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șantierele in prag de prMvM

Organ al Comitetului Central al P.M.R
Premieră teatrală

[ Cu toată iar
na grea din a- 
cestan, pe mul
te șantiere de 
construcții 
munca s-a des
fășurat fără în
trerupere, în
deosebi pe a- 
cele șantiere

care au fost pregătite temeinic 
pentru sezonul rece.

Primind cu trei luni mai devre
me documentația necesară celor 
aproape 500 de apartamente pe 
care le au de executat în acest 
an, constructorii din Oradea au 
putut să o studieze atent, să trea
că din timp la organizarea șan
tierelor și să ia măsuri eficace. 
Șantierele au fost aprovizionate 
cu materialele necesare, cu uti
laje, echipele de muncitori au 
fost întărite cu cadre calificate. 
Orice zi bună de lucru a fost din 
plin folosită. Toate acestea au 
permis constructorilor orădeni să 
obțină un avans al lucrărilor de 
circa 2 luni la construcția unui 
lot de 200 de apartamente.

într-un ritm susținut s-au des
fășurat lucrările, în perioada de 
iarnă, și pe șantierele din Onești, 
Roman, Brașov, precum și pe u- 
nele șantiere din Capitală. La O- 
nești, de pildă, la blocul D 6, tur
nat cu cofraje glisante, s-a reali
zat un ritm de turnare de peste 
1,90 m în 24 ore — ritm superior 
celui realizat în unele luni de 
vară. Și în alte regiuni construc
torii, folosind zilele bune de lu
cru, au început — paralel cu ter
minarea blocurilor aflate în curs 
de construcție — lucrările la o 
serie de blocuri prevăzute în 
planul pe acest an. Cu cîtva timp 
în urmă, în centrul orașului Ti
mișoara s-a deschis un nou șan
tier. Aici se vor construi 
multe clădiri eu 6—8 etaje, 
lizînd 268 de apartamente. Noi 
șantiere s-au deschis nu de mult 
la Reșița, Arad. București și în 
alte orașe. Aceste exemple dove
desc strădaniile constructorilor de 
a lucra în ritm susținut încă de 
la începutul anului, pentru ca toa
te locuințele să fie date în folo
sință la termenele stabilite.

Acum, o dată cu apropierea 
primăverii, în întreaga țară vre
mea devine tot mai favorabilă 
sporirii ritmului de execuție a 
lucrărilor pe șantiere. Rămîneri- 
le în urmă din unele locuri pot 
și trebuie să fie recuperate. Fap
tul că marea majoritate a con
strucțiilor de locuințe din acest 
an au asigurate proiecte, că uni
tățile constructoare dispun de 
suficiente mijloace mecanizate, 
că timpul a devenit favora
bil lucrărilor în aer liber — 
toate acestea permit ca pe 
fiecare șantier și în fiecare 
regiune să se lucreze mai spornic. 
Pretutindeni există condiții ca 
noile locuințe să fie date în folo
sință la termenele stabilite. Pen
tru aceasta se cere, înainte de 
toate, ca trusturile regionale de 
construcții să-și asigure întreaga 
documentație tehnică necesară. 
Totodată, accentul 
trebuie să cadă pe 
rea în cele mai 
diții a activității șantierelor. 
Munca pe șantiere să fie, de la 
începerea lucrărilor, bine organi
zată pe bază de grafice cu ter
mene precise ; să se creeze ase
menea condiții îneît fiecare bri
gadă și echipă să lucreze cu o 
productivitate tot mai ridicată, 
în acest scop, este necesară o 
mai strînsă coordonare, pe în
treaga durată a lucrărilor, a acti
vității constructorilor cu aceea a 
instalatorilor, repartizarea judi
cioasă a brațelor de muncă și a 
utilajelor pe loturile de lucru, a- 
provizionarea din timp cu mate
riale etc.

Experiența multor șantiere a 
dovedit ce mare importanță are, 
pentru realizarea în bune condi
ții a construcțiilor de locuințe, 
pentru îmbunătățirea confortului 
apartamentelor, colaborarea din-

tre proiectant, constructor și be
neficiar. Rezultatele vor fi cu atît 
mai însemnate cu cît această co
laborare va încape o dată cu lu
crările de organizare a șantiere
lor și se va menține pînă la ter
minarea lor definitivă.

Pornind de la experiența anilor 
trecuți, acolo unde există posibi
lități, este nevoie să fie promo
vate tot mai mult metodele in
dustriale de execuție, utilizarea 
pe scară cît mai largă a materia
lelor noi, eficiente, de construcții. 
De asemenea, se cere mai multă 
atenție la mecanizarea lucrărilor, 
folosirea largă a micii mecanizări. 
Cît de mult s-ar scurta durata 
de execuție a unor blocuri ce se 
construiesc la Iași, Tg Mureș ș. a., 
dacă pe șantiere ar exista o preo
cupare consecventă pentru meca
nizarea în mai mare, măsură a 
lucrărilor, pentru folosirea mai 
rațională a utilajelor existente !

