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IN INTERIORUL ZIARULUI• Discuții : Cerințe actuale 
față de manualele: școlare — Prof. Veronica Ferarini — Obser
vații pe marginea unei propu
neri ; Prof. Olimpia Bina — Cum 
am colaborat cu Editura (pag. 2-a).• Al. Cîmpeanu — După prima 
săptămînă de tratative la Geneva (pag. 4-a).

O Deschiderea sesiunii Comi
siei Economice O.N.U. pentru 
Africa (pag. 4-a).

->

Cu reparațiile 
terminate

Mecanizatorii din tot mai multe 
S.M.T. și G.A.S. anunță terminarea 
lucrărilor de pregătire a tractoarelor 
și mașinilor agricole cu care vor lu
cra în campania de primăvară.

★
PLOIEȘTI. — S.M.T. din regiunea Ploiești au reparat și revizuit mai mult de 90 la sută din tractoarele și mașinile agricole. Ele fac acum ultimele pregătiri pentru însămînțările de primăvară. Experiența unităților fruntașe Ciorani, Padina, Sihlea, care au terminat cu mult înainte de data prevăzută reparațiile, a fost generalizată. Astfel, în numeroase S.M.T. munca a fost organizată în două schimburi pe ânsamble și sub- ansamble. O necesare au executate în

La Casa de cultură a studenților „Grigore Preoteasa“ din Capitală s-au deschis, luni dimineața, lucrările celei de-a IV-a Conferințe pe țară a Uniunii Asociațiilor Studenților din Republica Populară Romînă. Iau parte 500 de delegați aleși de conferințele asociațiilor studenților din cele 13 centre universitare.în sală se aflau, ca invitați, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și organizații de masă, personalități ale vieții culturale și științifice, rectori, profesori universitari și alte cadre didactice, activiști de partid și de stat, ai U.T.M. și ai U.A.S.R.Delegații la conferință au ales în prezidiul de onoare Biroul Politic al C.C. al P.M.R.S-a trecut apoi la alegerea prezidiului și a celorlalte organe de lucru ale conferinței. Pe ordinea de

zi, adoptată în unanimitate de delegați, figurează rapoartele Consiliului U.A.S.R. și Comisiei de cenzori, precum și alegerea organelor conducătoare ale Uniunii Asociațiilor Studenților.Partieipanții au primit cu mare însuflețire, cu puternice și îndelungi aplauze salutul adresat conferinței de către C.C. al P.M.R., Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne. Salutul a fost citit de tovarășul Virgil Trofin, membru al C.C. al P.M.R., prim- secretar al C.C. al U.T.M. Delegații și invitații ovaționează îndelung pentru Partidul Muncitoresc Romîn și Comitetul cu tovarășul Dej.La primul tovarășul Ștefan Bîrlea, președintele Consiliului U.A.S.R., a prezentat Raportul Consiliului U.A.S.R. cu pri-
său Central, în frunte Gheorghe Gheorghiu-punct al ordinii de zi

vire la activitatea desfășurată între cele două conferințe și sarcinile de viitor ale asociațiilor studenților.Raportul Comisiei de cenzori a fost prezentat de tovarășul Gheorghe Șerban, președintele comisiei.în continuarea lucrărilor au în- cenut discuțiile la rapoarte.In cuvîntul său, Mircea Angeles- cu, președintele Uniunii Asociațiilor Studenților din București, a analizat pe larg diferite aspecte ale muncii desfășurate de acestea în principalul centru universitar al țării. Arătînd că numărul studenților cu pregătire bună și foarte bună a devenit dominant, el a subliniat că la aceasta a contribuit folosirea unor forme vii,- eficiente, de pregătire profesională.Gheorghe Dumitrașcu a vorbit în cuvîntul său despre unele metode folosite pentru sprijinirea muncii pro-
(Continuare în pag. IlI-a)

Salutul Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn,

Conferințe a II. Æ S. R.mare parte din piesele fost recondiționate sau atelierele proprii.
★— Și mecanizatorii de

adresat celei de-a !V-a

Putem spori mai mult 
productivitatea muncii

Uzinele „1 Mai"-Ploîești. Monta- 
toril Toma Stroilescu și Vasile Nă- 
escu, din secția montaj nr. 1, exe
cută o ultimă verificare ltr toata 
dințată pentru pompa triplex înainte 
de a li montată. (Foto : Agerpres)

BRAȘOV.la S.M.T. Făgăraș și Rupea, regiunea Brașov, au terminat reparațiile. Ei au organizat munca în flux tehnologic continuu, s-au aprovizionat din timp cu piese de schimb. Acum aceste unități repară mașinile agricole pe care le vor folosi la recoltat.
CLUJ. — S.M.T.. din regiunea Cluj au pus în stare de funcțipnare a- proape 90 la sută din numărul tractoarelor și mașinilor agricole. Fruntași sînt tractoriștii de la S.M.T. Bistrița, Cîmpia Turzii și Huedin, unde lucrările sînt pe șfîrșite. (Agerpres)

Secția I furnale este una, din secțiile importante ale Combinatului siderurgic Hunedoara chemată să producă an de an cantități sporite de fontă. Anul trecut, colectivul a- cestei secții, punînd în practică o serie de măsuri tehnico-organizato- rice, bine chibzuite, a reușit să lucreze mai spornic, să folosească mai bine capacitatea de producție a agregatelor. La furnalele 1 și 2, de pildă, prin mai buna organizare a muncii, prin ridicarea indicilor de utilizare s-au dat peste plan 2.627 tone, respectiv 1.125 tone de fontă. Dar dacă analizăm felul cum a fost îndeplinit fiecare indicâtor al planului secției reiese că rezultatele obținute în cursul anului trecut și în prima lună a anului .11963 nu sînt totuși pe măsura posibilităților.Să ne oprim asupra uniți singur, indicator de plan important — productivitatea muncii. In anul 1962, > sarcina de creștere a productivității muncii a fost realizată doar în proporție de 96,5 la sută, iar în luna ianuarie a. c. — de 87,04 la sută. A- semenea procente nu oglindesc nici pe departe posibilitățile secției, experiența furnaliștilor noștri.In secție se neglijează uneori un lucru esențial — repararea là timp a agregatelor. Aceasta, bineînțeles, și din vina conducerii combinatului. Fără să se facă un ” studiu” tehnico, economic temeinic, furnalul nr. 4 a fost menținut anul trecut în stare de funcționare pînă la sfîrșițul lunii octombrie, deși reparația capitală era prevăzută în martie. Ca urmare, furnalul a avut în această perioadă,-, o productivitate scăzută. Și la alte' instalații au existat întreruperi din cauza nerespectării reparațiilor la timp sau calității lor slabe.După cum se știe, la furnale șe cere o mare atenție pentru menținerea temperaturii aerului insuflat la un nivel cît mai ridicat. Or, la secția I furnale au existat unele perioade cînd regimul de temperaturi n-a fost urmărit îndeaproape. Datorită acestui lucru, în multe cazuri s-a ajuns la deranjamente în regimul termic al furnalelor (răcirea lor), fapt care a atras după sine scăderea productivității furnalelor, respectiv a producției de fontă.Rezerve de sporire a producției șî productivității muncii există și în îmbunătățirea activității la cuptoarele de prăjit siderita. In cursul anului trecut, nu s-a reușit să se prăjească în cele mai bune condiții siderita primită de la Ghelar și Te- liuc — care, de fapt, a constituit mi. nereul de bază al secției. Aceasta a dus la scăderea conținutului de fier în încărcătura furnalelor și, în cele din urmă, la micșorarea producției de fontă, a randamentului agregatelor.'Colectivul secției s-a convins, din propria experiență, că una din căile importante de creștere a productivității muncii este organizarea mai bună a cînd în tribuire tehnice muncă, condițiicu spor. Este adevărat că, în această privință, au fost luate o serie de măsuri. Totuși, în organizarea muncii au existat, la un moment dat, deficiențe serioase. Forța de muncă n-a fost folosită în modul cel mai judicios cu putință : în trimestrul II al anului trecut, bunăoară, efectivul mediu planificat a fost depășit. De asemenea, agregatele n-au fost aprovizionate ritmic cu aglomerat și în cantități suficiente. Deși exista o rezervă de siderită, timp de 4 zile din luna ianuarie prăjitoarele secției au funcționat sub capacitatea lor ; rețetele de dozare a șarjelor s-au schimbat prea des. Toate aces-> tea au influențat asupra creșterii productivității muncii în secție.Pentru anul în curs s-au stabilit'

o serie de măsuri care să ducă la valorificarea mai largă a rezervelor de creștere a productivității muncii. Prin menținerea unui regim ridicat a temperaturii de aer insuflat (în medie 750 grade) se va realiza o creștere însemnată a productivității furnalelor și totodată se va reduce consumul de cocs cu circa 50 kg pe tonă. în acest scop va fi reparat cauperul nr. 3 care va asigura ridicarea temperaturii la nivelul stabilit.In vederea măririi cantității de fontă scoasă din •încărcătură, conducerea secției dă o atenție sporită pră- jirii sideritei îneît să se obțină un procent de fier de cel puțin 44 la sută din siderita prăjită. în acest scop s-au și luat ..unele măsuri privind aprovizionarea ritmică a cuptoarelor, respectarea condițiilor de granulâție, menținerea de consumuri de siderită mai raționale în rețetele furnalelor etc, Totodată, s-au organi'- zat echipe pentru alegerea sterilului. Fhrnaliștii secției au însă nevoie de uh sprijin.mai substanțial din partea minerilor, îndeosebi. a celor de la Ghelar, în ce privește mărirea gra- nulației minereului și eliminarea măruntului. Minereul mărunt face ca procesul de ardere în cuptoare să se desfășoare mai anevoios.Rezerve de creștere a producției de fontă și a productivității muncii ■ pot fi puse în valoare și prin 'repararea la timp ționarea unor ponente ale scop au fost măsuri. Prin capitale a furnalului nr. 3 la. termenul prevăzut și de bună calitate, prin schimbarea gîtului la furnalele 1 și 2 și alte îmbunătățiri prevăzute în planul de măsuri tehnico-organiza- torice al secției și care sînt în .curs de aplicare, indicii de utilizare a agregatelor vor spori, crescînd pe această bază cu mult și productivitatea muncii pe secție.Posibilitățile secției de a folosi mai bine capacitățile de producție ale furnalelor, de a spori productivitatea muncii sînt mari. Exisă încă rezerve interne în organizarea muncii și a producției, în ridicarea indicilor de utilizare a agregatelor, în executarea la timp și de. bună calitate a reparațiilor — rezerve care, puse în valoare, contribuie la îndeplinirea planului pe acest an la toți indicii. Dezvoltînd continuu experiența dobîndită, colectivul secției noastre este hotărît să muncească exemplar pentru valorificarea la nivel înalt a acestor rezerve.
Ing. economist AUREL ACHIM 

secția I furnale 
a Combinatului siderurgic 

Hunedoara

Un nou tip de injectorLa Combinatul siderurgic Reșița a fost pus la punct un nou tip de injector pentru cuptoarele Martin. Noul injector asigură absorbirea completă a aerului preîncălzit din camerele regeneratoare și, ca urmare, obținerea unei temperaturi mai ridicate în cuptor. Sporirea pe această cale a temperaturii cu 150—200 grade, permite scurtarea duratei de elaborare a unei șarje. Totodată, folosirea acestui ’ injector a dus lă ‘micșorarea consurhülüi deP combustibil.In prezent, toate cuptoarele Martin de la Combinatul siderurgic Reșița sînt-înzestrate cu astfel de injectoare. (Agerpres)
—

'Astăzi, la două mari 
fabrici de încălțămin
te din Capitală, „Dîm
bovița" și „N. Băl- 
cescu", începe faza fi
nală a tradiționalei

întreceri anuale pen
tru obținerea titlului 
de cel mai-bun croitor 
in piele și ștanțor de 
talpă din sectorul în
călțămintei. In gene-a agregatelor, perfec- instalații și părți com- furnalelor. In acest prevăzute o serie de executarea . reparației L a odihnăVATRA„Scînteii"). sosească în Dornei o nouă serie de ai muncii pentru odihnă tament..Pentru a crea condiții -de tratament, aici a mai fost dată' în folosință o nouă secție de fizioterapie.

DORNEI (coresp. Ieri a început să concediu la Vatra oameni și ■ tra-optime

Semințele de bună calitate, din 
soîuri și hibrizi de mare produc
ție, aduc sporuri însemnate de re
coltă. Pentru verificarea purității 
soiurilor și puterii de germinație 
a semințelor care vor fi folosite 
în primăvară, gospodăriile co
lective și de staf trimit probe la 
laboratoarele de control. La la
boratorul regional din 
s-au făcut pînă acum
analize. In fotografie : se face 
analiza purității semințelor trimi
se de unități agricole din regiu
nea Oltenia.

Craiova 
sute de

muncii. Chiar în acest an, secție s-a trecut la o redis- mai judicioasă a cadrelor și muncitorilor la locul de producția se desfășoară în mai bune, se muncește mai

Expoziție
Muzeul regional 

de artă plastică 
Dobrogea a înfiin
țat în orașul Ba- 
badag a treia ex
poziție permanentă, 
de artă plastică 
din regiune. Expo
ziția, care cuprinde 

,64 de lucrări de 
’‘sculptură și gräfftä 
clasică 
porană, 
pletată 
și cu o 
crări de pictură.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri transmit un fierbinte salut și urări de succes Conferinței Uniunii Asociațiilor Studenților din Republica Populară Ro- mînă.Asociațiile studențești îndeplinesc un rol însemnat în viața universitară, contribuind la formarea noilor promoții de ingineri, profesori, medici, cercetători, oameni de artă, care-și pun cu entuziasm cunoștințele, talentul și energia lor tinerească în slujba construirii socialismului.Constituind ■ un prilej important de trecere in revistă a muncii desfășurate de asociațiile studențești, a rezultatelor obținute la învățătură și în activitatea obștească, de către studenții țării noastre,- Conferința U.A.S.R. are totodată menirea de a stabili sarcinile de viitor ale asociațiilor în lupta pentru înfăptuirea obiectivelor puse de partid în fața școlii noastre superioare.Asociațiile studențești trebuie să pună în centrul preocupărilor sporirea răspunderii studenților față de pregătirea lor profesională, însușirea cuceririlor științei și tehnicii contemporane, pentru a deveni buni specialiști, organizatori pricepuți ai producției industriale și agricole, pasionați răspînditori ai științei și culturii în mase — cadre cu o înaltă calificare, -necesare patriei noastre în plin avînt creator.Asociațiile sînt chemate să sprijine activ conducerile institutelor și facultăților, corpul didactic, în -eforturile pe care le depun pentru perfecționarea modernizarea procesului de învățămînt, orientareaComitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn
Și lui

consecventă spre cerințele practicii, pentru întărirea disciplinei universitare, îmbunătățirea întregii munci de pregătire a studenților, în scopul ridicării nivelului general al activității instituțiilor de învățămînt superior la nivelul exigențelor crescute ale dezvoltării economiei și culturii țării noastre.O atenție deosebită trebuie să acorde asociațiile dezvoltării activităților educative și îmbogățirii conținutului acestora în vederea creșterii conștiinței socialiste și lărgirii orizontului cultural al tuturor studenților, cultivării în rîndurile tinerilor ce se află astăzi pe băncile facultăților a înaltelor trăsături politico-morale ale omului nou al societății socialiste. Este o datorie de onoare a asociațiilor ca, prin întreaga lor activitate, să contribuie Ia formarea unor intelectuali înaintați, bine pregătiți, adversari hotărîți ai inerției, entuziaști promotori ai noului în știință și tehnică, oameni pătrunși de cele mai nobile idei ale epocii noastre — ideile marxism-leninismului, luptători devotați și neobosiți pentru cauza socialismului și păcii.C.C. al P.M.R., Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri urează tuturor studenților noi succese la învățătură și în activitatea obștească și își exprimă convingerea că tineretul universitar se va dovedi și pe mai departe demn de încrederea și dragostea cu care este înconjurat de întregul popor, și se va achita cu cinste de sarcinile ce.i vor reveni ca participant la desăvîrși- rea socialismului și construirea comunismului, la făurirea mărețului viitor al scumpei noastre patrii- — Republica Populară Romînă,Consiliul de Stat al R. P. Romîne
și coatem- 
va fi con- 
in curînd 

serie de lu-
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Aspect din timpul lucrărilor Conferinței U.A.S.R.

