merican putea naviga fără ajutor din afară.
UN FILM DESPRE CUBA

„Eu sînt Cuba“ — acesta este titlul 
unui film artistic în care se povestește 
desp-e viaja poporului Cubei în 
timpul ultimilor ani ai dictaturii lui 
Batista despre lupta siudenfimii cu
baneze progresiste împotriva tiraniei 
și despre drumul sp-e revolujie par
curs de diferitele pătur' ale populației 
cubane.

Filmul, a> cărui scenariu este scris 
de poetul sovietic Evgheni Eviușenko 
și fînărul scriitor Cuban E. Pineda Bar- 
nefo, va fi realizat în colaborare de 
studioul „Mosfilm“ și Institutul de artă 
cinematografică din Cuba.

„FESTIVITĂȚILE ODISEICE"
DSN ITHAKAîntre 5 și 15 august 1963 vor avea loc în insula Ithaka, patria legendarului Ulysse din Odiseea lui Homer, „Festivitățile odiseice”. Programul manifestărilor culturale și artistice va cuprinde reprezentații ale unor scene odiseice din tragedia „Penelopa” de Sa- nantopulos, concerte ale Orchestrei filarmonice din Milano și ale altor formații muzicale cu soliști ai Teatrului liric din Atena. Acad. Spiros Melas și alți oameni de cultură greci vor ține conferințe despre istoria și folclorul insulei.Film® antigermane ? Nu — antinaziste !

In legătură cu o campanie pornită 
în R. F. Germană împotriva unor așa- 
zise filme „anfigermane“ turnate în 
Italia, săptămînalul vest-german „DIE 
ANDERE ZEITUNG" scrie între altele :

„Președintele Comisiei culturale a 
Bundestagului, Martin, a anunjal că a 
fos* contramandală vizita pe care un 
grup de membri ai acestei comisii ur
mau s-o Iacă la Roma. Prin această 
contramandare demonstrativă a deve
nit publică o chestiune care înveninea
ză de mult timp atmosfera relațiilor 
(vest) germano-italiene : campania a- 
probafă și susjinută de oficialități îm
potriva așa-ziselor filme „anfigermane” 
de produejie italiană.

Aceste filme sînt, fără excepție 
antinaziste ; ele sînt filme antirăzboi
nice... Ele elogiază rezistenta împotri
va nazismului.

Faptul că împotriva acestor filme de 
producție italiană se duce o campanie 
susjinută în presă, că Ministerul de 
Externe de la Bonn, prin intermediu' 
ambasadei sa'e la Roma. încearcă să 
exercite un fel de cenzură asupra fil
melor antinaz'ste și că o comisie a Bun
destagului. din același motiv, a adus un 
afront diplomatic Italiei — este un Iu 
cru foarle rău.

Pretextul pentru „iritarea“ de la Bonn 
l-a constituit premiera festivă, care a 
avut loc la Opera din Roma, a filmului 
„Cele patru zile d’n Nespole“ realizat 
de regizorul Nannl Loy. In sală

Raportul lui Aidit la plenara C. C. 
al P. C. din IndoneziaDJAKARTA (Agerpres).— TASS transmite : Secretariatul C. C. al Partidului Comunist din Indonezia a dat publicității raportul prezentat de Aidit, președintele C.C. al P.C. din Indonezia, la plenara C.C. al Partidului Comunist din Indonezia.în raport se spune că în ultima vreme poporul și guvernul Indoneziei au obținut succese importante în domeniul întăririi țării. Printre altele, a fost asigurată în linii mari securitatea țării, a fost reglementată problema retrocedării Irianului de vest către Indonezia. Arătînd că în prezent problemelor dezvoltării economice a țării trebuie să li se acorde cea mai mare atenție, raportorul a subliniat că pentru lichidarea dificultăților economice trebuie reconstruită radical economia țării și transformată dintr-o economie colonială în economie națională.în continuare, Aidit s-a referit la

în nota Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S. se spune că pentru a se asigura o atmosferă normală desfășurării viitoarei conferințe „trebuie condamn l.ă cu asprime practica ce a dat. naștere incidentului din anul 1957, cînd s-a încercat să se deschidă porțile în mișcarea internațională a Crucii Roșii. faimoasei idei a „celor două Chine", care poate fi apărată numai de cei ce nu sînt prietenii poporului chinez".

t i n ț e i“Vasul sovietic a dat semnalul de rămas bun. Vasul american a descris însă un cerc în jurul navei sovietice: „Cercul recunoștinței". în același timp, americanii au înălțat un fanion pe care era scris un cuvînt înțeles de toii oamenii de bună credință de pe părnînt : „PEACE“.Pescarii americani, ieșiți pe puntea vasului, au scandat în limba rusă :— Drujba ! (Prietenie).
Cu acest prilej se va deschide o expoziție de cărți turistice, se vor desfășura concursuri de ambarcațiuni cu pînze etc.

EXPOZIȚIE RODIN LA LUVRU

Muzeul Luvru adăpostește o inte
resantă expoziție consacrată unor 
opere și lucrări necunoscute ale ma
relui sculptor Rodin. Exponatele au 
fost adunate din diferite muzee fran
ceze ca și din colecții particulare și 
constituie o adevărată panoramă a 
creației geniale a lui Rodin.