Tot ce este nou, valoros în teh
nica construcțiilor de locuințe, 
experiența și inițiativele bune să 
fie larg extinse pe toate șantie
rele. Generalizarea experienței 
pozitive a constructorilor de pe 
șantierul „Dinamo-Dorobanți” din 
Capitală, care au ridicat blocu-

Utilaje moderne
în acest an, șantierele de cons

trucții primesc noi utilaje moderne, 
care vor permite extinderea metode
lor rapide de construcție și ridicarea 
gradului de mecanizare a lucrărilor. 
Una din noutățile în acest domeniu 
este macaraua autoridicătoare, care 
permite executarea unor construcții 
foarte înalte. Este vorba de o adap
tare originală a unei macarale mai 
ușoare, și deci mai ieftine decît 
macaraua-turn și care are totodată 
o rază mai mare de acțiune.

Lopata mecanică — o altă insta
lație — este folosită la alimentarea 
mecanică cu materii prime a unor 
agregate și înlocuiește utilaje mai 
costisitoare. Recent, șantierele au 
primit cofraje de cauciuc care se 
folosesc în locul cofrajelor de lemn 
pentru turnarea tuburilor din beton. 
După solidificarea betonului, cofra- 
jul este scos și refolosit. Acest sistem 
aduce mari economii de cherestea. 
S-a extins totodată fabricarea in
stalațiilor pneumatice de transportat 
beton și mortar pe plan orizontal și 
vertical. Alte utilaje sînt în curs de 
experimentare.

La Uzina Oțelul roșu au început să se aplice mă
surile tehnice și organizatorice propuse de siderur- 
giști' în scopul îndeplinirii angajamentului de a da 
în acest an peste plan, 3 000 tone de oțel și 2 500 tone 
de laminate. Astfel, cu ajutorul unor aparate de su
dură autogenă, cu care a fost înzestrată secția de pre
gătire a materiei prime, s-a asigurat o mai bună sor
tare a fierului vechi după dimensiuni și calități, iar 
la macaralele de șarjare s-au executat o serie de mo
dificări care au dus la eliminarea deranjamentelor în 
funcționare și la scurtarea duratei de încărcare a 
cuptoarelor. La laminorul de platine, prin mecaniza
rea sistemului de reglare a cilindrilor, productivitatea 
muncii crește simțitor și se realizează anual economii 
la manoperă și piese de schimb în valoare de peste 
50 000 lei. O dată cu aplicarea acestor măsuri, în uzină 
s-a organizat, cu sprijinul unor ingineri și tehnicieni, 
un ciclu de expuneri cu scopul extinderii celor mai 
bune metode de reparare la cald a cuptoarelor Mar
tin, pentru utilizarea unui nou tip de injector conceput 
de specialiștii de aici etc.

Ghidul turistic 
și automobilistic

află sub tipar un nouSe . 
ghid turistic și automobilistic al 
R. P. ‘ ’
ciul Național de Turism 
păți" pentru uzul turiștilor romîni 
și străini. Noua lucrare cuprinde, pe 
lingă o scurtă prezentare economică 
a Romîniei, date despre relieful, flo
ra și fauna țării noastre. Ghidul 
pune la dispoziția turiștilor și auto- 
mobiliștilor o hartă cu șoselele de 
acces, schițe de plan ale orașelor de 
reședință regională, a altor orașe 
mari, precum și adrese mai impor
tante, utile turiștilor. Pentru amato
rii de excursii în munți a fost întoc
mită o listă cu cabanele turistice, 
drumurile și marcajele respective. 
Ghidul va apa,re în limbile romînă, 
engleză, franceză, germană și rusă.

Romîne, întocmit de Ofi-
„Ca'r-

mal 
tota-

principal 
organiza- 

bune con-

SUCEAVA (coresp. 
„Scînteii"). — Pe șan
tierul de locuințe din 
cartierul Ana Ipătescu 
al orașului Suceava, 
unde se află în cons
trucție 11 blocuri cu 
650 de apartamente, 
lucrările continuă în 
mod ritmic. Maca- 
raua-turn aduce la în- 
demîna constructori
lor, care se află la di
ferite nivele, fîșii pre
fabricate din beton, 
vagonete cu mortar și 
beton, cărămidă.

Zidarii din brigăzile 
conduse de Iosif Bar-

Aseară, la Teatrul Național „I. L. 
Caragiale", sala „Comedia“, s-a pre
zentat în premieră „Vizita bătrînei 
doamne" de Friedrich Dürrenmatt, 
în regia lui Moni Ghelerter. maes
tru emerit al artei. Din distribuția 
spectacolului au făcut parte : Aura 
Buzescu, Jules Cazaban, artiști ai 
poporului, Nicolae Brancomir, Nicu 
Dimitriu, artiști emeriți, și alții.

5 zile prin țară
BAIA MARE (coresp. „Scînteii'). — 

Aproape 150 de colectiviști din raioa
nele Satu-Mare și Șomcuta Mare, regiu
nea Maramureș, întreprind o excursie de 

. 5 zile prin țara. Ei vor vizita orașele 
București, Cluj, Brașov, stajiunile de o- 
dihnă de pe Valea Prahovei etc.