Consiliul de Miniștri al R. P. Romîne

ral, concurența sînt 
muncitori tineri care 
s-au afirmat cu prile
jul concursurilor care 
au avut loc pe între
prinderi.
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ln turneu 
cu „Șarjele revisteiTeatrul de estradă din Deva ă întreprins zilele acestea un turneu în Valea Jiului cu spectacolul „Șarjele revistei*.Au fost viu aplaudate numerele inspirate din munca zilnică a celor care făuresc fonta și ofelul, cît și scene în care unele năra- ' vuri rele au fost trimise la... retopit.

Pentru creșterea continuă
a producției de sfeclă de zahărSfecla de zahăr are o importanță deosebită în economia țării. Ea asigură materia primă necesară industriei zahărului și, totodată, se poate folosi și ca furaj în hrana animalelor. Cultura acestei plante s-a dezvoltat mult în ultimii ani atît sub raportul lărgirii suprafețelor cultivate cît și al creșterii producției la hectar. Chiar și anul trecut, deși fost gos- pro-condițiile climatice nu au cele mai favorabile, numeroase podării colective au obținut ducții bune. In regiunile Mureș-Au- tonomă Maghiară, Ploiești, Maramureș și Crișana recolta medie a fost de 16—18 000 kg la ha pe întreaga suprafață cultivată cu sfeclă. Gospodăriile colective din raioanele Tîr- năveni, Tg. Mureș, Luduș, Ploiești, 'Mizil au obținut producții medii de peste 20 000 kg la ha.In numeroase gospodării colective) cultura sfeclei de zahăr constituie un izvor de mari venituri. Anul trecut G.A.C, Variaș, regiunea Banat, a realizat din cultivarea sfeclei 2 800 000 lei, ceea ce reprezintă 30 la sută din venitul bănesc total al gospodăriei.Pentru răspîndirea în producție a experienței înaintate a unităților care au obținut rezultate bune la cultura sfeclei de zahăr și pentru generalizarea celor mai noi realizări ale științei la această importantă plantă de cultură, în zilele de 11—12 februarie a avut loc la Tg. Mureș ședința Secției de cereale și plante tehnice a Consiliului Superior al A- griculturii. Au fost dezbătute cele

mai importante probleme privind sporirea producției la hectar și s-au făcut recomandări de care trebuie să se țină seama în acest an.Anul trecut, acolo unde s-a făcut o alegere judicioasă a plantei premergătoare, unde s-au folosit îngrășăminte, s-a aplicat un sistem rațional de lucrare a solului și de întreținere a culturilor, s-au obținut producții bune la hectar. In cadrul ședinței a fost evidențiată experiența gospodăriei colective „Viață nouă“ din raionul Tg. Mureș, care a obținut o producție medie de 31 600 kg sfeclă de zahăr la ha pe 350 ha. La

și celelalte pregătireaa solului
dîncă de toamnă s-a făcut pe numai 40 la sută din suprafață și din a- ceastă cauză au întîrziat lucrări de primăvară : terenului și semănatul.Lucrările de pregătireau o mare importanță pentru obținerea de producții bune de sfeclă de zahăr. Prin natura sa biologică, sfecla de zahăr preferă solurile arate adînc. la 28—30 cm. Experiența 
unităților fruntașe arată că această 
afînare, în profunzime, este bine să 
se facă în două arături, din care una 

___ mai puțin adîncă și alta adîncă, e- G.A.C. Dor Mărunt, raionul Lehliu, xecutate în vară și toamnă. Așa j-a de pe 168 ha s-au obținut cîte 22 160 kg la ha. Asemenea exemple sînt multe.Din cuvîntul multor participanți a reieșit că recolta putea fi mult mai bună dacă se aplica întregul complex de măsuri agrofitotehnice. La gospodăria colectivă din Cășei, regiunea Cluj, așa cum a arătat ing. Valeriu Mican, s-au obținut de pe 70 ha cîte 24 300 kg la ha. Pe suprafețele unde s-au încorporat în sol odată cu arătură 75 tone gunoi de grajd la hectar și s-au dat patru prașile, producția a fost de peste 30 000 kg la ha. Dacă se lucra la fel pe întreaga suprafață, gospodăria ar fi putut obține cu 360 tone mai multă sfeclă de zahăr.In raionul Botoșani, situat într-o zonă favorabilă pentru cultura sfeclei de zahăr, s-a realizat anul trecut o producție de numai 12 654 kg la ha. Și nu întîmplător. Arătura a-

făcut la gospodăria Variaș din Banat. Pe cîteva hectare, unde nu s-au făcut aceste două arături, recolta la hectar a fost mai mică cu 6 000 Iată de ce s-a subliniat această metodă să fie aplicată scară largă.Aproape toți partieipanții la discuții au subliniat importanța folosirii gunoiului de grajd dat sub arătura adîncă de bază și a îngrășămintelor chimice pentru obținerea producțiilor mari de sfeclă. Efectul îngrășămintelor cu azot este mai mare cînd sînt date împreună cu doze corespunzătoare de îngrășăminte cu fosfor și potasiu, care îmbunătățesc însușirile tehnologice ale sfeclei, sporind conținutul de zahăr.Tov. ing. Gheorghe Sipoș, de la Stațiunea experimentală Lovrin, a arătat cît de mult influențează netezirea solului și afînarea lui la a-.

kg. ca pe

dîncimea de îngropare a seminței pentru efectuarea uniformă a semănatului și asigurarea densității respective. îndată ce se poate ieși în cîmp primăvara, terenul trebuie grăpat cu grapa cu colții reglabili și netezit cît mai bine, iar apoi să se facă semănatul. Mulți vorbitori au subliniat că această lucrare are însemnătate și la alte culturi.Lucrările de întreținere în primăvară au o mare însemnătate pentru păstrarea apei în pămînt. în această iarnă au căzut mari cantități de precipitații. Pentru păstrarea rezervei de apă este necesar să se facă la timp lucrările de întreținere a arăturii.Semănatul la timpul optim al sfeclei de zahăr este o condiție principală pentru sporirea recoltelor. Experiența a demonstrat că sfecla de zahăr este bine să se însămîn- țeze în prima urgență. Ing. Dumitru Vișa, de la G.A.C. Feldioara, regiunea Brașov, a arătat că pe parcelele unde s-a întîrziat semănatul cu o săptămînă producția la hectar a fost mai scăzută cu 5 000 kg.Semănatul trebuie executat în rîn- duri cît mai drepte. Aceasta ușurează mult executarea lucrărilor de întreținere, fără pericol de a se tăia plantele în timpul executării prași- lelor. Din referatul Institutului central de cercetări agricole a reieșit că distanța de 60 cm între rînduri este cea mai bună.O problemă mult discutată a fost norma de sămînță la hectar. Pentru a asigura o densitate mare ca după răsărire să rămînă cel pu-i
TEODOR MARIAN

(Continuare în pag. Il-a)
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Zile de învățătura în gospodăria colectivă ÎN EDITURA POLITICA 
a apărut :In numele păcii și prieteniei

Cartea este consacrată vizitei 
făcute, între 1 și 24 octombrie 
19'62, de tovarășii Gh. Gheorghiu- 
Dej și Ion Gheorghe Maurer în 
Indonezia, India și Birmania. Ea 
cuprinde cuvîntări rostite de 
conducătorii țării noastre și ai 
țărilor vizitate, documentele 
semnate, reportaje despre aceas
tă vizită. Cartea este bogat ilus
trată.

—....

SOSITE LA REDACȚIE

CURSURI DE RIDICAREA CALIFICĂ
RII, Pentru continua îmbunătățire a ca
lității produselor, la Fabrica de con
fecții din Tg. Mureș se acordă aten
ție sporită ridicării calificării muncito
rilor. Un curs de ridicare a calificării, 
cu o durată de 6 luni, este frecventat 
de 120 de muncitoare din sectorul len
jerie. Tn fabrică se fac acum pregătiri 

/pentru deschiderea în luna martie a 
unui alt curs, la care vor participa 120 
de muncitori din specialitatea confecții 
bărbătești, (De la Szente Péter, cores
pondent voluntar).OAMENI DE ȘTIINȚĂ ÎN MIJLOCUL COLECTIVIȘTILOR. Recent, Co- mitetul orășenesc de cultură și artă din Brașov a organizat la căminul cultural din comuna Ghimbav o consultație științifică pe tema : „Furajarea și îngrijirea animalelor”. în cadrul consultației tov. dr. N. Rădulescu de la Institutul de Cercetări Zootehnice din București a vorbit colectiviștilor din această comună despre normele de furajare a animalelor și posibilitățile de asigurare a necesarului de furajare la gospodăria agricolă colectivă din Ghimbav.

Azi,
Înconjurată de lacuri ți 

de zone cu o bogată ve
getale stuficolă, comuna 
Caraorman este o așeza
re din Deltă, situată pe 
unul din marile grinduri, 
cam la jumătatea distan. 
fei dintre brafele Sulina 
și St. Gheorghe. Locuito
rii ei se ocupă îndeosebi 
cu pescuitul, îndeletnici
re ce se moștenește din 
tată-n fiu.

Vreme îndelungată, ca- 
raormanii au fost la 
discreția cherhanagiilor, 
adevărafl „rechini" ai 
Deltei, care acaparau pe 
prețuri de nimic truda 
pescarilor. Jecmăniți, lip
siți de drepturi și asu
priți de slujbașii apa
ratului administrativ al 
statului burghezo-moșie- 
resc, locuitorii acestei co
mune duceau o viață de 
mizerie. Casele lor mici 
și întunecoase, acoperite 
cu stuf erau mai degra
bă niște colibe, Frigurile, 
pelagra și alte boli sece, 
rau o mulfime de vieți. 
Pentru medicamente, pen
tru cîfiva metri de pînză 
sau alte produse, oa
menii erau nevoifi să 
se ducă tocmai la Tulcea.

la Caraorman
Dar ca să ajungă aici, 
trebuiau să meargă cu 
căruța pînă la Crișan 
și-apoi cu barca pe Du
năre, zile în șir.

Jn anii care au trecut 
de la instaurarea puterii 
democrat-populare, în 
felul de a munci și de a 
trăi al locuitorilor din 
Caraorman, în înfățișarea 
satului lor s-au produs 
prefaceri mari. Pescarii 
lucrează cu scule noi : 
vintire, setei, ave — toate 
din fire de relon — cu 
taliene, ciripcele, haine 
de protecție și ambarca
țiuni noi.

Pe ulițe au apărut zeci 
de case noi, acoperite cu 
tablă sau cu țiglă. La 
școala de 8 ani din loca
litate s-au construit noi 
săli de clasă. Spre deo
sebire de trecut, cînd de 
educarea copiilor de aici 
se ocupa un singur învă
țător, acum treaba a- 
ceasta o fac opt cadre 
didactice. S-a dat în 
funcțiune și o stație de 
radioficare.

In casele ’ cetățenilor 
unde odinioară în lungile 
nopți de iarnă nici lăm
pile nu erau aprinse din

lipsă de petrol, acum 
strălucește lumina vie a 
becurilor electrice. Cea 
mai recentă realizare din 
acest îndepărtat colțișor 
al fării este clădirea mo
dernă, din cărămizi, be
ton și sticlă a complexu
lui comercial, prevăzut cu 
magazine pentru desfa
cerea produselor alimen
tare și industriale, bufet, 
magazii de depozitare a 
mărfurilor.

Progrese însemnate 
s-au făcut și în ce prive} 
te asistența medicală. Lo
cuitorii au la dispoziție 
un dispensar modern uti
lat, bine aprovizionat cu 
medicamente. Femeilor 
care trebuie să nască, 
copiilor, bolnavilor de 
aici li se acordă gratuit 
asistență medicală, prin 
medicul circumscripției 
sanitare.

Înfățișarea de azi a co
munei Caraorman oferă 
o părticică din marele 
tablou al schimbărilor ce 
s-au produs și în satele 
din Deltă, în viafa locui
torilor lor.

EUFIM NICOLAEV, 
Tulcea

Cum am devenit radiofonist
La G.'A.C. „Al III- 

lea Congres al P.M.R.“, 
. din Botoșani, funcțio
nează trei cercuri de 
învățămînt agrozoo
tehnic de masă, care 
sînt urmate cu mult 

, interes de 168 de co
lectiviști. Pentru a- 
ajuta pe cursanți să-și 
însușească lecțiile pre
date, lectorii folosesc 
un bogat material di
dactic, fac calcule economice spre a demon, 
stra avantajele aplică
rii metodelor înainta
te etc. Agronomul gos
podăriei, Georgică La
zăr, lector la cercul 
de cultura plantelor, 
și-a pregătit încă din 
vară mostre de diferi
te specii și soiuri de 
plante pe care le folo
sește acum la ' preda
rea lecțiilor (fotografia nr. 1 : lectorul de-

scrie caracteristicile a 
două soiuri de grîu).