Sînt expuse numeroase desene, a- 
cuareie, gravuri și ceramică, domenii 
în ca-e Rodin s-a dovedit a fi la fel 
de dotat ca și în sculptură. Se re
marcă, între altele, desenele sale in
spirate de „Divina Comedia" a lui 
Dante.

POPULAȚIA TUNISIEI

După cum anunță ziarul „Action", 
populația Tunisiei numără în prezent 
4 158 000 oameni.

SE TEM S! DE CÎNTECE-

Chiar și cîntecele sentimentale 
constituie un pericol pentru regi
mul lui Npo Dinh Diem. După cum 
relatează agenția americană Uni

se aflau miniștri, majoritatea deputa- 
|ilor și senatorilor italieni. Ziarul 'on- 
donez „Times“ a caracteriza* acest 
film ca „unul din cele mai reușite fil
me despre război produse cîndva“.

In Republica Fedeială s-a suna* insă 
mobilizarea împotriva acestu- film ; 
scopul era de a lovi nu numai în 
el ci și în seria de filme anlinazisle 
produse în ultimii ani în Italia, în nu-

Răsfoind presa străină

măr considerabil. Primul film mare din 
această serie era „Roma — oraș des
chis“ realiza’ în 1944—1945 de Roberto 
Rosselim. în Republica Federală, acest 
film, scurtai și prevăzut cu o introdu
cere care denatura lucrurile, a fost 
prezentat ab!a în 1961.

Dacă însăși neadmiterea timp de 16 
ani a aces’u: film în R.F.G. vorbește 
de la sine, există alle fapte și mai 
qrăiioare

aproape ’r>ate filmele antinaziste no' 
șl cele turnate într-un trecu’ apropiat 
nu sîn’ admise in Republica Federală;

ele — după cum a tos* căzu' cu 
filmul Iu- Rosselini „Roma — oraș des
chis” — sin* respinse cu „argumentul" 
că „nu contribuie la înțelegerea între 
popoare" (ca și cum popoarele ar tre
bui să se înjeleagă cu nazismul !) ;

ele sînt st.grnat'zaie ca „filme an
figermane”.

Referindu-se la mijloacele oficiale 
prin ca-e „se luptă" împotriva acestor 
filme, în articol se arată că se împie
dică importul de asemenea filme ita
liene ; reprezentanfi ai cinematografiei 
vest-qermane își fac aparijia in Italia 
în rolul de cenzor' și amenință cu ru
perea relațiilor de afaceri.

Ambasada vest-qermană din Roma a 
apreciat filmul Iu- Loy „Cele patru zile 
din Neapo e- ca „neconșh’uind o con
tribuție ia reconcilierea popoarelor". 
Comisia culturală a Bundestagului. al 
care' președ-nte este Martin, a încerca* 
să imp ed ce ca „o operă cu tendințe 
anfigermane să f'e recunoscută pe plan 
internațional". Din faptul ca aces* film 
a fost propus între ’imp pentru a fi dis
tins cu premiul Oscar rezultă că ..Italia 
n-a ținu* n-ci acum seama de rezervele 
serioase și de protestele germane 
— a declarat Martin rînd a fost contra
mandată vizita la Roma a membrilor 
comisiei sale.

Defă'marea amenințările cu bo'co- 
țul, asumarea rolului de cenzor și de 
judecător politic — in relațiile exter
ne iar în interior — instigarea pasiu
nilor nationaliste și plecăciunea con- 
ș’-enlă în fața nazismului prin identifi
carea noțiuni'o- „antinaz'st" și „antiger- 
man — igtS a’’’udinea care se mani
festă în permanență fajă de filme și 
publicații antinaziste’'.

primejdia care amenință Indonezia din partea imperialismului S.U.A., care a devenit dușmanul nr. 1 pentru Indonezia. Imperialismul american caută nu numai să pună mina pe vechile poziții ale colonialiștilor olandezi, ci și să cucerească altele noi.Vorbind despre sarcinile construcției de partid, Aidit a declarat că în prezent Partidul Comunist din Indonezia a devenit un partid puternic care numără două milioane de membri și are o bază ideologică și organizatorică trainică.Raportorul a relevat în continuare creșterea influenței forțelor progresiste și intensificarea contradicțiilor în lagărul capitalismului. în Cuba, a declarat el, agresiunea și amenințările imperialiștilor S.U.A. au suferit eșec.Referindu-se la problema unității mișcării comuniste internaționale, Aidit a spus că „fidelitatea în practică față de Declarația de la Moscova din noiembrie 1960, constituie criteriul principal al purității fiecărui partid comunist“. Problemele principiale trebuie să fie rezolvate pornind de la principiile marxism- leninismului. Comuniștii indonezieni propun să se organizeze întîlnirl între reprezentanții partidelor mar- xist-leniniste și salută declarația lui N. S. Hrușciov că greutățile care s-au ivit în mișcarea comunistă internațională sînt o chestiune internă de familie și de aceea trebuie rezolvate ca în familie. Comuniștii indonezieni salută chemarea lui Hrușciov de a se pune capăt polemicii dintre partidele frățești.

ted Press International, guvernul 
a interzis, sub pedeapsa cu închi
soare pînă la cinci ani, interpre
tarea a 120 de cîntece sentimentale 
sub motivul că „reduc spiritul de 
luptă" al soldaților diemiști.