La rampă —
O FETEȘTI (coresp. „Scîn

teii”). — în raionul Fetești, la 
faza intercomunală a celui 
de-al 7-lea concurs artistic al 
formațiilor de amatori au par
ticipat recent în sala căminu
lui cultural din comuna Gîl- 
dău, formațiile de cor, dansuri, 
brigăzi artistice de agitație, 
soliști vocali și instrumentiști, 
recitatori din comunele Șoca- 
riciu, Jegălia, Gîldău, Pie- 
troiu, Cocargeaua. La cel de-al 
6-lea concurs au luat parte 25 
de coruri, 24 brigăzi artistice 
de agitație, 37 echipe de dan
suri, 3 tarafe și 47 soliști vo
cali și instrumentiști din sa
tele și comunele raionului. A- 
cum, numărul celor care și-au 
anunțat participarea la con-

artiști amatori
curs este cu mult mai mare : 
40 de brigăzi artistice de agi
tație, 38 de echipe de dan
suri, 134 de soliști vocali și 
instrumentiști.

© FOCȘANI (coresp. „Scîn
teii”). — La faza intercomuna- 
lă care a avut loc la Năruja, 
în munții Vrancei, pe scenă 
s-a prezentat o formație care 
a fost mult aplaudată de spec
tatori. Este vorba de echipa 
de dansuri populare a căminu
lui cultural din Năruja, for
mată din 100 de persoane. 
Dansatorii fac parte din 4 ge
nerații.
Niculina Boloboc și 
Rebega,

Primii, printre care 
Marica 

au numai 6 ani, 
cea de-a doua gene
rație este reprezen
tată de pionieri, iar 
a 3-a de utemiști și 
tineri pînă la 30 de 
ani. Ultima generație 
aparține lui Petre
Mereuță și Gafița
Coroi (oameni de 64 
de ani) și altora care 
au trecut de 
vîrsta tinereții, 
tru măiestria cu 
au interpretat 
șurile, echipa 
Năruja a 
premiul I.

(Agerpres)

4 500 sate electrificate — 500 000 case noi

lucru. Organele șl orga- 
de partid au datoria să 
un control sistematic și 
asupra sfaturilor popu-

rile într-un termen scurt, de 
bună calitate și au terminat, o 
dată cu acestea, lucrările exte
rioare și magazinele, ar fi de un 
real folos pentru...constructorii
din întreaga țară.

Activitatea constructorilor va 
fi cu atît mai rodnică cu cît și 
organizațiile de partid vor urmări 
mai îndeaproape crearea de către 
conducerile întreprinderilor de 
construcții a celor mai bune con
diții de 
nizațiile 
exercite 
exigent
lare și altor unități de care depin
de bunul mers al lucrărilor pe 
șantiere în privința calității mun
cii, respectării termenelor planifi
cate etc.

Prin măsuri și acțiuni politico- 
organizatorice eficiente, organi
zațiile de partid pot aduce o con
tribuție esențială la buna activi
tate a șantierelor, la grăbirea rit
mului de execuție și ridicarea 
calității lucrărilor. Cînd este vor
ba de calitatea lucrărilor nu tre
buie făcută nici o concesie, așa fel 
îneît fiecare parte a construcției 
— rezistență, instalații, fațadă 
etc. — să se încadreze în normele 
de calitate stabilite.

Asigurînd un 
susținut încă din 
printr-o temeinică 
lucrărilor, sporind 
tea muncii, fiecare 
de construcții va putea da în fo
losință noile construcții la ter
menele prevăzute, de bună cali
tate, realizate cu cheltuieli tot 
mai reduse.

mult 
Pen- 
care 
dan- 

din 
obținut

Muncitorul trefilator loan Iova, din secția „trăgă- 
toria de oțel tare" a Uzinei „Industria sîrmsi“ — 
Cîmpia Turzii este unul dintre cei mai apreciaji 
fruntași în producție ai întreprinderii. Muncitor cu 
o bogată experiență, el lucrează cu o productivi
tate înaltă și realizează însemnate economii prin 
reducerea consumului specific de oțel.

(Foto : R. Costin)

La 26 februarie, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, a primit pe am
basadorul extraordinar și plenipo-

tențiar al Republicii Democrate 
Germane, Anton Ruh, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare.

(In pagina a IlI-a — cuvîntărild 
rostite).

ritm de lucru 
aceste luni, 
organizare a 
productivita- 
întreprindere

In anii puterii populare, 
în viața satelor de pe cu
prinsul patriei au avut loc 
adinei prefaceri înnoitoare, 
lată un singur aspect. De la 
cele 4—5 sule de tîrguri e- 
lectrificafe pînă în 1945,

locallfăfi așezate de regulă 
în Imediata apropiere a o- 
rașelor, la sfîrșitul anului 
1962 lumina electrică s-a a- 
prlns în al 4 500-lea sat. 
Această cifră crește mereu.

Acum exists în fără raioane 
electrificate în întregime : 
Sibiu, Orșova, Reșița și al
tele.

In numai cinci ani au 
fost construite la sate peste 
500 000 case noi.

Culegere de versuri 
si cintece

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 
Sub îngrijirea Casei regionale a 
creației populare Dobrogea, a ieșit 
de sub tipar o culegere de versuri, 
cintece, scenete etc. închinate alege
rilor de la 3 martie, intitulată : „Vo
tăm din toată inima". Culegerea cu. 
prinde lucrări ale poeților și compo
zitorilor noștri, și a fost difuzată 
echipelor artistice din satele regiu
nii pentru programele ce vor fi pre
zentate în cinstea alegerilor.

Cîteva cifre
• în ultimii ani s-au construit în 

satele raionului Turda peste 2 400 
de case și au fost electrificate 30 
de sate.