La cercul zootehnic, 
condus' de inginerul 
zootehnist Ion Vrsu, 
învață 52 de îngriji
tori de animale. Lec
torul aduce la preda
rea lecțiilor materiale 
didactice — mulaje, 
planșe, diafilme etc., 
organizează demon
strații practice la fer
mele de animale ale 
gospodăriei. Pentru a 
explica niai pe înțe
lesul cursanților tehni
ca mulsului, el folo
sește un mulaj de 
uger, (fotografia nr. 2). 
Dar nu se mulțumește 
numai cu expunerea 
teoretică. La ferma 
de vaci, inginerul zoo
tehnist demonstrează 
cursanților tehnica 
mulsului (fotografia nr. 3).

întrucît gospodăria 
se află în marginea o- 
rașului, colectiviștii 
dau o mare atenție 
dezvoltării ramurii 
legumicole. Anul tre
cut au realizat din 
cultura legumelor 
860 000 lei. Pentru a 
obține în acest an re
colte și venituri mai 
mari, zeci de colecti
viști învață cu sîrgu- 
ință la cercul legumi
col.

Deși în aceste zile 
termometrul înregis
trează temperaturi 
scăzute, în răsadnițe 
plantele se dezvoltă 
normal. Aci se fac de
monstrații practice a- 
supra felului cum tre
buie amenajate ră
sadnițele. (fotografia nr. 4).

Fotoreportaj de Nis- 
tor Țuicu.

-----------------------------------------------------------------------——-----------»—( 

Pentru creșterea continuă 
a producției de sfeclă de zahăr 
(Urmare din pag. I-a)

Măsuri pentru sporireaDEVA 18 (coresp. Agerpres). — în regiunea Hunedoara, pășunile 
și fînețele naturale ocupă mai mult de jumătate din suprafața agricolă.în vederea generalizării experienței dobîndite de unele unități agricole socialiste fruntașe în ridicarea productivității: pășunilor a avut loc recent la O.răștie o consfătuire la ^are au participai președinți și ingi-

producției pășunilorneri agronomi din gospodăriile agricole colective, specialiști de la consiliile agricole raionale. Participanții au stabilit unele măsuri pentru sporirea productivității pășunilor. Pe approximativ 10 000 de hectare de pășuni și finețe se vor executa lucrări de curățire, de combatere a eroziunilor și desecări, vor fi administrate îngrășăminte ,și amendamente.

țin 80—100 000 plante, este necesar să se folosească 25—30 kg sămînță la hectar.Lucrările de întreținere la sfeclă încep imediat după răsărire. Numeroși vorbitori au arătat că producția 
de sfeclă este influențată mult de 
numărul și de adîncimea prașilelor 
executate. Acolo unde s-au executat 4—5 prașile mecanice între rînduri și una-două prașile manuale pe rînd, producția de sfeclă în toate regiunile din țară a fost cu 5—6 000 kg mai mare. De asta s-au convins și colectiviștii din Dor Mărunt, raionul Leh- liu. Aici, pe terenurile unde s-au dat 5 prașile, producția a fost mai mare cu aproape 10.000 kg la ha față de terenurile unde s-au aplicat 3 prașile. Acest lucru este firesc. Sfecla de zahăr are mare nevoie de hrană abundentă și de multă apă în perioada de formare a rădăcinii și de a- cumulare a zahărului. Aceste condiții se realizează în primul rînd prin fertilizarea solului și prin aplicarea lucrărilor de întreținere în

toată periéada de vegetație a sfeclei, care este destul de lungă.Din discuții a reieșit necesitatea de a se efectua în toată țara cel puțin 4 prașile.Anul acesta urmează să se cultive cu sfeclă de zahăr 160 000 ha. în recomandările cu privire la agrotehnica sfeclei de zahăr, studiate și adoptate la ședință, s-au prezentat în linii nțari principalele măsuri a- grofitotehnice care contribuie la obținerea de producții mari la sfecla de zahăr. Așa cum s-a subliniat în ședință, aceste recomandări trebuie adaptate la condițiile concrete din fiecare unitate agricolă socialistă și aplicate în mod diferențiat.în prezent sînt create condiții pentru obținerea de producții mari de sfeclă de zahăr, dispunem de sămînță suficientă din soiuri valoroase, productive și cu conținut, ridicat de zahăr ; se asigură cantități mai mari de îngrășăminte chimice față de anii trecuți. Baza tehnico-mate- rială este în continuă creștere, iar în fiecare regiune există numeroase gospodării agricole cu o bogată ex

periență în cultivarea acestei prețioase plante tehnice. Consiliile a- gricole, cadrele tehnice și de conducere din gospodăriile agricole colective trebuie să generalizeze în producție rezultatele cercetărilor științifice și metodele de lucru avansate folosite de către gospodăriile care obțin an de an producții mari de sfeclă.Mai este puțin timp pînă la începerea lucrărilor agricole de primăvară. Toate unitățile agricole să fie bine pregătite din punct de vedere tehnic și organizatoric. în acest scop trebuie luate măsuri pentru terminarea aprovizionării cu semințe și verificarea valorii lor culturale, pentru procurarea insectofun- gicidelor, pentru pregătirea utilajului necesar la executarea tuturor lucrărilor agricole de primăvară. Este necesar șă se facă și instruirea temeinică a mecanizatorilor, a mînuito- rilor de agregate și a tuturor colectiviștilor pentru a cunoaște și a-și însuși învățămintele prețioase căpătate la acest valoros schimb de experiență.

Deoarece mi se defec
tase aparatul de radio, 
m-am prezentat cu el la 
atelierul de reparații al 
cooperativei „Radio-Pro- 
gres1’ din calea Plevnei 
nr. 13. După citeva zile, 
cînd m-am dus să-l ridic, 
am cerut să-l încerce. Mi 
s-a spus însă că nu e ne
voie deoarece reparația a 
fost executată de specia
liști. Acasă, însă, aparatul 
nu mai funcționa nici mă
car ca înainte de a-l du
ce la reparat. M-am dus 
din nou la atelierul coo
perativei și din nou a- 
ceeași poveste : deși re
parat a doua oară, apa
ratul nu funcționa. I se 
schimbaseră cîteva piese, 
printre care și difuzorul

dar rămăseseră cîteva 
șuruburi nemonfate, un 
fir deslipit, un picior de 
lampă strîmb. Mi s-a spus 
însă că aparatul merge 
și fără ele.

Sătul de cîte drumuri 
făcusem cu aparatul in 
brafe, am început să-l 
cercetez cu atenție, să-i 
studiez prospectul și să 
citesc chiar cărți de spe
cialitate. Cu ani în urmă 
mă pasionase radiofonia. 
M-am apucat apoi de lu
cru, adică am refăcut ceea 
ce neglijaseră ,,specialiș
tii’1 : am lipit firul lăsat 
liber, am montat la loc 
o sîrmă despre care ei 
spuneau că este de pri
sos, am fixat bine o lam
pă în soclu, și așa, rînd

pe rînd, am înlăturat o 
parte din cauzele care 
făceau ca aparatul să nu 
funcționeze. Așa am în
ceput să devin și eu ra
diofonist...

E drept, nici acum a- 
paratul de radio nu este 
tocmai bun. Dar, în defi
nitiv, eu nu sînt om de 
meserie și nu văd de ce 
aș avea pretenții... de la 
mine. In schimb, cred că 
sint îndreptăfit să în
treb pe cei de la 
„Radio-Progres1’ de ce 
se tolerează ca la atelie
rul respectiv lucrătorii să 
nu-și facă datoria în mod 
conștiincios,

AUREL BRÎNZAN 
BucureștiLa Ateneul R. P. RomîneLa cererea publicului, astă seară, Ia orele 20,00, orchestra simfonică a Filarmonicii de Stat „George Enes- cu” va repeta la Ateneul R. P. Ro- mîne, concertul simfonic prezentat în zilele de 16 și 17 februarie. In program : „Grivița noastră” — oratoriu pentru soliști, cor mixt, cor de copii, recitatori și orchestră de

Gh. Dumitrescu, pe versuri de Cicerone Theodorescu. Soliști : Emilia Petrescu, Elena Andrei, David Oha- nezian, Ion Hvorov ; — povestitor : Fory Etterle ; Concertul pentru vioară și orchestră de Beethoven — solist Șt. Ruha și Uvertura „Eg- mont” de Beethoven. Dirijează Mircea Basarab.

Observații pe marginea unei propuneri Cum am colaborat
în două articole publicate recent în Cadrul discuției din „Scînteia“ s-ău formulat o seamă de sugestii privitoare la oglindirea mai largă, mai sistematică în manualele de chimie a progreselor științei și tehnicii contemporane. Deși le consider judicioase, cred că nu ne putem opri la ele.Autorii manualelor de chimie a- flate astăziȚa. îndemîna elevilor au reușit să prezinte în cadrul capitolelor de chimie organică și anorganică unele aspecte ale progresului tehnic, rezultate ale noilor cercetări întreprinse de oamenii de știință, realizări din întreprinderile industriei chimice. Cu toate acestea, cred că este necesară o preocupare temeinică pentru îmbunătățirea lor în continuare. După părerea mea, pentru a ajuta munca autorilor nu este de-ajuns să le propunem să „rezolve" tratarea unor capitole moderne ale chimiei adăugind la vechile manuale, de pildă, doar descrierea mai detaliată a reacției de polirne- rizare sau forma macromolécule- lor de cauciuc, așcr cum sugerează colegul nostru, prof. Teodor Pro- -dea,, în articolul „Pe marginea unei propuneri“. Consider că în viitoarele ediții ale manualelor de chimie este necesar să fie redate convingător nu numai aplicațiile teoretice îh industrie, agricultură etc, ci să se stabilească și o structură în care să iasă în evidență importanța legilor și regulilor care stau la temelia științifică a producției moderne. $i iată de ce.în cadrul pregătirii generale a elevilor, cunoștințele despre metalele din familia fierului ocupă un loc important. Dar inanuălul de .clasa a X-a se limitează la prezentarea noțiunilor și aplicațiilor industriale studiate și de noi, profesorii, pe cînd eram elevi. După părerea mea, este necesar să fie prezentate principiile care stau astăzi la baza folosirii în procesele de topire a minereurilor sau metalelor 

a aerului îmbogățit în oxigen sau chiar a oxigenului direct, atît la furnale cît și la cuptoarele de oțel, avantajele tehnico-economice între care productivitatea înaltă a agregatelor. în zilele noastre, introducerea gazului natural la agregatele 

siderurgice și aplicarea procedeelor moderne bazate pe utilizarea oxigenului au deschis largi perspective creșterii producției de oțel. Bunăoară, folosirea oxigenului la elaborarea unei șarje de oțel determină creșterea productivității cuptoarelor Martin de 1,5—2 ori, iar consumul de combustibil scade simțitor. Acestea fiind bine știute de autori, de ce nu ar putea fi redactate asemenea lecții din care elevii să înțeleagă și să rețină procedeele noi folosite în producție ?Și în manualul de clasa a XI-a se descriu numeroase procedee moderne utilizate în industria chimică. Din păcate însă, în manual se acordă prea puțină atenție folosirii cuceririlor chimiei în alte ramuri industriale și în agricultură, iar aplicațiile descrise par „lipite", lăsînd impresia unei lecturi suplimentare, facultative ; un astfel de exemplu îl oferă paragraful „Dezvoltarea industriei hîrtiei și celulozei în țara noastră după 23 August 1944“ din lecția „Celuloza". Nu ar fi fost mai indicat să se prezinte, pe lîngă procedeul clasic de fabricare a celulozei și hîrtiei, noile procese chimice și tehnologice legate de fabricarea celulozei din stuf în țara noastră? Noțiunile științifice de bază ar fi fost legate și mai bine de aspectele progresului tehnic, de realizările importante obținute la noi în dezvoltarea industriei chimice. Prin îmbunătățirea manualelor, studiul chimiei va deveni mai cuprinzător, mai eficient. Și, în cele din urmă, elevii — dintre care mulți vor merge după absolvirea școlii în noile combinate chimice sau vor urma cursurile învățămîntului superior — se familiarizează mai repede cu tehnica nouă pe care o vor întîlni în producție.în încheiere, o remarcă referitoare la un procedeu grafic utilizat la manualul de chimie organică pentru clasa a XI-a. Mi se pare indicată scrierea cu cerneală de tipar în două culori spre a marca ceea ce este caracteristic pentru o substanță r legătura dintre atomi, funcțiunea organică din moleculă

etc. In acest fel atenția elevului se poate concentra mai mult, el este ajutat să-și fixeze mai ușor noțiunile. Propun Editurii didactice și pedagogice să folosească acest procedeu grafic și la tipărirea celorlalte manuale de chimie.
Prof. VERONICA FERARINI 

Institutul de cercetări pedagogice 
din București

De la început vreau să arăt că discuția ce se desfășoară în presă, în cadrul societăților științifice ale cadrelor didactice în legătură cu unele cerințe actuale față de manualele școlare este deosebit de folositoare și instructivă pentru noi, autorii de manuale. 'Observațiile critice competente — în marea lor majoritate întemeiate — sugestiile și propunerile colegilor noștri.

făcute cu interes și grijă pentru continua îmbunătățire a pregătirii tinerei generații, constituie o contribuție importantă la îmbunătățirea cărților și programelor școlare. Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterii din coloanele ziarului „Scînteia“ nu intenționez să invoc diferite cauze obiective pentru a justifica unele sau altele din lipsurile manualului de fizică pentru clasa a
Din poșta discuției

primii manualele & matematfcâ
Demonstrații pe înțelesul elevilor

Predind matematica la 
clasele V—VII am obser
vat că aceste manuale 
conțin unele expuneri și 
demonstrații excesiv de 
lungi, care cer prea 
mult timp pentru a fi 
studiate. După orele de 
școală, elevul nu învață 
numai la matematică, lui 
îi trebuie timp pentru 
a-și pregăti lecțiile și la 
alte obiecte. Autorii de 
manuale trebuie să țină 
seama de vîrsta elevilor, 
de puterea lor de înțele
gere, cînd prezintă de- 

" monstrațiile, definițiile 
etc. Din acest punct de 
vedere ar trebui revăzu
te și îmbunătățite expu

Legătura studiului matematicii 
cu cel al fizicii

Mă asociez punctului 
de vedere exprimat de 
alți profesori participant 
la discuție că, față de 
anii trecuți, s-au realizat 
progrese în predarea ma
tematicii în strînsă legă
tură cu fizica. Totuși, 
din manualele școlare 
nu reiese încă suficient 
de clar că aceste două 
științe sînt înrudite și se 
ajută reciproc. De aceea 
propun ca în manualele 
de matematică să fie in
troduse un număr mai 

nerile din manualul de 
geometrie pentru clasa a 
Vl-a despre simetria 
față de o axă, neegalită- 
țile între elementele u- 
nui triunghi. La fel de 
lungi și greu accesibile 
sînt prezentate și noțiu
nile despre transforma
rea fracțiilor ordinare în 
fracții zecimale din ma
nualul de aritmetică pen
tru clasa a Vl-a, cele 
despre sistemul metric 
— unități de măsură 
pentru lungimi din ma
nualul de Clasa a V-a.