Deasupra coșului, de 38 de metri, al Fabricii de postav din Coti bus (R.D.G.), zumzăie motoarele unui elicopter. Din ei a coborîl un zidar penlru a repara partea superioară a coșului. La fiecare 20 de minute, el a tost schimbat. Această manevră a continuai timp de două zilé, pînă la terminarea completă a lucrării.



Adunare festivă ia Praga

Cu prilejul împlinirii a 30 de ani 
de la luptele eeîcristilor și petroliștilor

In lupta pentru dezarmare și pace Semnarea unui protocol privind dezvoltarea 
colaborării economice romîno-polone

Demonstrații și întîlniri ale partizanilor păcii Păreri lucide in ÂngiiaROMA 13 (Agerpres). — în orașul Caserta, din apropiere de Neapole, a avut loc o întîlnire a partizanilor neutralității Italiei. „Pentru a salva Italia de distrugere, a declarat în cadrul întîlnirii senatorul Velio 
Spano, președintele mișcării italiene

opiniei pukh’ce 

japoneze 
(Agerpres). — „Comitetul 
pentru pace în întreaga

TOKIO 13 
celor șapte 
lume“ din care fac parte cunoscufi oa
meni de știință din Japonia, a adresat 
participanfilor la tratativele de la Ge
neva pentru dezarmare chemarea de a 
rezolva problema încetării experienjelor 
nucleare.

Pentru încheierea cu succes a trata
tivelor, se spune în scrisoare, este ne
cesar ca S.U.A., cel pujin pe perioada 
desfășurării tratativelor, să, înceteze ex. 
periențele 
tratative să

a partizanilor păcii, trebuie ca Italia să se desolidarizeze de politica agresivă a N.A.T.O., să pășească pe calea neutralității și să depună toate eforturile pentru acord cu privire la nerală și totală sub național riguros".O puternică demonstrație pentru pace a avut loc, de asemenea, la Pesaro. în cursul demonstrației prof. 
Andrea Gaggero, membru al Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii, laureat al premiului internațional Lenin „Pentru întărirea păcii între popoare", a rostit o amplă cuvîntare. Participanții la demonstrație au hotărît să organizeze strîngerea de semnături pe o petiție cerînd lichidarea bazelor militare americane în Italia.

realizarea unui dezarmarea ge- un control inter-
BERTRAND RUSSELL, într-un 

interviu acordat ziarului „Sovet- 
skaia Rossia” :

„Sint împotriva bazelor ame
ricane din Anglia, tot așa cum 
sînt împotriva bazelor vest-ger- 
mane din Anglia. Sint împotriva 
tuturor bazelor străine de pe te
ritoriile altor țări și de aceea sint 
împotriva tuturor bazelor ameri
cane din oricare țară ■ străină".

K. ZILLIACUS, deputat, într-o 
cuvîntare rostită în Camera Co
munelor :

„Dacă o să continuați să frînați 
reglementarea (problemei germa
ne), acumulînd totodată arma
ment, veți sprijini forțele care 
tind să 
dial și dezlănțuie un război mon- 

să tulbure pacea lumii".

VARȘOVIA 13 (Agerpres). — între 8 și 12 februarie s-au purtat la Varșovia convorbiri între delegațiile Comitetului de Stat al Planificării al R. P. Romîne și Comisiei de Stat a Planificării de pe lîngă Consiliul de Miniștri al R.P. Polone, privind colaborarea economică dintre cele două țări în perioada de perspectivă (pînă în anul 1980).In cursul convorbirilor, care s-au desfășurat în spiritul prieteniei frățești și înțelegerii depline, au fost discutate probleme privind dezvoltarea și întărirea continuă a legăturilor romîno-polone, conform înțelegerii dintre conducerile de partid și guvern din cele două țări.

Pe baza principiilor diviziunii internaționale socialiste a muncii, cele două delegații au discutat și stabilit principalele probleme de colaborare economică în ramurile de bază ale economiei naționale.Protocolul a fost semnat din partea R. P- Romîne de Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R- ?• R°" mine, președintele Comitetului de Stat al Planificării, iar din partea R. P. Polone — de Ștefan Jedry- chowski, președintele Comisiei de Stat a Planificării de pe lîngă Consiliul de Miniștri al R. P. Polone.

nucleare subterane și ca la 
participe și Franța.

■A"

13 (Agerpres). — K,ecentTOKIO
au avut loc alegeri în organul local 
de autoconducere al insulei Niidzi- 
ma, — transformată, cu toate protes
tele populației, într-o bază de ra
chete.

Organizațiile de luptă pentru pace 
au reușit să impună în Consiliul 
municipal al celui mai mare centru 
populat din insulă — Honmura 
candidații lor.

Femeile protestează împotriva 
experiențelor nucleare

NEW YORK 13 (A- 
gerpres). — Partizanii 
păcii din S.U.A. cer în
cheierea imediată a unui 
tratat cu privire la în
cetarea tuturor expe
riențelor nucleare.

La 12 februarie, ziua 
în care la Geneva și-a 
reluat lucrările Comi
tetul celor 18 state pen
tru dezarmare, a avut 
loc la New York o de
monstrație convocată de

mișcarea „Femei, luptați 
pentru pace !“. De
monstranții purtau pan
carte cu lozincile : 
„Nici un fel de expe
riențe nucleare subte
rane, în atmosferă și în 
Cosmos”, „Femeile pro
testează împotriva ex
periențelor nucleare 
„Să oferim copiilor 
noștri cel mai frumos 
dar — pacea”.