O în satele raionului Cîmpeni și în 
centrele miniere din acest raion 
funcționează 5 spitale, 20 de dispen
sare, 12 case de nașteri, 2 policlinici 
și un sanatoriu T.B.C.

• Școli noi s-au construit în 50 
de localități din raionul Zalău. Nu
mai în 1962 au fost date în folosință 
53 săli de clasă. Dacă în 1939 în a- 
cest raion erau numai 3 cadre di
dactice care predau la clasele 5-7, 
acum există 394.

o în raionul Huedin exista în 1947 
un singur cinematograf. Numărul lor 
este astăzi de 45.

Constructoriî șantierului I.T.B.- 
Obor toarnă planșeele eta
jelor 8 și 9, la un bloc cu 263 a- 
pariamente de po b-dul Mihai 
Bravu din Capitală.

(Foto : M. Andreescu)

Cu grijă de buni gospodari
TECUCI (coresp. „Scînteii“).— Spre 

sfîrșiful zilei, la clubul depoului C.F.R. 
Tecuci s-au adunat muncitori și 
tehnicieni de la depou, cetățeni din 
cartierul gării. Aici 
avea loc întîlnirea 
alegătorilor cu can
didatul F.D.P., me
canicul de locomo
tivă Ștefan Ghinea. 
Printre cei care au 
luat cuvîntul, a fost 
și muncitorul cefe
rist Ion Letter.

— în cartierul 
nostru s-au făcut lu
crări de interes ob
ștesc cu care fiecare 
dintre noi se mîn- 
drește — a spus el. 
Numai anul trecut 
s-a construit o nouă 
școală de 8 ani, s-a 
introdus lumina flu
orescentă pe strada 
Ghica Vodă, au fost 
pavate străzile M.
Kogălniceanu și Ghica Vodă. Acum, 
cînd ne-am înfîlnif cu candidatul nos
tru în alegeri, cred că e bine să chib
zuim și la ceea ce mai trebuie să facem. 
Nu avem destule spații verzi și, în acest

IERI
In Tecuci e- 

xistau în trecut :
O 12 medici șl 

farmaciști ;
® Un cinema

tograf înzestrat 
cu aparate demo
date ;

O Canalizare și 
lumină electrică 
numai în centrul 
orașului ;

© Nici o bi
bliotecă publică ;

© Nici un 
min cultural ;

® 9 școli.

că-

bu și Ion State au ridi
cat pereții etajului II 
de la blocul E 4, în 4 
zile, reducînd aproape 
la jumătate timpul pla
nificat pentru executa
rea acestei lucrări în 
zilele de iarnă. Redu
cerea timpului planifi
cat pentru executarea 
zidăriilor a permis ca 
la blocurile E 1, B 3, 
I 1 și F să se toarne 
planșeele peste etaje
le II și III. La blocurile 
ridicate la roșu se lu
crează în prezent la 
finisările interioare. în 
cele 210 apartamente

care au fost racor
date la centrala ter
mică din cartier se 
execută în prezent ins
talațiile electrice și 
sanitare, se tencuiesc 
și se zugrăvesc pere
ții, se execută vopseli, 
astfel ca la 1 Mai noi
le apartamente să-și 
primească locatarii.

Lucrările de cons
trucție continuă în ritm 
susținut și la grupul 
școlar chimie — in
dustrializarea lemnu
lui precum și la spita
lul din orașul Su
ceava.
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întâlnire Intra candidat și alegători (comuna 23 August, regiunea Dobrogea)
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scop, am putea amenaja locul viran din 
apropierea depoului. Ar trebui de ase
menea să dăm o mînă de 
lui popular la repararea 

peste 
ciului.

Alji 
printre 
Vasiliu, 
Codifă, 
nescu au făcut pro
puneri pentru îm- 
bunătăfirea conti
nuă a deservirii 
populafiei de către 
unifăjile alimentare.

Locatarii 
rilor 
da 
s-au 
punctul 
tafie 
lor. Se cunosc 
multă vreme, deoa
rece atît inginera 
Casandra Măcăres- 

cu, cît și muncitoarea Paraschiva Ureche, 
amîndouă de la fabrica de conserve, 
candidează pentru a 4-a oară. Cetăjenii 
care au luat cuvîntul au subliniat reali
zările din anii puterii populare, arătînd 
că Tecuciul de astăzi e un oraș în plină 
dezvoltare. Atît alegătorii cît și candi- 
dajii s-au referit în cuvîntul lor la lu
crările care se vor înfăptui în acest an 
în oraș : școala de 16 clase, cinemato
graful cu 500 de locuri, 90 de noi apar
tamente, noi magazine.

La întîlnirea din cartierul Crivijeni, 
discuțiile dintre colectivista Adela Ne
grea, candidată a F.D.P. în circum
scripția electorală nr. 29, și alegătorii 
au arătat cit de mult a schimbat gos
podăria colectivă viafa oamenilor de 
aici.