Prof. CHIMON 
MAZARACHI 

Școala de 8 ani nr. 3 din 
Galați

mare de probleme de a- 
plicație privind fizica. De 
exemplu, în predarea 
calculului cu aproximație 
s-ar putea demonstra in
tuitiv valoarea diferitelor 
erori.

Avînd în vedere impor
tanța și frecvența mări
milor vectoriale întîlnite 
în fizică și tehnică, con
sider necesară introduce
rea, mai de vreme, în 
studiul matematicii a no
țiunii de vector și a ope
rațiilor. cu aceștia. Desi

gur că pentru clasele 
mici vor trebui prezenta
te operații cu vectori co- 
linëari, iar în clasele 
mai mari, cînd se lărgeș
te sfera noțiunii de vec
tor, putem să-i deprindem

Maz multe exerciții cu caracter aplicativ

Așa cum au arătat în 
cadrul discuției și alți 
colegi, exercițiile și pro
blemele au un rol im
portant în înțelegerea de 
către elevi a noțiunilor 
teoretice. Dar la unele ca
pitole din manualul de 
geometrie analitică pen
tru clasa a XI-a reală 
sînt prea puține aseme
nea exerciții și probleme 
care să înlesnească ele
vilor însușirea noțiunilor 
predate în clasă. Propun

Manuale hune, accesibile

De un real folos în 
predarea geometriei ne 
sînt manualele pentru 
clasele a Vl-a și a Vll-a. 
Succesiunea logică și 
metodică a lecțiilor, gri
ja pentru trecerea gra
dată de la cunoscut la 
necunoscut și de la sim
plu la. complex, demon
strațiile riguros științifi
ce și totuși 
dau elevilor posibilitatea 
să-și însușească temeinic 
noțiunile de geometrie.

pe elevi șă efectueze di
ferite operații și calcule 
cu vectori coplanari.

Prof. ELENA TULÏPANT 
Școala medie nr. 9 din 

București

ca la capitolul „Puterea 
punctului față de cerc" 
să se includă cîteva pro
bleme despre axa radica
lă, despre centrul radical 
și fascicule de cercuri. E- 
xerciții și probleme sînt 
necesare, după părerea 
mea,, și la explicarea 
și însușirea noțiunii de 
„polară" la cerc și co
nice.
Prof. ANDREI PETRE 
activist al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Buzău

In legătură cu aspectul 
grafic, întreb Editura di
dactică și pedagogică: nu 
consideră că ar fi cazul 
să tipărească manualele 
de geometrie cu figuri 
în culori ? Elevii din cla
sele mici le-ar înțelege 
și reține mai ușor.

accesibile, Prof. VASILE CIOBANU 
Școala medie din 

comuna Salcia, raionul 
Tumu Măgurele

Vl-a pe care l-am elaborat împreună cu prof. Virgil Atanasiu, ci să arăt cîteva din problemele care se ridică în timpul redactării și definitivării unui manual.Editura didactică și pedagogică ne-a dat un sprijin efectiv prin referatele exigente și judicioase pe care le-a asigurat, prin munca responsabilului de carte și a tehnoredactorului. Multe din sugestiile pe care le-am făcut în ce privește interpretarea programei au fost acceptate de cabinetul metodic al ministerului. Numai că receptivitatea unor redactori ai editurii față de părerile autorilor nu a fost întotdeauna cea dorită. Deși relatez un caz particular, care nu cred că s-a repetat și cu alți autori, consider utilă consemnarea lui.în timp ce redactam manualul ne-am dat seama că în elaborarea temei „forță-presiune“ ar ii mai indicată reprezentarea vectorială a forței și am făcut-o fără a detalia, ci simplu, ca pentru elevi de clasa a Vl-a, întrucît era necesar să ss aprecieze direcția, sensul, punctul de aplicație și mărimea forței. Introducerea acestei completări simplifica reprezentarea grafică și totodată ușura înțelegerea multora din temele următoare. Nefiind inclusă în programă, fără a lua în discuție părerea noastră, editura a scos această problemă din manualul prezentat ; de aceea textul a rămas cam trunchiat. Cred că era bine dacă- se accepta și introducerea noțiunii de „moleculă" chiar de la început, legată de divi- zibilitatea ca proprietate generală a corpurilor; la fel și noțiunea de „materie" sub cea mai simplă dar corectă formă. Se dădea astfel posibilitatea interpretării științifice a stărilor de agregare și a fenomenelor folosite ca exemplu de la începutul studiului fizicii. De asemenea, în manual s® simte lipsa noțiunii de „greutate specifică“ pe care, de altfel, nici programa nu o indică.Respectarea programei este obligatorie pentru toți profesorii, pentru autorii de manuale, dar est9 firesc să existe și opinii diferite. De aceea propun ca. Ministerul învățămîntului să recomande și să asigure colaborarea mai strînsă între autorii manualelor și autorii 

programelor, cu atît mai mult cu cît uneori acestea se elaborează concomitent. în urma unor discuții concrete ar avea de cîștigat și unele și celelalte. Pe această linie eu aș merge și mai departe propunînd o conlucrare strînsă între profesorii care întocmesc programele de fizică și de matematică pentru a se asigura îmbinarea predării acestora. Printr-o reluare a studiului și analizei programelor s-ar putea aduce și îmbunătățiri substanțiale manualelor,O altă problemă pe care o supun atenției este aceea a timpului care se afectează pentru îmbunătățirea manuscriselor în urma observațiilor judicioase ale referenți- lor. Ps lîngă faptul că aceste păreri ne sînt comunicate uneori cu întîr- ziere editura cere să ne pronunțăm asupra lor și să le introducem în mare viteză, ceea ce este în dauna calității manualelor. De aceea, propun ca planul de producție al editurii să fie întocmit astfel îneît să se poată munci cu atenție la perfecționarea manuscrisului.în încheiere aș vrea să propun Ministerului învățămîntului și editurii să studieze mai în amănunt îmbunătățirea posibilităților de documentare, modalitatea îmbogățirii surselor de studiu ale autorilor de manuale. Ar fi foarte folositor ca serviciul de documentare al Editurii didactice și pedagogice să pună la dispoziția autorilor de manuale ultimele noutăți din publicațiile d9 specialitate, metodice și manuale apărute în alte țări, pe o durată corespunzătoare consultării lor.îmbunătățirea noilor manuale depinde și de studierea atentă a cărților de școală folosite pînă acum, de analiza calităților și lipsurilor lor. De aceea propun ca toate părerile, sugestiile și criti- cile referitoare la programe și manuale — exprimate în discuțiile din presă, de la societățile științifice, în consfătuirile organizate de minister — să fie centralizate în cadrul acestui serviciu de documentare pentru a putea fi cercetate cu atenție de acei care elaborează manualele.
Prof. OLIMPIA BÎNA 

Școala medie nr. 22 „Gh. Lazăr” 
din București
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prezentat de tov. Ștefan BîrleaCea de-a IV-a Conferință a Uniunii . Asociațiilor Studenților — a spus raportorul — se desfășoară în condițiile avîntului cu care oamenii muncii de pe întreg cuprinsul patriei luptă, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, pentru de- săvîrșirea construcției socialiste.Socialismul a făurit tinerei generații o viață demnă, plină de satisfacții, i-a deschis, cele mai largi posibilități de afirmare pe tărîmul muncii productive, al științei, artei și culturii.Statul democrat-popular a transformat știința și cultura într-un bun cu adevărat al maselor. Măsurile luate în ultimii ani de partid și guvern pentru îmbunătățirea conținutului învățămîntului superior și-au arătat de pe acum deosebita lor însemnătate și au fost primite cu entuziasm de tineretul universitar, a spus vorbitorul.Raportul înfățișează dezvoltarea învățămîntului superior, înființarea de noi centre universitare și institute de învățămînt, creșterea numărului de studenți. Se relevă, de asemenea, îmbunătățirea condițiilor de viață și studiu ale studenților, datorită construcției de cămine și cantine, a majorării burselor.Cu adîncă emoție, bucurie și recunoștință — a spus vorbitorul — am ascultat sfaturile părintești cuprinse în salutul adresat conferinței de către C. C. al P. M. R., Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri al R.P. Romîne, care reprezintă pentru toți studenții țării un nou îndemn de a munci cu sîrguință pentru a deveni buni specialiști, capabili să servească cu abnegație și devotament mărețele idealuri ale poporului nostru, construirea socialismului și comunismului. în numele tuturor participanților la conferință, el a exprimat recunoștința fierbinte a tineretului universitar față de poporul nostru muncitor, față de guvernul R. P. Romîne, față de Partidul Muncitoresc Romîn și Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.Partidul a pus în fața noastră, a tineretului universitar, — se spune în raport — sarcina de a ne însuși temeinice cunoștințe,. teoretice și practice, de a deveni specialiști capabili să stea în primele rînduri ale luptei pentru dezvoltarea economiei și culturii socialiste, pentru aplicarea cuceririlor științei și tehnicii contemporane.în ultimii doi ani, peste 21 000 de tineri au absolvit învățămîntul superior ; marea lor majoritate își îndeplinesc cu pricepere și devotament sarcinile ce le revin.Bilanțul sesiunilor de examene reflectă rîvna, conștiinciozitatea,- ■■ atitudinea înaintată față de muncă ce caracterizează cea mai mare parte a studenților. în anul universitar 1961 —1962 procentul celor care au promovat cu note bune și foarte bune, reprezintă 72,8 la sută, față de 70 la sută çît a fost în anul 195.9—1960. în sesiunea de examene din ianuarie a acestui an universitar, 82,4 la sută din numărul studenților promovați au obținut medii peste 7.Raportul relevă îmbogățirea experienței și lărgirea sferei activităților menite să stimuleze pregătirea profesională a tineretului universitar, aplicarea unor inițiative valoroase în întărirea legăturii cunoștințelor teoretice cu practica, cu viața. Se citează printre altele realizarea unor lucrări în birourile de proiectări din diferite uzine de către studenții Institutului politehnic Brașov, faptul că numeroase lucrări practice, proiecte de an și de diplomă, cercetări efectuate în cadrul cercurilor științifice studențești abordează la un nivel din ce în ce mai înalt probleme de actualitate ale construcției social-economice, multe dintre ele puțind fi aplicate în practică cu rezultate imediate.Profesorii noștri, care în imensa lor majoritate se bucură de stima și recunoștința studenților — a spus vorbitorul — ne transmit nu numai cunoștințe de specialitate, ci și dragostea de muncă, pasiunea nobilă pentru o pregătire temeinică, ne sprijină în formarea noastră etică, cetățenească.
A IV -a Conferință pe tară a Uniunii

Asociațiilor Studenților din
(Urmare din pag t-a)fesionale a studenților Institutului a- gronomic din Timișoara, care au contribuit ca rezultatele actualei sesiuni de examene, să fie mult mai bune de- cit ale sesiunii anterioare.Cuvîntul studentei ieșene Maria Stöleriu a relevat un aspect important al activității asociațiilor studenților din acest vechi centru universitar : îndrumarea studenților în vederea formării unei concepții științifice despre natură și societate care să aibă la bază . învățătura marxișt- leninistă. Ea a împărtășit din experiența dobîndită de asociații în activitatea de formare a intelectualului de tip nou.loan Bakoș, președintele Uniunii Asociațiilor Studenților din Tg. Mureș, a scos în evidență unele aspecte ale activității de educație patriotică a studenților, vorbind pe larg despre variatele forme de muncă politico- educative folosite în rîndul acestora.Adresîndu-se conferinței, Alexandru Smaranda, student la Institutul pedagogic din Craiova, a prezentat cîteva aspecte și forme concrete ale muncii desfășurate în acest centru universitar în vederea îmbunătățirii pregătirii profesionale a studenților.Președintele Asociațiilor Studenților din Institutul pedagogic din Galați, Virgil Hîrtopeanu, a vorbit despre activitatea depusă în sprijinul

Raportul arată necesitatea acordării unui sprijin mai eficace pentru studenții din primii ani în vederea însușirii metodelor specifice studiului universitar, experiența valoroasă în această direcție a unor asociații. în Ce privește activitatea în rîndul studenților din anii mari se relevă că cei mai mulți dovedesc interes și pasiune pentru aprofundarea cunoștințelor, pentru a fi la curent cu tot ceea ce au realizat știința și tehnica înaintată.Subliniind necesitatea pregătirii multilaterale a specialistului în orîn- duirea socialistă, vorbitorul a arătat că imensa majoritate a tineretului universitar se pregăteșe cu perseverență la științele sociale, fapt dovedit de rezultatele tot mai bune obținute la examene, de progresele însemnate dobîndite în înțelegerea materialist-dialectică a cunoștințelor de specialitate.Arătînd că partidul și guvernul au acordat în mod continuu o atenție deosebită orientării școlii noastre către nevoile vieții, vorbitorul a subliniat că în hotărîrile adoptate în ultimii ani au fost stabilite o serie de sarcini deosebit de importante, a căror aplicare constituie un puternic factor stimulativ în mobilizarea studenților la o temeinică pregătire teoretică și practică.în prezent, sarcina principală a asociațiilor noastre este ca prin întreaga lor activitate să contribuie la sporirea răspunderii patriotice a studenților față de pregătirea lor profesională pentru obținerea unor rezultate superioare la învățătură.în domeniul pregătirii profesionale a studenților, raportul relevă că în perioada următoare asociațiile își vor concentra activitatea pentru a-și spori contribuția la obținerea unor rezultate superioare la învățătură de către toți studenții, vor muncj în așa fel încît studenții care promovează cu note minime să devină excepții.După ce arată importanța întăririi disciplinei, astfel ca fiecare student să înțeleagă că respectarea normelor vieții universitare este o necesitate de ■ prim ordin în procesul de însușire a unor cunoștințe temeinice, în raport se subliniază că asociațiile trebuie să sprijine mai mult legarea cunoștințelor teoretice cu practica, cu necesitățile reale ale producției, ale vieții. în toate verigile procesului de învățămînt, seminarii și ore de laborator, proiecte de an și de diplomă, trebuie șă se reflecte mai pregnant preocuparea studenților de a a.dînci cunoașterea problemelor e- conomiei și culturii socialiste din patria noastră.Asociațiile vor acorda toată aten- .ția .îmbunătățirii.conținutului și sporirii eficienței formelor de antrenare a studenților la învățătură, înlătu- rînd unele metode formale și punînd accentul principal pe munca personală, pe studiul individual.în continuare, raportorul a arătat că asociațiile studenților au adus o contribuție sporită la formarea politi- co-ideologică și moral-cetățenească a tineretului universitar, la dezvoltarea conștiinței sale socialiste. Ele iau parte activă la viața politică și obștească a țării.în dezvoltarea sentimentelor patriotice ale tineretului universitar, în întărirea frăției dintre tinerii de toate naționalitățile are o mare însemnătate faptul că tineretul studios, fără deosebire de naționalitate, învață și trăiește împreună, desfășoară laolaltă activitatea obștească și culturală.Studențimea noastră —a spus vorbitorul — este caracterizată în ansamblul ei printr-o atitudine înaintată. Atașamentul profund față de politica partidului, față de patria noastră, față de popor, atitudinea militantă au devenit caracteristice pentru tineretul nostru universitar.Dornici să cunoască cît mai bine valorile artistice și culturale ale poporului nostru, cît și creațiile cele mai de preț ale culturii și artei universale, studenții noștri resping și voi- respinge orice ploconire în fața decadentismului, orice concesie față de ideologia burgheză.în ultimii doi ani. asociațiile noas- ■ 