Adunați în piața din

fața sediului O.N.U., 
partizanii păcii au stră
bătut străzile New 
York-ului pînă la clă
direa poștei orașului de 
unde au expediat sute 
de telegrame individua
le președintelui J. Ken
nedy și senatorilor ce- 
rîndu-le să 
moratoriul cu 
experiențele 
subterane și 
buie la succesul tratati. 
velor de la Geneva.

Regele Laosului a
MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS. 

La 13 februarie au sosit la Moscova 
într-o vizită oficială Sri Savang Vatha
na, regele Laosului, prințul Suvanna 
Fumma, primul ministru al guvernului 
de coaliție, și alte personalități laojiene.

Pe aeroportul Vnukovo înalfij oaspeji 
au fost întîmpinaji de Nikita Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Leonid Brejnev, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și de alți conducători sovie
tici, precum și de numeroși reprezen
tanți ai oamenilor muncii din Moscova.

sosit la Moscova
Pe aeroport 

nid Brejnev și 
thana.

Pe arterele
Moscova regele Laosului și conducăto
rii sovietici au fost salutați cu căldură 
de mii de oameni ai muncii.

★
Regele Laosului, Sri Savang Vathana, 

însofif de prinful Suvanna Fumma și de 
alfi oameni de stat din Laos, a făcut 
o vizită la Kremlin lui N. S. Hrușciov.

De asemenea, regele Laosului l-a 
vizitat pe L. I. Brejnev.

0. pentru folosirea

introducă 
privire la 
nucleare 

să contri-

Dezbaterile din Camera Comunelor

GENEVA 13. — (De la trimisul Agerpres C. Benga) : în ședința generală de miercuri dimineața a Conferinței Națiunilor Unite pentru folosirea științei și tehnicii în interesul regiunilor insuficient dezvoltate, au început discuțiile cu privire la colaborarea internațională în domeniul tehnico-științific și în alte domenii.în cadrul ședinței, prezidată de Emilio Calderon Puie Amba (Mexic), vicepreședinte al conferinței, a fost

prezentat raportul secretarului general al conferinței, după care au făcut expuneri profesorii H. Laugier (Franța), I. M. Romanov (U.R.S.S.), Gordon Sutherland (Anglia), F. M. Coffin (S.U.A.) și alții.Din partea R. P. Romîne, Valerian Stan, director-adjunct în Ministerul Afacerilor Externe, a făcut în cursul ședinței de miercuri o expunere în care a subliniat printre altele că între țările dezvoltate din punct de
NOTE EXTERNE

Ceylonul sf ii utorul^

PRAGA 13 (Corespondentul Ager
pres transmite): — La 12 februarie, 
la Casa de cultură a sindicatului lu
crătorilor din 
comunicații din 
adunare festivă 
nea luptătorilor 
hoslovacia, cu prilejul împlinirii a 
30 de ani de la luptele ceferiștilor 
și petroliștilor.

In prezidiul adunării au luat loc 
Miroslav Besser, vicepreședinte al 
Comitetului Central al Uniunii lup
tătorilor antifasciști din Cehoslova
cia, Elena Teodorescu, secretar al 
F.S.M., Jemilian Burkov, secretarul 
Uniunii Internaționale a Sindicatelor 
oamenilor muncii din transporturi, 
porturi și pescuit, Jaroslav Pruch, 
președintele sindicatului cehoslovac 
al lucrătorilor din transporturi și 
telecomunicații, prof. Gh. Nițescu, 
ambasadorul R. P. Romîne la Praga.

Ambasadorul R. P. Romîne a. salu
tat pe cei prezenți, subliniind vechi
le tradiții ale legăturilor de priete
nie dintre oamenii muncii romîni și 
cehoslovaci.

Maria Trojanova. președinta

transporturi și tele- 
Praga a avut loc o 
organizată de Uniu. 
antifasciști din Ce-

mitetului orășenesc Praga al Uniunii 
luptătorilor antifasciști, a arătat că 
adunarea cu prilejul aniversării 
luptelor din 1933 are loc în aceeași 
clădire în care cu 30 de ani în urmă 
s-a desfășurat mitingul de protest dl 
oamenilor muncii din Praga împo
triva represiunilor sîngeroase de la 
Grivița. Vorbitoarea a amintit că 
muncitorii din întreaga Cehoslova
cie au protestat in anul 1933 împo
triva terorii la care erau supuși 
muncitorii ceferiști și petroliști din 
Romînia burghezo-moșierească. De 
asemenea, vorbitoarea a subliniat 
că prietenia romîno-cehoslovacă a 
fost cimentată de contribuția arma
tei romîne la eliberarea Cehoslova
ciei de sub jugul fascist.

A urmat un program artistic. 1rs 
încheiere a fost prezentat filmul 
„Valurile Dunării".

La casa de cultură a sindicatelor 
din transporturi și telecomunicații 
s-a deschis o expoziție de fotografii 
oglindind aspecte din lupta clasei 
muncitoare din Romînia împotriva 
fascismului.