— Sînfem mîndri de realizările gos
podăriei noastre, a spus colectivistul 
Marin Voinea. Muncind cu pricepere 
pămîntul, am cules recolte mai bogate. 
Creșterea produejiei a făcut să spo
rească și veniturile noastre. Numai în 
anul trecut am obfinut un venit de 
peste 2 500 000 lei. Ca buni gospodari, 
alegătorii din Crivijeni au discutat în 
cadrul ’ntîlnirii și despre ceea ce con
sideră că mai trebuie să facă pentru 
înfrumusețarea cartierului. Pînă acum, 
în cadrul celor 60 de întîlniri dintre 
candidafi și alegători, la care au par
ticipat peste 4 000 de cejăjeni, au tost 
făcute aproape 250 de propuneri gos
podărești.

ajutor sfatü- 
podului de 
apa Tecu-

A Z I
Tecuci, 1963 :
O 47 medici și 

farmaciști și 265 
cadre medii sani
tare ;

Q 3 
grafe ;

9 74 
de apă
zare ; 85 km 
rețea

e 
teci 
deri

®

clnemato-

km rețele 
și canali- 

de 
electrică ;

57 de biblio- 
în întreprin- 
și cartiere ;
3 cămine

culturale ;
9 14 școli cu

435 cadre didac
tice.

vorbitori, 
care Maria 
Gheorghe 

Ilie Șfefă-

blocu- 
de pe stra- 
23 August 
întîlnif la 

de agi- 
cu carididații 

de

Sesîune științifică
Consiliul agricol regional Maramu

reș a organizat o sesiune științifică 
în cadrul căreia au fost prezentate 
rezultatele cercetărilor științifice pri
vitoare la ridicarea fertilității solu
rilor podzolice, sporirea productivi
tății livezilor și cultivarea unor so
iuri de ceapă. Au fost prezen
tate referate privind rezultatele 
experimentale ale folosirii amenda
mentelor calcaroase și îngrășămin
telor chimice pe terenurile pcidzo- 
liee, înlăturarea periodicității în 
producția livezilor de pomi, com
portarea principalelor soiuri de meri 
pe diferiți portaltoi în pepiniere și 
livezi, organizarea producției cultu-. 
rilor de ceapă.

Ingineri- agronomi, președinți de 
gospodării colective, lucrători din 
Ș.M.T. și G.A.S. specialiști de la sta
țiunea experimentală Livada, au re
levat în sesiune însemnătatea folosi
rii amendamentelor calcaroase pen
tru sporirea producției agricole. Pe 
terenurile podzolice fertilizate cu 
amendamente și îngrășăminte, pro
ducțiile au sporit în medie cu circa 
500 kg la porumb și 300 kg la grîu. 
Unitățile agricole din regiune vor fo
losi in acest an de peste 4 ori mai 
multe amendamente calcaroase de- 
cît anul trecut. (Agerpres)

Terasele
Argeșului

PITEȘTI I (coresp. „Scînteii").— 
Pe dealurile argeșene pot fi vă- 
zuți zilnic mii și mii de colecti
viști. Cu cazmale și tirnăcoape 
ei desfundă terenul la o adînci- 
me de 60—70 de centimetri, ame
najează terase pentru plantațiile 
de viță de vie. Raionul Drăgășani 
este fruntaș în această acțiune. 
Aici lucrările au început . chiar 
din primele zile ale anului, la te- 
răsări participînd zilnic 6—7 000 
de colectiviști. în lunile ianuarie 
și februarie s-au executat‘lucrări 
Pe mai bine de 300 de hectare.

Experiența raionului Drăgășani 
a fost larg popularizată, transfor- 
mîndu-se într-o acțiune pe în
treaga regiune Argeș. Zilnic, 
în ziarul local „Secera șî Cio
canul" apar vești din diferite lo. 
calități. Colectiviștii din Crețeni 
au terminat desfundarea- celor 20 
de hectare pe care le au de plan
tat cu viță î.n primăvară.

Pe dealurile Scorniceștilor, ra
ionul Slatina, cu cîțiva ani în 
urmă nu creștea aproape nimic. 
Cît vedeai cu ochii, numai mără- 
cinișuri și cioate. Anul- trecut, 
primele 40 de hectare de vie 
plantate aci pe terenurile ame
najate în terase au dat roade, 
aducînd colectiviștilor venituri 
mari. Ei și-au propus să dezvolte 
și mai mult această ramură. O 
parte din cele 15. hectare planifi
cate a fi plantate cu vie au și 
fost terasate. La desjundatul te
renului se lucrează intens, la Ro- 
ciuj Jugureni, Gliganu, Ștefănești, 
Mătăsaru, Drăgănești și în altei 
comune din regiunea Argeș, I
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tima vreme, organizația de bază a primit în rîn- 
durile sale 21 de tovarăși, dintre care 11 femei. 
Printre ei se numără Maria Danciu. șefă de 
echipă la brigada de cîmp, Stela Ciutacu, ingi
ner agronom, Elisabeta Mesaroș, colectivistă, 
Ion Moroaică. colectivist, Dorel Duma, bri
gadier zootehnic. La propunerea biroului, con
siliul de conducere al gospodăriei colective a 
repartizat membrii și candidații de partid la 
locurile-cheie, acolo unde se hotărăște soarta

cUm. activitatea orgicmiza&iZor de țxwtiri.