bunei desfășurări a practicii viitorilor profesori în școlile de la sate. El a prezentat pe larg diferite aspecte din activitatea obștească a studenților aflați în practică, contribuția lor la munca cultural-educativă de la sate.Dintre delegații din Cluj a luat cuvîntul Ion Leicu, președintele Uniunii Asociațiilor Studenților din acest centru universitar, care a relevat îmbunătățirea metodelor de muncă ale organizației, El a arătat că drept urmare un număr tot mai mare de studenți participă activ la organizarea și buna desfășurare a diferitelor acțiuni întreprinse.'Studenta Speranța Badea, de la Institutul pedagogic din Constanța, s-a referit. la munca culturală desfășurată aici. Ea a scos în evidență o serie de metode atractive, vii. care au antrenat studenții la organizarea și participarea la numeroase manifestări cultural-artistice, la folosirea în moü'^util și plăcut, a timpului lor liberAu mai luat cuvîntul delegații Goran Benoné și Maria Ioana Vinti- lă (București), Mihail Ciocîrlie (Pe- troșeni). Constantin Tincă (Cluj), Dorina Julan și Rodica Pinter (București), Ion Oprescu (Pitești), Melania Cîrjă (București), Ion Cadar (Timișoara), Gheorghe Coman (Iași), Vasile Ghenceanu (Baia Mare), Eugen Scrob (București), Virginia Velcescu 

tre au acordat o mai mare atenție lărgirii orizontului de cultură generală al studenților, inițierii unor acțiuni care să ofere posibilitatea petrecerii timpului liber în mod plăcut și instructiv. Mișcarea artistică de amatori s-a întărit și s-a dezvoltat continuu cuprinzînd peste 10 000 tineri.Asociațiile vor trebui să se preocupe mai mult de lărgirea orizontului politic, ideologic, cultural al tineretului universitar, de cunoașterea realizărilor oamenilor muncii, de însușirea de către studenți și transformarea în convingeri profunde a adevărurilor științifice despre natură și societate. Asociațiile își vor spori contribuția la călirea politică și ideologică a studenților, pentru dezvoltarea combativității față de orice manifestare a ideologiei burgheze.Prin întreaga activitate educativă — se spune în raport — să contribuim la formarea unor intelectuali înaintați, pătrunși de cele mai nobile idei ale epocii noastre — ideile marxism-leninismului — cu trăsături politice morale caracteristice o- mului nou al societății noastre socialiste, patrioți înflăcărați, internaționaliști consecvenți, luptători devotați pentru cauza socialismului și a păcii.Asociațiile trebuie să organizeze în facultăți și institute, la cămine, cluburi și case de cultură manifestări . care să ofere fiecărui student posibilitatea de a participa în funcție de timpul său liber și de preferințe la o manifestare interesantă educativă, tinerească.Relevînd faptul că sportul și cultura fizică se bucură de o largă popularitate în rîndurile tineretului universitar, raportul arată că asociațiile trebuie să se preocupe de antrenarea tuturor studenților la practicarea organizată a sportului.Amintind că partidul a pus în fața asociațiilor, încă de la constituirea lor, sarcina deosebit de importantă de a se ocupa cu grijă de condițiile de muncă și trai ale studenților, raportul subliniază necesitatea creșterii rolului comitetelor studențești în efectuarea controlului obștesc la cămine și cantine, preocuparea lor pentru dezvoltarea grijii față de bunurile materiale.în continuare, vorbitorul a spus : Pacea, coexistența pașnică, dezvoltarea colaborării prietenești între popoare constituie condiții esențiale pentru înflorirea culturii, științei și artei, pentru dezvoltarea .învățămîntului de toate gradele. Studențimea este deosebit de interesată în înfăptuirea acestor țeluri ale luptei popoarelor.' Studenții, tinerii patriei noastre, alături de întregul popor, susțin cu hotărîre și convingere politica externă promovată de guvernul R. P. Romîne, politică de prietenie și colaborare frățească cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste, de întărire continuă a unității lagărului socialist, de solidaritate cu mișcarea de eliberare a popoarelor, de dezvoltare a relațiilor de colaborare cu toate țările indiferent de orînduirea socială și de stat pe baza principiilor coexistenței pașnice.U.A.S.R. luptă cu consecvență pentru dezvoltarea cooperării și făurirea unității mișcării internaționale studențești. în prezent ea are legături cu peste 65 de organizații naționale studențești. U.A.S.R. reînnoiește chemarea către toți studenții lumii, către toate uniunile naționale și organizațiile internaționale studențești de a milita pentru cooperare și unitate în mișcarea internațională studențească în vederea unirii eforturilor și a creșterii contribuției tineretului universitar în lupta pentru pace și progres social.în încheierea raportului se spune : Toate puterile, toate cunoștințele, talentul, priceperea și energia, entuziasmul nostru tineresc să le punem în slujba măreței cauze a poporului nostru — desăvîrșirea construirii socialismului, crearea condițiilor pentru trecerea treptată la construirea comunismului, statornicirea unei păci trainice în întreaga lume.

R. P» RomînăPană, redactor șef al revistei „Viața studențească”, Tănase Frîncu (Brașov) și Maria Fejeș (Cluj).în cuvîntul lor, vorbitorii au subliniat că salutul C. C. al P.M.R., Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri adresat conferinței constituie pentru studenți un imbold în munca de viitor, au mulțumit din inimă partidului pentru grija și îndrumarea părintească, asigurînd că studenții, nu vor precupeți nici un efort, muncind mai bine, cu tot entuziasmul tineresc, pentru a se forma ca specialiști capabili să traducă în viață sarcinile construcției socialiste.Delegații la conferință au aprobat Raportul Comisiei de validare.Conferința a fost salutată în prima zi a lucrărilor de acad. Șt. S. Nicolau, membru al Prezidiului Academiei R. P. Romîne, prof. univ. Jean Livescu, rectorul Universității București, ing. Paul Păcuraru, de la gospodăria agricolă colectivă Lunca Mureșului, regiunea Cluj.La propunerea studentului Dan Georgescu, delegat din centrul universitar București, conferința a adoptat în unanimitate o moțiune de protest împotriva prigoanei și represiunilor la care sînt supuși studenți, cadre didactice și alți democrați din Irak.Lucrările conferinței continuă.

S& înceteze recesiunile împotriva 
forțelor^ democratice din SrakJ_ Telegrama Comitetului național pentru apărarea păcii din R. P. Pomină

Comitetul Național pentru apăra
rea păcii a adresat președintelui Re
publicii Irak o telegramă în care se 
spune :„Am luat cunoștință cu profundă îngrijorare de teroarea dezlănțuită împotriva partizanilor păcii și a democraților din Irak, de asasinarea lui Tewfik Munir, vicepreședintele mișcării partizanilor păcii, și a altor luptători pentru pace, fii devotați ai Moțiunea Conferințeiîn numele tuturor studenților Republicii Populare Romîne, cea de-a IV-a Conferință a U.A.S.R. a adoptat o moțiune prin care își exprimă protestul și condamnă cu toată hotă- rîrea prigoana și represiunile la care sînt supuși în Irak studenți,INFORMAȚII

® Luni a avut loc la sediul ambasa
dei R. D, Germane din București o con
ferință de presă consacrată apropiatei 
deschideri a „Tîrgului dé primăvară de 
la Leipzig”.

în încheiere a fost prezentat un film 
documentar realizat la Leipzig cu ocazia 
tîrgului de primăvară din anu| 1962.

„Industria textilă"-Lugoj. Muncitoarele Elena Szentivani și Maria Va- 
silescu, din sectorul de preparajie al întreprinderii, urmărind calitatea 
semiiortului. (Foto : Agerpres)
/WjrtjgX

■ de defuiiați
\ in. sfaiuniA papuiane 
\ a£e orașelor. .taior-ate 
V șt ale comiotelor

în comunele și raioa
nele de pe cuprinsul în
tregii fări continuă să se 
desfășoare înfîlniri între 
alegători și candidafii 
F.D.P. în alegerile de la 
3 martie. Aceste înțîlniri 
prilejuiesc o trecere în 
revistă a succeselor ob
ținute, o analiză gospo
dărească a sarcinilor de 
viitor.

BRAȘOV

în peste 300 de cir
cumscripții electorale din 
comunele și orașele ra
ionului Mediaș au avut 
loc înțîlniri ale alegători
lor cu candidafii F.D.P. 
în cuvîntul participanjilor 
la aceste înțîlniri s-au 
scos în evidenfă înfăptui
rile gospodărești ale sfa
turilor populare de la ul
timele alegeri și pînă a- 
cum. La Blaj și Copșa 
Mică, de pildă, s-au con

struit și dat în folosință 
125 de apartamente, iar 
încă 288 sînt în curs de 
construcție. Au fost des
chise noi unități comer
ciale, iar altele au fost 
modernizate. Printre rea
lizările sfaturilor popu
lare din raionul Mediaș se 
înscriu și electrificarea a 
zece localităfi, construcția 
de cămine culturale și ma
gazine universale sătești. 
Participanfii la întîlnirile 
cu candidafii au făcut nu
meroase propuneri printre 
care cele privind înființa
rea a trei noi magazine 
sătești, construirea a două 
școli de opt ani în co
munele Axente Sever și 
Sîncel, modernizarea dru
mului Mediaș—Bîrghiș și 
altele.

CONSTANȚA

Colectiviștii din Chirno- 
geni au discutat cu mult 
interes despre realizările 
din comuna lor. Ei s-au 
referit înainte de toate la

Știri sportive
Concursul de schi al Armatelor prie

tene a continuat luni la Predeal cu 
desfășurarea probei de biatlon care 
constă dintr-o cursă de 20 km fond și 
tragere la țintă de la diferite distante. 
Victoria finală a revenit sportivului 
sovietic Nikolai Puzanov. Remarcabilă 
a fost comportarea schiorului romîn Ni
colae Bărbășescu, situat pe locul trei. 
Competiția se închide astăzi cu desfă
șurarea probei.de patrulă militară.

*
Ieri s-au disputat meciurile retur 

(grupele A și B) din cadrul turneului 
international de fotbal de la Viareggio, 
rezervat echipelor de juniori. Formația 
Progresul București a făcut ioc egal 
(2—2) cu Sampdoria, dar, cum pierduse 
cu 3—2 prima întîlnire, a fost eliminată.

A
Cîștigînd ambele partide întrerupte, 

tînărul șahist Florin Gheorghiu conduce 
cu 2—0 in meciul de baraj pe care îl 
susține la Timișoara cu Alexandru 
Gûnsberger. Pentru a deveni din nou 
campion al tării, F. Gheorghiu mai are 
nevoie de o iumătate de punct, în ur
mătoarele două partide.

Turneul international de tenis pe te
ren acoperit a luat sfîrșit la Budapesta 
cu succesul jucătorilor maghiari, Gu
lyas l-a învins în finală cu 6—2; 11—9; 
7—9; 6—4 pe campionul romîn Ion Ti
riac, cucerind proba de simplu mascu
lin. Proba feminină s-a încheiat cu vic
toria jucătoarei Brosszmann care a dis
pus cu 9—7; 6—I de Schuster (Austria).

In finala probei de dublu bărbați 
Gulyas și Szikszai (R.P. Ungară) au în
vins cu 6—2; 7—5; 2—6i 6—3 cuplul Ti
riac Mărmureanu (R.P. Romînă). 

poporului irakian. Protestăm cu hotărîre împotriva arestării lui Aziz Șerif, cunoscut luptător pentru pace, laureat al Premiului internațional Lenin „Pentru întărirea păcii între popoare“.Alături de opinia publică progresistă din întreaga lume, cerem să se pună capăt represiunilor si persecuțiilor la care sînt supuși partizanii păcii, forțele progresiste și patriotice din Irak“.pe țară a U. A. S. P.membri ai corpului didactic universitar, oameni de știință și cultură și alte elemente democratice.Moțiunea cere să se pună capăt terorii dezlănțuite în Irak împotriva forțelor democratice.
® Luni seara a avut loc la Casa prie

teniei romino-sovi.etice conferința „Cerce
tări ale savanților sovietici în domeniul 
energiei termonucleare controlate”. A 
vorbit acad. Horia Hulubei, directorul 
Institutului de fizică atomică al Acade
miei R. P. Romîne.

(Agerpres)

CARNET ELECTORAL

util» între alegători și candidați
întărirea economico-or- 
ganizatorică a gospodă
riei colective, la crește
rea sectorului zootehnic. 
Există peste 1 000 de tau
rine, 5 000 de ovine, pes
te 1 000 de porcine și 
10 000 de păsări a căror 
valoare inclusă în fondul 
de bază depășește ci
fra de 7 milioane de lei. 
Aici s-au construit în ul
timii ani peste 230 de 
case noi, un cămin cul
tural, școaiă nouă. Vor
bind despre aceste rea
lizări, colectiviștii din 
Chirnogeni au făcut, în 
înfîlnirea cu candidafii 
pentru alegerile de la 3 
martie, numeroase propu
neri menite să ducă la 
dezvoltarea continuă a 
gospodăriei lor. la înfru
musețarea comunei. Cei 
care au luat cuvîntul s-au 
angajat să contribuie la 
extinderea refelei electri
ce și la alte acfiuni de 
interes obștesc.