La 8 februarie S.U.A. au 
anunțat că încetează să 
mai acorde „ajutor' Cey
lonului. In aceeași zi, gu
vernul ceylonez s-a întru
nit într-o ședință specială 
pentru a examina situația 
creată. în comunicatul dat 
publicității, guvernul cey
lonez protestează împo
triva inadmisibilelor pre
siuni exercitate de S.U.A. 
asupra unei țări suverane 
cum este Ceylonul.

Ce s-a întîmplat de 
fapt ?

In decurs da mulfi ani, 
companiile petroliere a- 
mericane „Caltex* șl 
„Esso”, împreună cu so
cietatea engleză „Shell*, 
asigurîndu-și monopolul 
vînzării de produse pe
troliere în Ceylon, le 
desfăceau la prețuri mari, 
realizînd cîștiguri fabu
loase. în scopul lichidă
rii acestei stări da lucruri 

’dăunătoare economiei na
tionale ceyloneze, guver
nul ceylonez a hotărît să 
naționalizeze o parte 'din 
întreprinderile străine care 
se ocupau cu comercia
lizarea petrolului pe pia
ța internă. A fost înfiin
țată corporația petrolieră 
ceyloneză, căreia i-au 
fost transferate o parte

din bunurile fostelor com
panii străine : deoozite, 
stații de benzină etc.

Guvernul Ceylonului 
s-a oferit să plătească 
compensații pentru aceste 
bunuri și în acest scop a 
început tratative. Compa
niile străine au cerut însă 
o sumă astronomică, 
știind bins că Ceylonul 
n-o va accepta. A apărut 
clar că se intenționa folo
sirea tratativelor în sco
puri de presiune econo
mică și politică asupra 
Ceylonului. Mal întîi a- 
meninfînd cu sistarea „a- 
Jutorului' economic, apoi 
trecînd la fapte, partea 
americană încearcă să lo
vească In planurile guver
nului ceylonez tinzînd la 
dezvoltarea economiei și, 
pe această cale, la con
solidarea independenței 
naționale, să submineze 
politica de neutralitate, 
promovată de guvernul 
Ceylonului.

„Nu putem accepta să 
renunțăm la prestigiul 
nostru* — a declarat șe
ful guvernului, d-na Ban- 
daranayke, la mitingul 
care a avut loc acum cî
teva zile 
„Țara
promoveze

la Colombo, 
noastră trebuie să 

o politică co-

respunzătoare intereselor 
poporului". Numeroase 
partide politice din Cey
lon sprijină poziția fermă 
a guvernului ceylonez. 
„Refuzul guvernului ame
rican de a mai acorda 
ajuto- Ceylonului — a 
declarat Rajaratne, lide
rul Frontului de eliberare 
națională — nu este o 
pagubă pentru ceylonez!, 
Intrucît acest ajutor este 
numai In detrimentul 
țării'.

Ministrul Comerțului al 
Ceylonului, T. B. Ilanga- 
ratne, a anunțat la 1 1 fe
bruarie că au fost Inițiate 
tratative cu cîteva țări, 
între care și țări socia
liste, în vederea achizi
ționării unor cantități mal 
mari de petrol, destinat 
a fi distribuit de socie
tatea de stat creată în 
acest sens.

Presa din diferite țări 
afro-asiatice subliniază că 
„dosarul petrolier' de la 
Colombo oferă un nou 
exemplu concludent des
pre obiectivele așa-zisu- 
lui „ajutor dezinteresat' 
al unor puteri occidentale 
pentru țările în curs de 
dezvoltare.

D. BRATU

vedere economic și țările în curs de dezvoltare colaborarea științifică și tehnică poate să se desfășoare într-un asemenea mod îneît să se obțină importante avantaje reciproce. Romînia colaborează cu succes în domeniul tehnico-științific cu numeroase țări. El a citat printre altele că a fost creată o comisie de colaborare tehnico-științifică cu Indonezia. Se cooperează în diferite domenii cu India, Ghana, Birmania, Afganistanul și cu alte țări din Asia, Africa și America Latină.Pornind de la exemplele sus-men- ționate și de la experiența internațională în legătură cu aceasta, a arătat vorbitorul, se poate constata că, dacă țările vor să promoveze în mod dezinteresat extinderea colaborării internaționale în domeniul științei și tehnicii, există posibilități ca realizările gîndirii umane să fie folosite peste tot acolo unde necesitățile o cer, indiferent de țările unde această realizare a fost obținută. Colaborarea internațională este necesară tuturor țărilor participante la conferință, indiferent de regimul social-politic și de gradul lor de dezvoltare. Stabilirea unor anumite principii fundamentale în cadrul Națiunilor Unite referitoare la cooperarea economică internațională, inclusiv cea tehnico-științifică, a spus în încheiere delegatul romîn, va contribui fără îndoială la creșterea eficienței acestei cooperări în ce privește țările aflate în curs de dezvoltare.Această problemă va constitui o- biectul dezbaterilor dlnțe specializate.
GENEVA 13. —

Agerpres, C. Benga, 
februarie, prof. dr. Roman Moldovan, 
prim-vicepreședinfe al Comitetului de 
Sfat al Planificării, șeful delegației 
R. P. Romîne la conferinfa pentru apli
carea științei și tehnicii în interesul țări
lor slab dezvoltate de la Geneva, a 
oferit un dejun în saloanele restauran
tului Hotel des Bergues. Au luat parte 
G. Laclavere, secretar general adjunct 
al Conferinței, V. Velebit, secretar exe
cutiv al Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa, Michal Kaleki, șeful 
delegației R. P. Polone, Jousé de Cas
tro, șeful delegației Braziliei, I. V/. T. 
Spinks, șeful delegației Canadei, Harri
son S. Brown, secretarul pentru proble
mele externe al Academiei naționale 
de Științe din Pasadena (California).