ORADEA, (coreap. „Solntell'). Comitetul re
gional de partid Crișana a organizat recent 
Instruirea tuturor secretarilor organizațiilor 
de bază din S. M. T. și G.A.S., precum 
șl a instructorilor comitetelor raionale de 
partid care îndrumă organizațiile de bază din 
aceste unități. Membri ai biroului și comitetu
lui regional de partid au ținut expuneri pe 
teme privind îndeplinirea planului de produc
ție la toți indicii, organizarea și controlul înde
plinirii hofărîrilor, dreptul de control al or
ganizațiilor de bază asupra activității con
ducerilor administrative etc. Cursanților li 
s-a vorbit și despre planificarea muncii, pre
gătirea și desfășurarea adunărilor de 
partid, creșterea și întărirea rîndurilor parti
dului, munca cu activul fără partid. Secretarii 
organizațiilor de bază din S.M.T. au vizitat apoi 
uzina de reparații din Oradea. Secretarii orga
nizațiilor de bază din G.Ä.S. au vizitat G.A.S. 
Ioșia, unde Ii s-a vorbit despre metodele agro
tehnice care trebuie aplicate culturii porumbu
lui, precum și despre felul cum se fac îngri. 
jirea și furajarea rațională a animalelor.

TIMIȘOARA, (coresp. „Scînteii"). — Ins
tructorii teritoriali ai Comitetului raional de 
partid Timișoara acordă o mare atenție 
întăririi organizațiilor de partid din gospo
dăriile colective. Instructorul Pavel Orza 
se ocupă de organizația de bază din G.A.C. 
Bucovăț. El a îndrumat biroul organizației 
să atragă pe cei mai buni colectiviști în 
activul fără partid, să le repartizeze sarcini 
concrete și să-i ajute în îndeplinirea lor. In ul

producției. Exemplul personal al comuniștilor 
în muncă și activitatea politică desfășurată de 
ei în vederea aplicării regulilor agrotehnice au 
contribuit la obținerea unor rezultate bune în 
creșterea producției agricole. Cu tot timpul ne
favorabil, colectiviștii din Bucovăț au obținut 
anul trecut o producție medie de 2 084 kg grîu 
și 2 580 kg porumb boabe la hectar.

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Din inițiativa 
biroului comitetului regional de partid a avut loc 
la Ploiești o consfătuire în care s-au analizat re
zultatele objinute în întărirea economico-organi- 
zaforică a gospodăriilor colective din regiune în 
anul 1962 și măsurile ce trebuie luate în anul 1963. 
La consfătuire au participat primii secretari și se
cretarii cu probleme agrare ai comifefelor raionale 
de parfid, președinjii sfaturilor populare raionale 
și ai consiliilor agricole raionale, președinjii gos

podăriilor colective, Ingineri agronomi șl zooteh- 
nicieni, medici veterinari și alfii. Discujiile s-au 
purta) pe baza unui referat prezentat de tov. Du
mitru Balalia, membru al C.C. al P.M.R., prim-se- 
cretar al comitetului regional de partid. A fost 
scos în evidenfă faptul că anul trecut, cu toate 
condițiile climaterice neprielnice, numeroase gos
podării colective au objinuf recolte mari de grîu, 
porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr. Efecti
vele de animale proprietate obștească au cres

cut în comparafie cu anul precedent, la bovine 
cu aproape 34 000 capete, din care 7 344 
vaci cu lapte, la porcine —cu peste 13 000 
capete, iar la oi cu 86 000 capete. Fondul 
de bază al gospodăriilor colective a ajuns 
la sfîrșitul anului trecut la 248 000 000 lei,

de peste 2 ori mai mult decîf în anul pre
cedent. O confribufie însemnată la consoli
darea economico-organizatorică a gospodării
lor colective aduce munca politică și educativă 
de masă, desfășurată de organele și organizațiile 
de parfid pentru dezvoltarea conștiinței socialiste 
a colectiviștilor, pentru ridicarea nivelului lor pro
fesional. Comitetele raionale și orășenești de partid, 
comitetele comunale de parfid și organizațiile de 
bază din gospodăriile colective folosesc mai bine 
colectivele de agitatori, casele de cultură, cămi
nele culturale, bibliotecile, cinematografele sătești 
etc. Numeroși vorbitori au împărtășit din expe
riența bună dobîndifă de gospodăriile colective și 
au făcut propuneri în legătură cu perfecționarea 
muncii consiliilor de conducere ale gospodăriilor 
colective, buna organizare a lucrărilor în campa
niile agricole, îmbunătățirea continuă a metodelor 
de muncă folosite de consiliile agricole raionale 
și orășenești etc.

Tomas 
ralului

o producție a studiourilor cubane, în regia JuI 
cuban împotriva regimului tiranic al gene-

Pe ecranele cinematografelor

Scenă din filmul „Povestiri despre revoluție' 
Gutierrez Alea. Filmul este inspirat din lupta poporului 

Batista.