TIEAVTIRIE » (Sam cp ama • ^Te/ewz/urie
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Aida — (orele 19). Tea
trul de stat de operetă : Paganini — 
(orele 19.30). Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale“ (Sala Comedia) : Macbeth — 
(orele 19,30) (Sala Studio) : Bolnavul 
închipuit — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : Prima zi de 
libertate — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Băieții veseli — (orele 20). Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : O singură viață — (orele
19.30) . (Sala Studio — str. Alex. Sahia 
nr. 76) : Menajeria de sticlă — (orele
19.30) . Teatrul pentru tineret și copii 
(Sala „C. Miile") ; Logodnicul de profe
sie se însoară — (orele 20). (Sala Liber
tatea) : Micuța Dorrit — (orele 20). Tea
trul muncitoresc C.F.R.-Giulești : Băiat 
bun, dar... cu lipsuri — (orele 19,30). Tea
trul evreiesc de stat : Cu cîntec spre 
stele —• (orele 20). Teatrul regional 
București : Din toată inima — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ (Sala 
Victoriei) : Ocolul pămîntului în 30 de 
melodii — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) : Căluțul cocoșat — (o- 
rele 16). O.S.T.A. (Sala Palatului R. P. 
Romîne) : Concert extraordinar de mu
zică sud-americană dat de formația Los 
Plateados de Mexico — (orele 20). (Sala 
Dalles) : Alo, aici e Stroe — (orele 20). 
Circul de stat : Stelele Varșoviei — pre
zentat de ansamblul circului polonez — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Lupeni 29 —
cinemascop (ambele serii) : Patria (9,15; 
13; 17; 20). București (8,30; 11,30; 16,15; 19) 
Gh. Doja (9,30; 12,15; 17; 20). Fecioara : 
Republica (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Elena 
Pavel (9: 11; 13; 15; 17; 19; 21). Grivița 
(10; 12; 14.30; 16,30; 18,30; 20,30), 23 August 
(9; 11: 13; 15; 17; 19; 21). Baronul de
Münchhausen • Tineretului (10; 12; 14; 
16. 18,15;- 20.30). Flacăra (16; 18.15; 20,30), 
Moșilor (16; 18.15; 20,30). G. Coșbuc (10; 
12; 15; 17; 10; 21). Marla Candelaria : 
Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 21), înfrățirea

TELEGRAME EXTERNE
întîlnire tovărășească la Varșovia

Cu prilejul aniversării luptelor din februarie 1933 
ale muncitorilor ceferiști și petroliști

VARȘOVIA 18 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Cu prilejul îm
plinirii a 30 de ani de la luptele re
voluționare ale ceferiștilor și pe
troliștilor romîni din februarie 
1933, în seara de 16 februarie a 
avut loc, la sediul din Varșovia al 
Comitetului organizației de colabo
rare în domeniul căilor ferate din 
țările socialiste, o întilnire tovără
șească.

Au participat conducători și 
membri ai comitetului, reprezentanți 
ai Ministerului Căilor Ferate și

Semnarea protocolului privind schimbul 
de mărfuri și plățile între R. P. Romînă 

și R. P. Polonă pe anul 1963VARȘOVIA 18 (Agerpres). — în urma tratativelor, care au avut loc într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, s-a semnat la Varșovia, în ziua de 18 februarie 1963, protocolul privind schimbul de mărfuri și plățile între R. P. Romînă și R. P. Polonă pe anul 1963.La baza acestui protocol au stat acordul comercial de lungă durată încheiat între cele două guverne pe anii 1961—1965, precum și protocolul sesiunii a IlI-a a Comisiei mixte guvernamentale romîno-polone pentru colaborare economică.în cadrul protocolului semnat, R. P. Romînă va livra în R. P. Polonă instalații de foraj, motoare și aparataj electric, diverse mașini-u- nelte, compresoare frigorifice, poduri rulante, vagoane de marfă și cisterne, precum și produse petroliere, geamuri, diverse produse chimice, cherestea de fag, mobilă, struguri, conserve de fructe și legume și altele.R. P. Polonă va livra R. P. Romîne •: mașini-unelte, motoare și a-
Prezențe romînești peste hotare

EREVAN. Turneul în capitala Ar
meniei al cîntăreței romîne Elena 
Cemei s-a bucurat de un frumos 
succes. La spectacolul cu opera 
„Carmen" de Bizet, cu participarea 
în rolul principal al talentatei artiste 
din Romînia, a asistat președintele 
Consiliului de Miniștri al Armeniei, 
Anton Kocinian, precum și numeroși 
reprezentanți ai vieții publice și ar
tistice din capitala Armeniei. Elena 
Cemei a interpretat, de asemenea, 
rolul lui Amneris din opera „Aida" 
de Verdi.

Rezultatele alegerilor
BERLINUL OCCIDENTAL 18 (Agerpres)..

—Au fost anunțate rezultatele prelimi
nare oficiale ale alegerilor din 17 fe
bruarie în Adunarea orășenească a depu- 
tafilor din Berlinul occidental. La alegeri 
au participat 89,8 la sută din alegători, 
adică cu 3,1 la sută mai puțini decit la 
alegerile precedente din 1958,

La alegeri, P.S.D.G. a obținut 61,9 la 
sută din voturi, U.C.D. — 28,9 la sută, 
P.L.D. — 7,9 la sută, P.S.U.G -Berlinul 
occidental — 1,3 la sută din voturi.

în comparafie cu ultimele alegeri care 
au avut loc în Berlinul occidental în 1958, 
P.S.D.G. a obfinut cu 9,3 la sută mai mul
te voturi, în timp ce U.C.D. a pierdut 
8,8 la sută din voturi. Partidul liber de
mocrat, care a întrunit în alegerile pre
cedente 3,8 la sută, a obfinut acum cu 
4,1 la sută mai multe voturi. Potrivit re
zultatelor anunțate, P.S.D.G. a obținui în 
Adunarea orășenească a deputaților din 
Berlinul occidental 89 mandate, U.C.D. —< 
41, P.L.D. — 10 mandate.

Unde au dispărut banii de la banca katangheză?LONDRA 18 (Agerpres). — După cum s-a mai anunțat, verificînd actele Băncii naționale din Katanga, specialiștii O.N.U. au descoperit că în condiții „misterioase“ au dispărut 163 milioane franci katanghezi (peste 10 milioane franci elvețieni), precum și importante documente ale băncii.Corespondentul din Londra al ziarului „Observer" relatează că o parte din milioanele katangheze dispărute

între popoare (10,30; 15,30; 17,45; 20). Van 
Gogh — cinemascop ; V. Alecsandrj (11; 
13,30; 16; 18,30; 21). Inelele gloriei rulează 
la cinematografele I. C. Frimu (10,30; 
12,30; 14,30; 16.30; 18,30: 20.45), 8 Martie 
(15; 17; 19; 21), Ștefan cel Mare (10; 12; 
16; 18.15; 20,30). Strada mezinului : rulea
ză la cinematograful T. Vladlmlrescu 
(15; 17: 19; 20,45). Stolul captiv : Victoria 
(10,15; 12,30; 15, 17; 19; 21), Volga (10; 12; 
15; 17; 19; 21). Călătorie de încercare 
pînă la Marea Roșie — Baia — cinema
scop : Lumina (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 14, după-amiază: 
16; 18,15; 20.30). Partea ta de vină : Cen
tral (9,45; 11,55; 14,05; 16.20; 18.30; 20.40). 
Aurei Vlaicu (15; 17; 19; 21). Program 
special pentru copii : 13 Septembrie
(orele 10). Balada husarilor : 13 Septem
brie (11,30; 14.30; 16,30; 18,30; 20.30).
Divorț italian ; 1 Mai (9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,45; 21), Alex. Sahia (10; 12; 14;
16; 18,15; 20,30), Miorița (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Floreasca (10,30; 16; 18.15;
20.30) . Soțul soției sale rulează la cinema
tograful Maxim Gorki (16; 18,15; 20,30). 
Sub cupola albastră : Cultural (15,30; 18;
20.30) , G. Bacovia (15,30; 18; 20,15). Omul
amfibie : Cultural (10; 12), Luceafărul (16; 
18 15; 20,30). Raze pe gheață — Frumoasa 
Lurette : Alex. Popov (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 20 45). 
Meșter la toate: rulează la cinematogra
ful C-tin David (16; 18,15; 20.30). Mongo
lii — cinemascop : V. Roaită (9,30: 11.45: 
14; 16.15; 18,30; 20,45). Libertății (9,30;
11,45; 14; 16,15- 18,30; 20,45). A fost che
mată și clasa a Va : Munca (16; 18.15,
20.30) . Olga Bancic (15,30; 18; 20.30). Un
om trece prin zid : Unirea <16; 18; 20). 
Labirintul inimii — cinemascop ; Popular 
(16; 18.15; 20.30), 16 Februarie (16; 18; 20). 
Marile speranțe : Arta (11: 15.30; 18;
20.30).  Drumul Serii (15,30; 18: 20.30). De 
la Apcninl la Anzi — cinemascop : — M. 
Emlnescu (15; 17; 19; 21). Cînd comedia 
era rege — Vîrsta de aur a comediei : 
Iile Plntille (16, 19). Tlzoc — cinema
scop : 30 Decembrie (10; 12; 15; 17; 19; 21). 

Transporturilor din R. P. Polonă, ai 
Comisiei permanente a CAER pentru 
transporturi etc.

Niculae Negus, membru în comi
tet din partea Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor al R.P. 
Romîne, a evocat însemnătatea lup
telor revoluționare de la Atelierele 
C. F, R. Grivița și a scos în evi
dență realizările deosebite obținute 
de feroviarii romîni în anii puterii 
populare.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o (at
mosferă caldă, prietenească.

gregate Voia, mașini textile, diverse mașini miniere și de construcție, a- parataj de măsură și control, fabrici de beton autoclavizat, precum1'și cocs, laminate, celofibră, diverse produse chimice, cauciuc sintetic; conserve de pește, bunuri de con- sum industriale și altele.Protocolul prevede o creștere/ a schimburilor comerciale de circa 17 la sută față de contingentele protocolului comercial pe anul 1962.Protocolul a fost semnat din partea R. P. Romîne de N. ' Anghel, adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea R. P. Polone de J. Kutin, adjunct al miniștr.u- lui comerțului exterior.La semnare au participat “ W. Trämpczinski, ministrul comerțului exterior al R. P. Polone, membrii delegațiilor romîne și polone, precum și funcționari superiori din Mir nisterul Comerțului Exterior al R. P. Polone.A fost de față Gh. Diaconescu; ambasadorul R. P. Romîne în R.P. Polonă.
NEW DELHI. Recent a părăsit India, 

'după 7 ani, inginerul romîn Ion Petcu, 
șeful echipei de specialiști romîni. care 
a forat prima sondă .. aparținînd secto
rului de stat din India, și în ultimul timp, 
consilier pe lingă Comisia indiană de 
petrol și gaze naturale. Cu acest prilej, 
ing. Ion Petcu a acordat un interviu ,a- 
genției „Press Trust of India’’. Posturile 
de radio și numeroase ziare centrale in
diene au reprodus largi extrase din in
terviul specialistului romîn, subliniind 
asistența tehnică pe care R. P. Romînă 
o acordă Indiei în dezvoltarea industriei 
nationale de petrol și în pregătirea 'ca
drelor de specialitate.

din Beri inul occidental
Deși P.S.U.G.-Berlinul occidental a 

întrunit 20 887 voturi, el n-a obținut; nici 
un mandat în Adunarea orășenească -a 
deputaților ca urma'p a prevederilor an
tidemocratice ale legii, electorale.

Cea mai mare înfrîngere în alegeri -au 
sulerit-o adepții vest-berlinezi ai parti
dului adenauerist — U.C.D. In compara
ție cu alegerile din 1958, acest partid a 
pierdui 8,8 la sută din voturi. Jnirîngerea 
creșlin-democraților confirmă in . rppd 
convingător creșterea nemulțumirii în rîn
dul populației Berlinului occidental față 
de linia politică a acestui partid, care 
se opune fățiș reglementării pașnice a 
prob'emei germane și normalizării situa
ției în Berlinul occidental. Voturile pe 
care le-a pierdut U.C.D. au fost obținute 
de P.S.D.G. și P..LD., care în cursul cam? 
paniei electorale au speculat în mod de. 
magogic starea de spirit a populației djn 
Berlinul occidental vital interesată în nor
malizarea cit mai grabnică a situației din 
orașul lor.

au luat drumul băncii l.M.E.F. deîaj Geneva. Ziarul amintește că „prèsé-; dintele“ Katangăi, Chombe, este prieten apropiat al directorului ă- cestei bănci, vicontele Olivier de Ferron, de naționalitate francëzai Cînd Chombe a proclamat „independența“ Katangăi, " Olivier : de Ferron, care este profesor la Facultatea de drept din Geneva, a ajutat la elaborarea „constituției“ katangheze.

Misterul celor doi domni „N“ : Bărbu 
Delavrancea (16; 18, 20). ; .

TELEVIZIUNE : Orele .18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune ; „Procedee 
moderne de formare-turnare“. 19,00 
Jurnalul televiziunii., 19,15 — Pentru-.geiț 
mici : „Cu hirtie și creion și puțin, 
pelicanol" 19.30 - Transmisiune de iȚ' 
Teatrul Național .1. L Caragial‘é*'f 
„BOLNAVUL. ÎNCHIPUIT", de Molière.- 
Traducere de Sică Alexandrescu. In 
pauze : Emisiunea de știință și tehnică : 
Almanah științific. Șah. In încheiere j’- 
Buletin de știri.CUM E VREMEA

Situația atmosferică în țară : In cursul 
zilei de ieri vremea a fost în general U- 
medă, cu cerul variabil, mal mult aco-- 
perit. Locai au căzut ploi temporare, iar 
în regiunea de munte a nins. S-a produs- 
ceață în vestul țării. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit din sectorul sud-vestic. 
Temperatura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse între minus 2 grade la 
Avrămeni, Suceava șl Salcia șl plus' ll 
grade la Constanța.

In București: Vremea a fost schimbă
toare. cu cerul mai mult acoperit șl cu. 
ploaie intermitentă. Temporar s-a pro
dus ceață. Vîntui a suflat în general 
slab, temperatura maximă plus 5 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 21 
și 22 februarie. In țară : Vremea relativ 
umedă cu cerul noros. Precipitații lo
cale. vînt slab pînă la potrivit. Tempe
ratura în scădere ușoară la început, apoi 
staționară .- minimele vor fl cuprinse în
tre zero și minus 10 grade, iar maximele 
intre minus 4 șl plus 6 grade. Ceată locală.