LONDRALondra au continuat în cursul de 12 februarie dezbaterile din mera Comunelor în legătură cu eșecul tratativelor de la Bruxelles privind aderarea Angliei la Piața comună. în cursul acestor dezbateri primului ministru Macmillan i-au fost adresate numeroase interpelări laburiste în legătură cu convorbirile pe care le-a avut cu generalul de Gaulle la Rambouillet în decembrie anul trecut. Macmillan s-a mulțumit să trimită pe criticii săi să recitească comunicatul comun publicat după convorbirile de la Rambouillet. In același sens, premierul britanic a respins propunerea laburistului Philip Noel Baker de a se publica o „carte albă« despre tratativele cu de Gaulle.Urmînd la cuvînt lui Macmillan, Edward Heath, secretar de stat adjunct și principalul negociator al Angliei la tratativele de la Bruxelles, a declarat că tratativele privind a- derarea Angliei la Piața comună au fost întrerupte în momentul cînd ele promiteau încheierea unui acord favorabil. Heath a declarat în continuare că Anglia nu a renunțat la intențiile sale de a adera la Piața comună, fiind dispusă să ia în considerare orice propunere prevăzînd o soluție de înlocuire a adeziunii pur și simple a țării sale la Piața comună, dar a condiționat aceasta de o serie întreagă de factori.Luînd cuvîntul în numele opoziției

13 (Agerpres). — La zilei Ca-

Declarația primului ministru 

al Norvegiei

mai multor șe-

Corespondenful 
transmite : La 13

OSLO 13 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă, primul ministru al Norvegiei, Gerhardsen, a subliniat că declarația norvegiană 
de la Bruxelles cu privire la adera
rea Norvegiei la Piața comună poa
te fi considerată de fapt anulată- Este nerealist să se aștepte un nou contact pentru desfășurarea tratativelor.Gerhardsen s-a pronunțat pentru stabilirea unei colaborări și mai strînse între țările membre ale Asociației europene a comerțului liber.

Nu mă Incintă apropierea Germa
niei occidentale si Franței de Spania, a declarat Gerhardsen, răspun- zînd la întrebarea unui corespondent.

Rezervație*** în parlament

laburiste, John Callaghan, și-a exprimat neliniștea în legătură cu infiltrarea Germaniei occidentale, Italiei și Japoniei pe piețele de export tradiționale ale Angliei din țările Commonwealthului. El și-a exprimat, de asemenea, temerile în legătură cu evaziunea capitalului britanic în țările Pieței comune în urma eșecului tratativelor de la Bruxelles.Rezoluția opoziției laburiste în care se critică politica guvernului englez în legătură cu eșuarea tratativelor de la Bruxelles a fost respinsă cu 333 de voturi împotriva a 227.Camera Comunelor a adoptat cu 330 de voturi, față de 227 contra, rezoluția guvernamentală în care este aprobată politica guvernului.

au rostit cuvîntări Leo- 
regele Sri Savang Va-

de mare circulafie din

Șase lucratori poștaJț din Buenos Aires (Argentina) declarat
greva foamei la începutul acestei luni în semn de protest împotriva con
cedierii ilegale a unor tovarăși de muncă.

E. Guevara despre relațiile externe ale CubeiHAVANA 13 (Agerpres). — „Nu e- xistă nici o îndoială că politica re-
A

In favoarea dezvoltării comerțului
anglo - sovieticLONDRA 13 (Agerpres). — Deputatul conservator Paul Williams, care adesea se pronunță în apărarea intereselor constructorilor de nave și armatorilor, a arătat la 12 februarie în Camera Comunelor vastele perspective ale extinderii comerțului anglo-sovietic. Menționînd posibilitatea de a obține comenzi din partea Uniunii Sovietice pentru construirea de nave pe șantierele navale engleze, dacă o parte din cost va fi achitată prin importul de petrol sovietic, Williams i-a cerut primului ministru ca în momentul în care guvernul va lua o hotărîre să opună rezistentă oricărei presiuni politice în sensul neacceptării petrolului sovietic.

Primul ministru, Macmillan, a dat asigurări că orice hotărîre a guvernului englez în problema importului de petrol sovietic se va lua „pe baza considerentelor comerciale“.Laburistul Rankin a propus ca Macmillan „să ducă tratative cu primul ministru N. S. Hrușciov în scopul extinderii comerțului cu Uniunea Sovietică în legătură cu eșecul încercărilor Marii Britanii de a intra în Piața comună“.Macmillan a declarat că guvernul încearcă să extindă comerțul Angliei cu Uniunea Sovietică „prin orice mijloace favorabile“ și a arătat că în ultimii ani acest comerț a crescut considerabil.

voluției cubane față de țările socialiste va fi totdeauna o politică de prietenie frățească, a declarat Ernesto Guevara, ministrul industriei din Cuba, într-un interviu acordat societății canadiene de televiziune C.B.C., care realizează în Cuba un film de scurt metraj pentru televiziune. în ceea ce privește politica față de țările capitaliste, aceasta depinde de ele însele. Totdeauna vom menține relații economice cu toate țările lumii care vor dori să aibă a- semenea relații cu noi“.Referindu-se la relațiile Cubei cu S.U.A., ministrul a declarat că viitoarele relații americano-cubane depind de Statele Unite. „Dacă ele ne vor atinge noi ne vom opune, a subliniat el, dacă nu ne vor atinge, va fi mai bine. Vrem să facem comerț cu toate țările, inclusiv cu Statele Unite“.