In noua secție de pediatrie a spitalului unificat din Bacău

De la întreprinderea 
de preparare a cărbu
nelui brut din Lupeni 
pleacă zilnic trenuri în
cărcate cu cărbune spe
cial pregătit pentru ne
voile siderurgiștilor de 
la Reșița și Hunedoara. 
Acest cărbune trebuie 
transportat în vagoane 
curate. Or, tocmai în a- 
ceastă privință sînt ne
cazuri. In stația Lupeni 

sosesc vagoane care au 
fost încărcate cu nisip,

balast și alte materiale 
și rareori se nimerește 
vreunul care să nu 
mai păstreze diferite 
resturi. In fiecare lună, 
la întreprinderea de 
preparare a cărbunelui 
se cheltuiesc sute de ore 
de muncă pentru cu
rățirea vagoanelor. Si
tuația repetîndu-se me
reu, s-a intervenit la 
Direcția regională 
C.F.R. De aici s-a emis 
o circulară care obligă 
stațiile să pună la dis

poziție vagoane bine 
curățate, dar circulara 
a rămas fără efect. Cei 
de la prepararea cărbu
nelui sînt în dilemă. 
Curățind în continuare 
vagoanele, fac cheltu
ieli inutile. Refuzîn- 
du-le, vor crea dificul
tăți siderurgiștilor. Ce 
e de făcut ? Poate că-i 
va ajuta cu mai mult 
folos decît pînă a- 
cum Direcția Regională 
C.F.R. Timișoara.

Lipsa de recunoștință ?
La sfîrșitul anului 

trecut, corespondentul 
voluntar A. Gogancea, 
salariat la Întreprinde
rea de administrare a 
locuințelor din raionul 
Tudor Vladimirescu- 
București, ne-a scris că 
locatarii imobilului din 
strada Nerva Traian nr. 
102 nu pot folosi insta
lațiile sanitare deoarece 
canalul de scurgere a 
apelor menajere este 
astupat încă din luna 
iulie. In scrisoare se 
arăta că I.A.L., deși se
sizată de această situa
ție, nu a executat lu
crările de reparații. Re
dacția a trimis scrisoa
rea corespondentului 
voluntar spre cercetare 
și luarea măsurilor ce 
se impun la I.A.L. Tu

dor Vladimirescu. Ce 
s-a întîmplat însă ? In
ginerul șef al întreprin
derii, B. Cazangiu, în 
loc să urmărească re
zolvarea sesizării pri
mite, a găsit cu cale să 
urmărească... pe • auto
rul ei. El a organizat în 
biroul său o „răfuială" 
cu corespondentul vo
luntar, la care a chemat 
și cîțiva salariați, pe 
semne pentru a servi o 
„lecție" și altora. în a- 
cest cadru i-a repro
șat tovarășului Gogan
cea că a scris pre
sei fără să-l înștiințeze 
în prealabil și l-a acu
zat de... „lipsă de recu
noștință față de cei 
care-i dau să mănînce 
pîine". Ca și cum to
varășul Gogancea ar fi

nu salariatul statului, ci 
salariatul personal al 
tovarășului Cazangiu. 
Pe scurt, coresponden
tul voluntar a fost în
vinuit că și-a făcut da
toria și nu a cocoloșit 
lipsurile pe care le con
statase în întreprinde
re. Se știe că ni
meni nu are dreptul să 
pretindă unui corespon
dent voluntar ca, îna
inte de a scrie ziarului, 
să ceară încuviințarea 
superiorilor săi ierar
hici. Este de dorit ca or
ganizația de partid de 
la I.A.L. Tudor Vladi
mirescu și comitetul e~ 
xecutiv al sfatului popu
lar raional să combată 
asemenea încercări de 
intimidare și de perse
cuție pentru critică.

icuri 
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ÎN STAȚIUNEA BALNEARĂ PU
CIOASA. Pitoreasca stațiune Pucioa
sa găzduiește în aceste zile de iarnă 
sute de oameni ai muncii veniți să-și 
îngrijească sănătatea. Datorită mă
ririi capacității stațiunii și îmbună
tățirii condițiilor de tratament, anul 
acesta își vo-r petrece concediul la 
Pucioasa peste 3 000 de oameni ai 
muncii. La secțiile de reumatologie, 
care au fost dotate cu utilaje medi
cale moderne, vor fi îngrijite peste 
1 800 de persoane. La club au loc nu
meroase manifestări culturale, lec
turi ghicitoare, audiții muzicale. Se 
organizează, de asemenea, excursii 
în împrejurimile orașului.

CARTEA LA SATE. în cadrul ma
nifestărilor prilejuite do „Luna cărții 
la șate“, cooperativele de consum 
din regiunea Crișana. librăriile raio
nale au organizat 40 de expoziții și 
bazare ale cărții și peste 50 de ștan
duri de cărți cu vînzare. La căminele 
culturale au loc seri literare, se fac 
recenzii de cărți, se organizează 
concursuri pe tema „Cine citește fo
losește". Mii de oameni ai muncii de 
la sate și-au alcătuit biblioteci per
sonale.

SESIUNE DE REFERATE ȘTIIN
ȚIFICE. în sala teatrului „M. Emi- 
nescu“ din Botoșani s-au desfășurat 
lucrările unei sesiuni științifice cu 
tema : „D.espre viața socială și tre
cutul istoric al orașului Botoșani" 
organizată de filiala din Botoșani a 
societății de științe istorice și filolo
gice din R. P. Romînă și subfiliala 
din localitate a Uniunii societăților 
de științe medicale din R. P. Ro
mînă. Au fost prezentate comunicări 
în cadrul secțiilor de istorie, filolo
gie și istoria medicinei.

„F e C I O A R A"
Luis Bunuel, creatorul filmului 

„Fecioara", este socotit una din cele 
mai interesante personalități ale ci
nematografiei occidentale. Născut în 
Spania, Bunuel își părăsește patria 
după ce acolo se înstăpînește fas
cismul, stabilindu-se în Mexic.