In București î Vreme relativ umedă, 
cu cerul noros. Precipitații temporare. 
Vint slab pînă la potrivit. Temperatura 
în scădere ușoară la început, apoi sta-, 
ționară. Ceață.

probei.de
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Lucrările Conferinței
de dezarmare de la Geneva

în Irak continuă represiunile sîngeroase împotriva patrioților și partizanilor păcii
GENEVA 18 De la trimisul special al Agerpres, C. Benga : în ședința din 18 februarie a Comite- Jùlùi celor 18 state pentru dezarmare, prezidată de George Maco- 

vescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, conducătorul delegației R. P. Romîne, au luat cuvîntul M.. Naszkowski, șeful delegației R.P. Polone, A. Hassan, șeful deleqației Republicii Arabe Unite, W. Foster, șeful delegației S.U.A., J. Godber, șeful delegației Angliei, V. V. Kuz- nețov, șeful delegației U.R.S.S.
M. Naszkowski, reprezentantul R. P. Polone, a arătat că țările socialiste fac totul pentru a apropia ziua semnării Tratatului cu privire la dezarmarea generală și totală, în timp ce S.U.A. și celelalte țări occidentale nu le vin în întîmpinare. El a subliniat necesitatea discutării în Comitet a problemei creării de zone denuclearizate în diferite regiuni ale lumii.
A. Hassan, reprezentantul R.A.U., după ce și-a exprimat regretul pen- t’rvi faptul că S.U.A. au procedat la experiențe nucleare chiar în ajunul reluării lucrărilor Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, s-a declarat împotriva încercărilor unor reprezentanți occidentali de a îndrepta discuțiile asupra unor chestiuni tehnice privind fața locului, copreședinți tul de acordriențelor nucleare și întregului comitet ca lucru.In discursul său,

r

numărul de inspecții la El a propus ca cei doi să . întocmească proiec- piivind încetarea expe- să-1 prezinte document dereprezentantul
DINEU OFERIT DE CONDUCĂTORUL

DELEGAȚIEI R. P. ROMINEGENEVA 18 (Agerpres). — în seara de 18 februarie George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, conducătorul delegației R.P. Romîne la lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, a o- ferit un dineu în cinstea unor delegații participante la tratativele de la Geneva.La dineu au participat reprezentanți ai : U.R.S.S. — V. V. Kuznețov, șeful delegației, prim-adjunct al minierului afacerilor externe, și Semion Țarapkin ; R. P. Polone —- Marian Naszkowski, șeful delegației, locțiitor al ministrului afacerilor externe, și Mieczyslaw Blusztajn ; Nigeriei — M. T. Mbu, șeful delegației, și L. C. N. Obi ; Suediei — d-na A. Myrdal, conducătoarea delegației, și S. A. L. Lofgren ; Mexicului — Padillä Nervo, șeful delegației, și E- miliö Calderon Pùyg ; Italiei — Francesco Cavalletti, șeful delegației;-și A. Cavaglieri.La dineu a participat, de asemenea, Omar Lutfi, 'reprezentant special al secretarului generai ai O.N.U.

S.U.A., W. Foster, a repetat din nou cererea S.U.A. ca pe teritoriul țărilor care posedă arma nucleară să fie trimise anual cel puțin 8—10 e- chipe de inspecție. Reprezentantul Marii Britanii, J. Godber a sprijinit ca de obicei pe partenerul său a- merican.Reprezentantul Uniunii Sovietice, V. V. Kuznețov, a arătat că deleqa- ția sovietică regretă faptul că problema numărului inspecțiilor a fost transformată de către puterile occidentale în principala piedică pe calea realizării unui acord în problema interzicerii experiențelor cu arma nucleară. El a arătat inconsistența încercărilor delegaților occidentali de a demonstra că crearea unor „forțe nucleare multilaterale“ în cadrul N.A.T.O. și recentul acord militar franco-vest-german nu ar duce la răspîndirea armamentului nuclear și la creșterea pericolului unui război atomic.Delegatul Italiei, Cavalletti, a sprijinit poziția Angliei și S.U.A. Punînd accentul principal nu pe rea generală și totală, ci tarea cleară, rea să tetului tarea cleară.Luînd cuvîntul în încheiere, 
Foster, șeful delegației S.U.A., a cercat să justifice politica milita- ristă a Bonn-ului, prezentînd Germania occidentală ca un fel de model de stat „pașnic și democratic".La tetul re a rațiaștiință" prezentată Conferinței O.N.U. pentru folosirea științei și tehnicii în interesul regiunilor, insuficient dezvoltate.Următoarea ședință a Comitetului celor 18 a fost fixată pentru 20 februarie.

Alegeri generale în Italia
la 38 aprilie

ROMA. Președintele Italiei, Antonio Segni, a anunțat la 18 februarie dizolvarea Camerei deputaților și a Senatului italian și organizarea alegerilor generale la 28 aprilie 1963.Noul parlament italian, care va fi alcătuit din 630 de membri ai Camerei deputaților și din 315 senatori, se va întruni în prima sa sesiune' la 16 mai.

toți conducătorii sovietici față de ' neză, la cererea sa. In declarația Mi' problema laoțiană. nisterului Afacerilor Interne al Gha.
nei se subliniază că eminentul sa
vant DuBois se bucură de o faimăDELHI. La chis la Delhi

dezarma- pe înce- arma nu- propune-experiențelor cu Cavalletti a făcut fie reluate lucrările subcomi- celor trei puteri pentru înce- experiențelor cu arma nu-
W.în-

ședința diri 18 februarie Comicelor 18 state pentru dez'arma- adoptat ca document „Decla- de la Geneva a oamenilor de

TEHERAN. Agenția Reuter relatează că la 18 februarie primul ministru iranian, Assadollah Alam, a prezentat șahului Iranului demisia cabinetului său. Potrivit unui comunicat oficial, șahul a primit demisia guvernului. în același timp, șahul l-a desemnat tot pe Alam să formeze noul guvern iranian. Agenția Associated Press relevă, citind surse apropiate președinției Consiliului de Miniștri din Iran, că demisia cabinetului este menită să permită primului ministru să efectueze anumite schimbări în componența guvernului ăău.
TOKIO. La Hiroșima a avut loc un 

mare miting al populajiei orașului care 
a protestat împotriva refuzului guver
nului de a acorda ajutor celor ce au 
de suferit de pe urma bombardamen
tului atomic.

Regele Laosului
și-a încheiat vizita în U.R.S.S.

MOSCOVA. Savang Vathana, regele Laosului, Suvanna Fumma, primul ministru al guvernului de coaliție, și alți oameni de stat din Laos au părăsit la 18 februarie Moscova, îndreptîndu-se spre Zürich. Regele Laosului a vizitat Uniunea Sovietică timp de o săptămînă.Am fost fericiți să constatăm, a subliniat Suvanna Fumma, într-o convorbire cu corespondentul postului de radio Moscova, că Uniunea Sovietică dorește pacea în întreaga lume. Sîntem extrem de fericiți că ne-am putut convinge încă o dată de înțelegerea pe care o manifestă
Bedarația de la Geawva a oamenilor de știință
GENEVA 18 (Agerpres). — La 18 fe

bruarie la Geneva a avut loc o confe
rință de presă organizată de un grup 
de oameni de știință participant 'a 
conferința O.N.U. pentru folosirea ști
inței și tehnicii în interesul regiunilor 
insuficient dezvoltate.

La conferința de presă s-a anunțat 
că participantă la conferința O.N.U., 
care reprezintă aproape 90 de țări ale 
lumii, remit Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare un document intitu
lat „Declarația de fa Geneva a oame
nilor de știință“.

Recunoscînd că problemele dezar
mării și ale dezvoltării economice și 
sociale constituie cele două sarcini de 
cea ma' mare importanță ce vor sta

în fafa omenirii în anii următori, oa
menii de știință adresează Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare în de
clarația lor chemarea solemnă „de a 
realiza de urgentă un acord cu privire 
la înce'area experiențelor cu arma a- 
fomică și de a ajunge cît mai grabnic 
la un acord cu privire Ia dezarmarea 
generală și totală sub un control in
ternational eficient, eliberînd astfel re
sursele extrem de necesare pentru în
făptuirea măreței sarcini

aeconomice și sociale 
condiții de pace".

Declarafia cuprinde 
membrilor delegației 
conferință.

a dezvoltării 
omenirii în

semnăturileȘi
R, P. Romîne la

După prima săptămână
de tratative

18 februarie s-a des- _______________sesiunea ordinară a mondială nu numai pentru meritele parlamentului Indiei. Injfața celor domeniul literaturii, ci și pentru 
■lupta lui hotărîtă împotriva colonia
lismului și a imperialismului. Wil
liam DuBois s-a stabilit în Ghana 
în 1960. Acolo el lucrează la alcătui
rea unei enciclopedii africane.

CARACAS. Președintele Venezuelei, Romulo Betancourt, a plecat la 18 februarie într-un turneu oficial pe care urmează să-1 efectueze în Porto Rico, S.U.A., Mexic și Republica Dominicană.

două Camere ■ luat cuvîntul Radhakrishnan.ale parlamentului a președintele Indiei,
DAMASC. Printr-un decret al pre

ședintelui Siriei, a fost acceptată de
misia a șase miniștri, printre care mi
nistrul educafiei, finanjelor, informa
țiilor, sănătății și alții. Portofoliile va
cante au tost repartizate celorlalți 
membri ai guvernului.

Aniversarea tratatului

BAGDAD 18 (Agerpres). — După cum relatează corespondentul agenției Reuter, pe străzile Bagdadului continuă să patruleze tancuri și care blindate, precum și detașamente ale poliției care efectuează razii și operează arestări progresiste.Victime ale siuni au fost tărîm obștesc, al organului Irak, Abdel Kader Bustani, a fost împușcat de membrii așa-zisei gărzi naționale care se dedau la jafuri și asasinate. A fost ucis, de asemenea, Tewfik Munir, membru al Consiliului Mondial al Păcii, iar Aziz Serif, secretar general al Consiliului național al partizanilor păcii din Irak, laureat al Premiului internațional

în rîndul persoaneloracestui val de repre- activiști de frunte pe Astfel, fostul redactor central al P.C. din

Protestul lui

sovieto-ungar

MOSCOVA. Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a semnării tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală încheiat între Uniunea Sovietică și Republica Populară Ungară a avut loc un schimb de telegrame de felicitări între N. S. Hrușciov și L. I. Brejnev și Jânos Kădâr și Istvan Dobi.
WASHINGTON. Președintele Kennedy a anunțat numirea lui Averell Harrimann în funcția de subsecretar de stat pentru problemele politice. Potrivit agenției. Harrimann înlocuiește pe George Mcghee, care va fi numit într-o funcție diplomatică.
LISABONA. Autoritățile salaza- riste au anunțat judecarea unui proces înscenat împotriva unor persoane din Coimbre, acuzate de „propagandă ilegală". Cei patru acuzați au fost condamnați la închisoare între 22 luni și doi ani.
Prof. DuBois i s-a conferit

cetățenia ghaneză

ACCRA. Profesorului William Du 
Bois, scriitor de culoare cu renume 
mondial, i s-a conferit cetățenia gha-

NEW YORK. La 18 februarie o rachetă „Polaris“ de tipul „A-3" a fost distrusă la cîteva secunde după lansarea ei de la Cape Canaveral, din cauza proastei funcționări. Resturile rachetei au căzut în ocean.
Tratativele anglo-americane 

în problema acordurilor
de la Nassau

WASHINGTON. La 18 februarie au început la Washington tratative anglo-americane în legătură cu „a- plicarea cît mai grabnică a aranjamentelor hotărîte prin acordurile de la Nassau“ care prevăd, după cum se știe, livrarea de rachete nucleare americane de tip „Polaris" pentru forțele armate britanice. Urmează să se discute, de asemenea, trecerea unor unități de submarine britanice în cadrul forțelor „integrate“. în cursul săptămînii, după aceste tratative care au fost programate pînă vineri 22 februarie, trimisul special al președintelui S.U.A., Livingston Merchant, va face o vizită în Anglia, Germania occidentală, Belgia și O- landa „pentru extinderea eventualelor acorduri".

VIENA 18 (Agerpres). — în legătură cu represiunile și asasinarea unor fruntași ai mișcării partizanilor păcii din Irak, John Bernal, președintele executiv al Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii, a adresat președintelui Irakului, Aref, următoarea telegramă :„Am aflat cu oroare de numeroasele asasinate și represiuni ilegale săvîrșite în Irak. Un pericol grav planează asupra vieții lui Aziz Serif, secretar general al mișcării partiza-

^Deschiderea sesiunii Comisiei
Economice ©♦ N* U» pentru Africa

Lenin „Pentru întărirea păcii între popoare”, a fost întemnițat, viața lui fiind în primejdie.Agenția M.E.N. anunță la 17 februarie, citind surse autorizate, că în ultimele zile în Irak au fost a- restați peste 8 000 de oameni.
★LONDRA 18 (Agerpres). — In numărul său din 17 februarie ziarul „OBSERVER“ scrie următoarele: „Graba de care a dat dovadă guvernul englez în recunoașteroa noului regim din Irak, scrie ziarul, contrastează cu tergiversarea recunoașterii regimului revoluționar din Yemen". Nu este de mirare, subliniază „Observer“, că după o așteptare de patru luni guvernul Yemenului a cerut retragerea misiunii diplomatice engleze din Sanaa.

nilor păcii din Irak, membru al Consiliului Mondial al Păcii, și asupra multor altor luptători care s-au pronunțat împreună cu el pentru coexistență pașnică, independență națională și dezarmare generală. Protestez în modul cel mai hotărît împotriva acestor acțiuni criminale care contravin legii și cer să se pună capăt persecutării partizanilor păcii irakieni. Asemenea acțiuni pot fi considerate numai ca o manifestare a politicii de război“.
„A nzo ategui“

Vase militare americane în urmărirea grupului de pafriofi

Epopeea navei

Mîine, se împlinește o săptămînă de cînd în Palatul Națiunilor din Geneva și-a reluat lucrările Comitetul celor 18 state pentru dezarmare, în acest răstimp, conducătorii a numeroase delegații au precizat pozițiile țărilor lor în problemele principale aflate în discuția Comitetului. Cele mai multe din cuvîntări au a- tras atenția asupra caracterului primejdios al cursei înarmărilor nucleare care se intensifică, ceea ce subliniază și mai mult necesitatea înfăptuirii dezarmării generale și totale.Proiectul Tratatului de dezarmare generală și totală, propus încă în martie 1962 de către delegația Uniunii. Sovietice și care se află pe masa conferinței, constituie baza solidă pentru realizarea . acestui obiectiv.Declarațiile făcute în ședințele ținute de reprezentanții țărilor socialiste au exprimat încăodată hotărî- rea acestor țări de a face tot posibilul pentru progresul tratativelor și au chemat pe partenerii de tratative să depună eforturi corespunzătoare. Rxpunînd punctul de vedere al țării noastre, reprezentantul R. P. Romîne, George Macovescu, în cuvîntarea rostită la 15. februarie a subliniat: activității noastre

militare de pe teritorii străine, ci șiceea ce s-a reflectat, de pildă, la conferința de presă organizată zilele realizarea dezarmării generale și trecute aci de către delegația sovietică. în cadrul conferinței de presă l-am rugat pe purtătorul de cu- vînt al delegației sovietice, Iurii Cer- niakov. să explice ce a determinat Uniunea Sovietică să facă în momentul de față această propunere.— Am venit cu această inițiativă în momentul de față — a răspuns el — tocmai pentru că în ultima vreme puterile occidentale au întreprins pași care duc la agravarea pericolului unui război atomic.Intr-adevăr, nu pot fi ignorate a- semenea fapte ca acelea decurgînd din planurile elaborate la tratativele americano-engleze de la Nassau
De la trimisul nostru