Lupte între partizani 
și trupele guvernamentale 

în Republica Sud-Airicană

Pentru prima oară în 
Istoria Rhodesiei de sud, 
la sesiunea parlamentului, 
care s-a deschis la 12 fe
bruarie, participă și de
putați africani. Un pro
gres pe linia abolirii ra
sismului 7 S-ar putea zice, 
numai că cei 14 depu
tați negri au fost sepa
rați cu grijă de colegii 
for cu pielea albă. O 
„rezervație* chiar și în 
parlament. .Este semnifi
cativ și felul cum s-a a- 
juns la „alegerea* celor 
14 deputați. Potrivit con
stituției elaborate la Lon
dra, din cei 4 000 000 de 
locuitori africani ai Rho
desiei de sud au primit 
dreptul de alegători doar 
16 000. In același timp 
222 000 de albi au ales 
51 din cei 65 de deputați 
ai parlamentului.

Joshua Nkomo, liderul 
partidului „Uniunea po
porului african „Zim
babwe' din Rhodesia de 
sud, a declarat de altfel

din aceastăcă africanii 
fără nu recunosc alege
rile Intrucît „s-au desfă
șurat în virtutea unei con
stituții antidemocratice*.

Răspunsul noului gu
vern, condus de Winston 
Field, care a preluat de la 
fostul guvern Whitehead, 
„ștafeta* politicii rasiste, 
nu s-a lăsat așteptat. Jos
hua Nkomo, împreună cu 
alți *rei lideri ai partidu
lui său, a fost arestat.

Populafia nu se lasă în
șelată. In ziua deschide
rii dezbaterilor în parla
ment — relatează agenfia 
U.P.I. — numeroși repre
zentanți ai populației de 
culoare, au intrat in par
lament purtînd pancarte 
pe care erau înscrise ce
rerile de a se înceta dis
criminările rasiale și de a 
se pune capăt federației 
cu Rhodesia de nord și 
Nyassalandul — instru
ment al neocolonialismu- 
lui. In momentul în care 
guvernatorul britanic al

Rhodesiei de sud, 
Gibbs, s-a apropiat 
parlament, el a fost 
tîmpinat de demonstranți 
care purtau astfel de lo
zinci : „Jos legile sama
volnicei', „Nu-I imitați pe 

' Verwoerd I*. Ei se refe
reau la proiectul de lege 
care prevede „pedepse 
mai aspre' pentru încăl
carea interdicției cu pri
vire la adunările de masă 
și chiar pedeapsa cu 
moartea pentru „acte de 
sabotaj*. Poliția rasistă a 
intervenit in grabă și a 
împrăștiat cu brutalitate 
pe demonstranți.

Humphœy Gibbs

H. 
de 
în-

a 
dat însă netulburat citire 
unui mesaj de deschide
re în care se reafirmă 
intenția Londrei de „a nu 
întreprinde nimic de na
tură să provoace destră
marea federației*.

Socoteli făcute fără a 
fine seama de raportul 
4 000 000'222 000 I

Acțiuni ale patrioțiîor din Suineea portughezăPARIS 13 (Agerpres). — Potrivit declarației conducerii Partidului a- frican de luptă pentru independență din Guineea portugheză și din insulele Capului Vercîe, dată publicității la Paris, la 23 ianuarie un detașament al insurgenților a atacat prin surprindere tabăra militară portugheză de la Fulakung, de unde călăii salazariști efectuau atacurile împotriva populației civile lipsite de apărare. Șase soldați portughezi fost omorîți și 12 răniți. Patrioții capturat arme și muniții.în zorii zilei de 25 ianuarie
au au

grup de luptători a ocupat cazarmaun

trupelor coloniale din Brandan. Au fost omorîți 20 soldați portughezi, iar alți numeroși soldați au fost răniți. Patrioții au capturat o mare cantitate de materiale.Numeroși soldați și ofițeri portughezi încep să-și dea seama de zădărnicia războiului colonial dezlănțuit de guvernul lui Salazar. După arestarea și trimiterea în metropolă a zece ofițeri ai trupelor coloniale a- cuzați de simpatie față de lupta insurgenților, poliția politică portugheză (PIDE), a arestat recent în regiunea Santo-Domingos 18 soldați care au fost acuzați de colaborare cu Partidul african de luptă pentru independența Guineei portugheze și a insulelor Capului Verde. Acești soldați au fost, de asemenea, trimiși în Portugalia.Conducerea partidului african de luptă pentru independența Guineei portugheze Și a insulelor Capului Verde declară că este ferm hotărîtă să ducă lupta pînă la victorie. în a- celași timp ea declară că este gata să înceapă cu guvernul Portugaliei tratative bilaterale cu privire la lichidarea dominației coloniale în Guineea portugheză și insulele Capului Verde.