,,ția reluarea.trebuie să ne concentrăm eforturile. spre rezolvarea acelor pro- Êl.eme evitării clear. Sarcinile care ne față sînt multiple. deci uităm nici o clipă că principală este elaborarea lui de dezarmare generală și totală. Concomitent cu activitatea de elaborare a tratatului... se impune să examinăm acele măsuri care conduc la îndepărtarea pericplului izbucnirii războiului nuclear, la destinderea internațională și care, în fond, creează premize pentru dezarmare".Tocmai o asemenea măsură prevede noua propunere făcută chiar la prima ședință a conferinței de către șeful delegației U.R.S.S., Vasili Kuznețov, cu privire la adoptarea unei declarații referitoare, la renunțarea folosirii teritoriilor străine pentru staționarea mijloacelor strategice de ducere la țintă a, armelor nucleare. In cercurile observatorilor politici și ale ziariștilor aflați aci, această nouă inițiativă a guvernului sovietic a fost întîmpinată cu viu interes,

care .creează posibilitatea izbucnirii . războiului.> stau să sarcina tratatu-
nu- în nu

privind submarinele dotate cu rachete „Polaris", din proiectul creării așa-numitelor forțe nucleare multilaterale ale N.A.T.O., din acordurile militare încheiate recent între Franța și Germania occidentală etc. Toate acestea implică răspîndirea armamentului nuclear și deci creșterea pericolului de război. Totodată, se știe că în ultima vreme, și ca urmare a intensificării protestelor opiniei publice împotriva existenței bazelor militare americane în diferite regiuni ale lumii, cercurile oficiale din S.U.A, au făcut declarații privind lichidarea unor instalații racheto-nucleare într-o serie de țări ca Anglia, Italia,. Turcia. Dar, în schimb, ele au planificat crearea de baze maritime mobile — măsură care, evident, nu. micșorează, ci dimpotrivă, accentuează pericolul militar și deci sporește internațională.în condițiile arătate dentă însemnătatea și noii propuneri sovietice. După cum a subliniat reprezentantul R. P. Romîne. în cuvîntarea sa, meritul acestei propuneri constă în aceea că desprinde din ansamblul problemei dezarmării un aspect foarte urgent și în același timp mai lesne de rezolvat. „Este neîndoielnic — a subliniat el — că înfăptuirea măsurilor prevăzute în proiectul de declarație va ușura într-o măsură însemnată nu numai lichidarea tuturor bazelor

încordareaapare evi- actualitatea

totals“.în ședințele din cursul primei săptămâni a tratativelor de la Geneva, un șir de vorbitori, printre care reprezentanții R, P. Romîne, Bulgariei, Nigeriei, Cehoslovaciei, Braziliei, au pus un mare accent pe necesitatea discutării cu prioritate, în cadrul comitetului, a problemelor interzicerii experiențelor cu arma nucleară, a cărei soluționare neîntîrziqtă o impun înseși realitățile vieții. Acest punct de vedere, în jurul cărora s-au raliat reprezentanții atît ai statelor socialiste cît și ai statelor neutre prezenți la conferință, este cu atît mai îndreptățit'cu cît, după cum se știe, acordul cu privire la interzicerea experiențelor nucleare ar putea fi semnat neîntîrziat.. Se știe doar că datorită poziției constructive a Uniunii Sovietice — care, pentru a veni în întîmpinarea puterilor nucleare apusene a consimțit la efectuarea a 2—3 inspecții anuale pe teritoriul fiecăreia din puterile nucleare, dacă aceasta se va dovedi necesar — s-au creat noi perspective favorabile pentr-u un acord. în aceste condiții, obiecțiile care mai sînt ridicate de reprezentanții puterilor occidentale sînt interpretate de mulți ziariști aflați aci, ca rezultatul presiunii a- celor cercuri din S.U.A. care se opun cu îndîrjire realizării unui acord pentru încetarea experiențelor nucleare. Această convingere este întărită de faptul că S.U.A. au procedat la experiențe nucleare chiar în ajunul reluării lucrărilor Comitetului, — ceea ce nu poate favoriza o înțelegere, — după cum a remarcat și șeful delegației R.A.U. în cuvîntarea rostită în ședința de astăzi.După cum a arătat și reprezentantul țării noastre, pentru tativelor de dezarmare va, pentru realizarea nevoie ca abordarea să se facă într-un spirit constructiv. Opinia publică cere guvernelor occidentale să vină și ele în în- tîmpinarea poziției țărilor socialiste, pentru ca astfel să se facă pași leali în direcția realizării importantelor sarcini aflate în fața Comitetului de dezarmare de la Geneva.

LEOPOLDVILLE 18 (Agerpres). — La 18 februarie a început în capitala Republicii Congo cea de-a cincea sesiune a Comisiei economice O.N.U. pentru Africa. (C.E.A.) La lucrările sesiunii iau parte circa 350 de reprezentanți din aproximativ 40 de țări și teritorii africane. Iau totodată parte observatori din 17 țări neafricane, între care observatori din partea Uniunii Sovietice.Sesiunea va examina diverse probleme importante pentru țările africane ca situația economică și socială și tendințele dezvoltării Africii ; înființarea unui institut african pentru dezvoltarea economică și planificare : probleme financiare ; înființarea unei bănci africane de dezvoltare ; pregătirea de cadre naționale.Pe adresa sesiunii au sosit numeroase telegrame de salut. A fost primit un mesaj de salut din partea președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov.Uiînd „mari succese în acfiviialea celei de-a cincea sesiuni a Comisiei economice O.N.U. pentru Africa, pentru progresul economic al continentului african, în interesul întăririi independenței țărilor africane", șeful guvernului sovietic relevă că „Uniunea Sovietică ca stat socialist acordă și intenționează să acorde un ajutor economic și tehnic, frățesc, dezinteresat, precum și ajutor în pregătirea cadrelor naționale multor state africane“.Dezvoltarea economiei statelor a- fricane și asigurarea independenței lor economice, scrie N. S. Hrușciov, sînt indisolubil legate de menținerea și consolidarea păcii pe pămînt, de lichidarea totală a colonialismului sub toate manifestările sale și sub toate formele sale vechi și noi. Țările și popoarele africane pot fi încredințate că Uniunea Sovietică, ca și înainte, va lupta întotdeauna alături de ele pentru rezolvarea acestor sarcini de importanță vitală pentru întreaga omenire.
★

Pentru a participa la lucrările acestei 
sesiuni, la Leopoldville a sosit un grup

de reprezentanți ai R. D. Germane alcă
tuit din trei persoane.

In după-amiaza zilei de 17 februarie 
delegații R.D.G. au fost primiți de se
cretarul executiv al C.E.A., Robert Gar
diner, care este totodată șeful operațiu
nilor O.N.U. în Congo. Gardiner a trans
mis reprezentanților R.D.G. o invitație 
oficială de a participa la lucrările se
siunii C.E.A. Dar după cîteva ore dele
gații R.D.G. au fost arestafi și duși la 
închisoarea militară de la Ndolo.

Delegații R.D.G. au cerut ca Ministe
rul Afacerilor Externe al Congoului să fie 
încunoștinfat de arestarea lor ilegală. Un 
reprezentant al serviciului de siguranță 
a declarat că Ministerul Afacerilor Exter
ne și ministrul de externe Bomboko, „au 
cunoștință de arestarea lor" și a dat de 
înțeles fără echivoc că arestarea lor se 
daforeșfe presiunilor din partea amba
sadei vesf-germane din Leopoldville.

Ministerul Afacerilor Externe al R. D. 
Germane a adresat Ministerului Afaceri
lor Externe al Republicii Congo o tele
gramă prin care protestează cu hotărîre 
împotriva arestării nejustificate a repre
zentanților R. D. Germane. In telegramă 
se spune : Ministerul Afacerilor Externe 
așteaptă ca reprezentanții R. D. Germa
ne să fie neîntîrziat eliberați pentru a 
participa nestînjeniți la lucrările sesiunii 
Comisiei Economice O.N.U. pentru Afri
ca, lucru pentru care au sosit la invita
ția oficială a secretarului executiv al a- 
cestei comisii, Gardiner.

succesul trade la Gene- înfeleqerii e problemelor

AL. CÎMPEANU
Geneva 18 (prin telefon)

CARACAS 18 (Agerpres). — Nava 
„Anzoategui“, la bordul căreia se 
află grupul de patrioți venezueleni 
hot.ărîți să arate întregii lumi că 
poporul din Venezuela, nu mai vrea 
să suporte dictatura lui Betancourt, 
s-a oprit duminică seara, după cum 
anunță agenția France Presse, la 
aproximativ 30 mile marine nord de 
insula Maraca, în apropierea coastei 
Braziliei. Pentagonul anunță că nava 
oceanografică americană „Willard 
Gibbs“ s-a oprit în apropierea navei 
„Anzoategui“, avînd misiunea „de a 
supraveghea nava, fără a întreprinde 
vreo altă acțiune".

Surse din apropierea consulatului 
american din Georgetown anunță, pe 
de altă parte, că două nave militare 
americane au părăsit Trinidadul 
pentru a se alătura navelor vene- 
zueliene care se îndreaptă în pre
zent spre nava „Anzoategui“.

Potrivit agenției U.P.I., trei dis
trugătoare aparținînd Venezuelei au 
primit ordinul să se îndrepte „cu 
cea mai mare grabă“ spre nava 
„Anzoategui“ în scopul de a o in
tercepta.

Agenția Associated Press relatea
ză că nava „Anzoategui" se află în 
prezent în apele teritoriale brazi
liene. Ministerul brazilian al Mari
nei a ordonat unei corvete să con
ducă nava din apropierea insulei 
Maraca, unde s-a oprit, pînă spre 
portul Belem. In același timp, potri
vit aceleiași agenții, în sursele gu
vernamentale braziliene s-a indicat 
că insurgenților de 
„Anzoategui“ le va 
politic în Brazilia.

Potrivit agenției
nave și avioane americane continuă 
supravegherea navei de la limita 
apelor teritoriale braziliene.

pe bordul navei 
fi acordat azil

France Presse,

Activitatea diplomatică în urma impasului 
privind Piața comunăBONN 18 (Agerpres). — Agenția Associated Press relatează că luni au început la Bonn tratative la nivel înalt între oficialitățile politice și economice vest-germane pentru căutarea unui mijloc de depășire a actualei crize din Piața comună. A- ceste tratative, după cum reiese din relatarea agenției citate, urmăresc să fixeze politica R.F. Germane în ajunul unei noi „reprize de tratative internaționale“ între oficialitățile Pieței comune. Pentru săptămînă aceasta sînt programate la Bruxelles sesiunea miniștrilor agriculturii ai țărilor membre, precum și o sesiune a Consiliului ministerial.La aceste tratative Bonn-ul va fi reprezentat de însuși vicecancelarul Erhard, „în cercurile politice și e- conomice din Germania, scrie agenția, se încearcă atenuarea șocului

provocat în relațiile interoccidentale de respingerea cererii Angliei de a adera la Piața comună“ ca urmare a torpilării de către diplomația franceză a tratativelor în această problemă.

Succesul grevei metalurgiștilor italieniROMA 18 (Agerpres). — După nouă luni de lupte revendicative, în cursul cărora au fost organizate mai multe greve generale care au prilejuit ciocniri între greviști și poliție, cei a- proape un milion de metalurgiști italieni din întreprinderile particulare au obținut satisfacerea principalelor lor revendicări. După cum

relatează agențiile de presă, s-a anunțat că în urma unor noi tratative între reprezentanții centralelor sindicale și ai cercurilor patronale s-au stabilit acorduri privind sporirea salariilor metalurgiștilor cu 10—12 la sută, precum și îmbunătățirea condițiilor de muncă.în ultimele luni, muncitorii metalurgiști

organizat în întreaga Italie greve de scurtă durată, mergînd de la cîteva ore pînă la cîte- va zile săptămînal. Acțiunea lor, sprijinită de principalele centrale sindicale italiene, a fost de asemenea însoțită de largi manifestații de simpatie ale muncitorilor din alte ramuri industriale.

★WASHINGTON 18 (Agerpres). — în cercurile politice nord-americane a fost reluată campania de presiuni împotriva Franței pentru a favoriza în schimb planurile Washingtonului de creare a unei forțe nucleare multinaționale care să depindă de un comandament american. Duminică, senatorul Fulbright, președintele Comisiei pentru relațiile externe a Senatului american, a făcut o declarație, în fața posturilor de televiziune din New York, recunoscînd că atitudinea adoptată de Franța, atît prin blocarea aderării Angliei la Piața comună, cît și prin respingerea planului american cu privire la crearea așa numitei „forțe nucleare multilaterale” poate duce la „o întîrziere neplăcută” în atingerea scopurilor politicii S.U.A. în același sens a vorbit și George Ball, subsecretar al Departamentului de Stat, care a afirmat cu energie că „Statele Unite sînt în continuare decise să obțină aderarea Angliei la Piața comună și să creeze forța nucleară multinațională în cadrul N.A.T.O.“.

Demonstrație de protest împotriva șomajului lq Londra,
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Conferința țărilor din
2^ona liLerukii schiniLGENEVA 18 (Agerpres). — La 18 februarie s-a deschis la Geneva conferința consiliului ministerial al Asociației Europene pentru comerțul liber (E.F.T.A.) care examinează pozițiile țărilor participante la a- ceastă asociație în urma eșecului de la . Bruxelles în legătură cu cererea britanică de aderare la Piața comună.Potrivit agențiilor de presă, miniștrii au adoptat în principiu propunerea cu privire la grăbirea reducerii taxelor vamale în cadrul țărilor membre ale Zonei liberului schimb.La ședința din 18 februarie a fost adoptat planul englez prezentat de Edward Heath, potrivit căruia membrii Zonei liberului schimb nu trebuie să mai ducă tratative cu membrii Pieței comune atîta timp cît cei șase membri ai Pieței comune nu cad de acord în legătură cu cererile de aderare la Piața comună a țărilor Zonei liberului schimb ; nu trebuie să se admită tratative îndelungate cu Piața comună asemănătoare cu cele pe care le-a dus Anglia, și pe viitor se vor cere „garanții de bunăcredință” din partea celor șase membri ai Pieței comune, înainte de a începe tratativele.REDACȚIA' $1 ADMINISTRAȚIA' : București, Piața „Sclnteil” Tel. 17.60.10, 17.60.20. Ab*eamentele «a fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzoril voluntari din Întreprinderi și instituții, Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Sclntell