JOHANNESBURG. Agenția Reuter relatează că în provincia Transkei din Republica Sud-Africană au izbucnit lupte între unități de partizani africani și trupele guvernamentale. Luptele au loc în districtul Cofim- vaba și la ele participă, potrivit a- genției, cîteva sute de militari și un Important număr de partizani.
PARIS. Cu prilejul „Zilei de soli

daritate cu poporul spaniol", la Bor
deaux numeroase delegații au vizitat 
consulatul Spaniei și au remis peti
ții de protest împotriva represiuni
lor sîngeroase practicate de franchiști. 
Pe petiții figurează sute de semnă
turi strînse în cartierele orașului, la 
uzine și instituții.

MOSCOVA. Cu prilejul semnării 
planului de colaborare pe anul 1963 
între Academia R. P. Romîne și 
Academia de Științe a U.R.S.S., 
miercuri la amiază ambasadorul 
R. P. Romîne' la Moscova, Nicolae 
Guină, a oferit un dejun în cinstea 
membrilor 
academii.

delegațiilor celor două

el, înRoșii Comi-
Criza guvernamentală 

din Siria

DAMASC. Ministrul de finanțe al Siriei, Khalil Kallae, și-a dat demisia. Alți doi miniștri socialiști — Abdel Halim Kaddur și Amin Nefouri — au demisionat la 29 ianuarie. Miniștri reprezentînd în guvern „Frăția musulmană“ au înaintat, de asemenea, cereri de demisie. (A.F.P.).

dian spre pace își va găsi expresia în soluționarea cu succes a problemei de frontieră. Avem întotdeauna încredere în viitor, a spus triumful final al rațiunii.
HANOI. Societatea Crucii din R.D. Vietnam s-a adresattetului internațional de Cruce Roșie cu rugămintea de a interveni pentru a se pune cit mai grabnic capăt atrocităților pe care le comit autoritățile americane și diemiste față de populația pașnică a Vietnamului de sud.

ROMA. Deputatul comunist Bol- drini a depus pe biroul Camerei De- putatilor o scrisoare în care cere convocarea neîntîrziatâ a unei ședințe a Comisiei parlamentare pentru problemele apărării. Boldrini insistă pentru discutarea de către comisie a hotărîrii ministrului de război Andreotti, de a trimite într-o vizită în Spania franchistă pe generalul A- loia, șeful statului major general al armatei italiene.
BONN. La 13 februarie a sosit la Bonn ministrul adjunct de război al S.U.A., Gilpatrik. De la aeroport el s-a îndreptat direct spre Ministerul de Război pentru a începe tratative cu ministrul von Hassel și cu generalul Foertsch, comandantul Bundeswehrului. în cursul serii Gilpatrik s-a întîlnit cu cancelarul Adenauer.
BUENOS AIRES. Intensificînd represiunile împotriva persoanelor și organizațiilor progresiste, poliția din Argentina a arestat șase conducători ai Federației universitare a studenților din Argentina.

ACCRA. La 12 februarie, Federația 
sindicatelor din întreaga Africă a adre
sat primului ministru al Nigeriei o te
legramă de protest împotriva represi
unilor la care a recurs poliția împotriva 
greviștilor din porturile nigériens și 

în cursul cărora au fost uciși doi gre
viști.

Vizita șeiului statului 
Cambodgia la Pekin

PEKIN. La 12 februarie șeful statului cambodgian, prințul Norodom Sianuk, a făcut o vizită președintelui R.P. Chineze, Liu Șao-ți. După cum anunța agenția China Nouă, între ei a avut loc o convorbire prietenească.în cadrul recepției organizate în cinstea șefului statului Cambodgien Liu Șao-ți, președintele Republicii Populare Chineze, a declarat că reglementarea problemei privind frontiera chino-indiană pe calea tratativelor pașnice, este poziția fermă a guvernului chinez. Dorim să începem cît se poate de repede tratativele, a adăugat el, dar putem să și așteptăm cu răbdare.în cuvîntarea de răspuns, Norodom Sianuk și-a exprimat speranța că năzuința guvernelor chinez șl in-

Comunicatul comun 
ghanezo-togolez

ACCRA. La 12 februarie a fost dat publicității la Accra comunicatul comun semnat de președintele Gha- nei, Kwame Nkrumah, și primul mi. nistru togolez, Nicolas Grunitzky.în comunicat se arată că „Republica Ghana și Republica Togo hotărăsc să restabilească contactele normale dintre ele". După cum se știe, relațiile dintre cele două țări se înrăutățiseră în timpul regimului fostului premier togolez S. Olympio.
BEIRUT 13 (Agerpres). — Potrivit știrilor sosite din Irak, în cea de-a șasea zi de la lovitura de stat militară, situația la Bagdad s-a normalizat în linii mari. Schimburile de focuri au încetat, însă tancurile, patrulează pe străzile orașului.La Basra, unde luptele dintre trupele guvernamentale și adepții lui Kassem au durat cîteva zile, noul guvern irakian și-a instaurat controlul. Fostul guvernator al Basrei și fostul administrator al portului au fugit într-o direcție necunoscută.După cum se anunță, adepții lui Kassem s-au întărit în orașul A- mar, opunînd rezistență noului guvern irakian.REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Sctnteii" Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi și instituții. Tiparul ! Combinatul Poligrafic Casa Scîuteii
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