Opera cinematografică creată de 
Bunuel în ultima vreme are un pro
nunțat caracter de protest social ; ea 
înfierează cu vigoare artistică con
dițiile inumane la care sînt supuși 
oamenii în societatea capitalistă, 
demască prejudecățile și minciunile 
convenționale întreținute de capita
lism, combate ipocrizia clericală. 
Acțiunea filmului „Fecioara" se pe
trece într-o insulă din sudul State
lor Unite. Un negru, urmărit de auto
rități pentru un pretins viol pe care 
nu l-a săvîrșit, ajunge în această 
insulă în care trăiesc doi oameni : 
Miller, paznicul insulei, și Ewie, 
nepoata orfană a unui bătrîn mort 
în ajun. Întîmplările ce se vor petre
ce în scurtul răgaz cît negrul Traver 
va trăi hăituit pe această insulă, 
converg toate spre demascarea 
necruțătoare a rasismului. Miller, 
care o violează pe adolescenta 
Ewie, socoate firească bestialitatea 
sa, dar în același timp vrea să-l 
linșeze pe Traver pentru un viol 
presupus dar neadevărat ; prietenul 
său Jackson declară cu cinism că 
negrii nu au suflet, se înșeală 
cînd se consideră oameni și deci 
trebuie considerați ca animale ; pas
torul, predicînd iubirea între oa
meni, întoarce cu dezgust, înainte 
de a se culca, salteaua pe care dor
mise în ajun un negru. Lumea pe 
care o descrie Bunuel, lumea in
fectată de morbul rasismului, e de 
o ferocitate rară. Și, cu predilecția 
sa pentru simboluri, Bunuel aduce 
pe ecran imaginea unei fiare repe- 
zindu-se în coteț și devorînd o găină, 
cu aceeași aplicație rece cu care 
rasistul Miller jupoaie un iepure sau

îl leagă brutal de un stîlp pe negrul 
pe care intenționează să-l ducă spre 
linșaj. Rasismul apare cu atît mai 
fioros în filmul lui Bunuel, cu cît în
țelegem că nu este o izbucnire 
oarbă, de o clipă, ci rezultatul unei 
educații, al unui mod de viață.

într-un moment în care cinemato
grafia occidentală abundă. în filme 
„decoltate", Bunuel abordează tema 
din „Fecioara“ cu o deosebită so
brietate și delicatețe. Este, cum a 
declarat realizatorul, o reacție anti- 
conformistă față de publicul bur
ghez avid de „senzații tari" și 
senzualitate. Dar, mai mult decît 
atît, este vorba de seriozitatea și de 
spiritul de responsabilitate cu 
care Bunuel înțelege să atace fron
tal problema esențială, aceea a ra
sismului, a trăsăturilor de fiară pe 
care le capătă oamenii îmbibați de 
ideologia rasistă. Valoarea filmului 
lui Bunuel rezidă înainte de toate în 
incizia făcută cu precizie în această 
țară a societății americane.

O interpretare în general valoroa
să contribuie și ea la ținuta artistică 
a filmului. Alături de interpretul lui 
Miller, Z. Scott, am urmărit farmecul, 
candoarea și prospețimea actriței 
Key Meersman în 'rolul lui Ewie. Ber
nie Hamilton, în. rolul neg'rului Tra
ver, cucerește de la început ade
ziunea publicului printr-un joc pe cît 
de sobru, pe atît de expresiv. Inte
resantă ni s-a părut partitura muzi
cală a filmului, compusă exclusiv 
din piesele cîntate la clarinet de 
Traver și de cîntecul de ghitară al 
lui Miller. Lipsa unui alt comentar 
muzical, amplificarea zgomotelor de 
ambianță subliniază parcă duritatea 
acestei necruțătoare opere demasca
toare, în care joacă un rol însemnat 
și frumusețea clasică a imaqinii 
semnate de Gabriel Figueroa, unul 
dintre marii operatori ai ecranului.

ION BARNA

Manual sau tratat?
In școală, educația estetică se reali

zează prin studiul mai multor discipline, 
dar, îndeosebi, prin predarea limbii și 
literaturii romîne. Cu ajutorul noțiunilor 
de teorie a literaturii elevul își dezvoltă 
capacitatea de a înțelege și de a se 
bucura de mesajul multilateral al litera
turii, de a discerne valorile autentice de 
falsele valori.

Manualul de teoria literaturii pentru 
clasa a VIII-a vine în sprijinul elevilor 
prin prelucrarea didactică a cunoștințe
lor prevăzute în programa școlară. Ac
tuala sa ediție e valoroasă prin caracte
rul științific și sistematic al lecțiilor pe 
care le cuprinde, prin străduința autori
lor o'e a ține seama de cerințele metodice 
ale urnei astfel de lucrări. împărțirea în 
capitole și subcapitole, îndrumările ana
litice sînt, de asemenea, utile în munca 
de predare și de însușire a cunoștințelor.

Cu toate acestea, din cauza accesibili
tății sale reduse și a unei aglomerări 
nejustificate, cartea poate trece foarte 
bine din ghiozdanul școlarului din clasa a 
VIII-a în bibliotecă, alături de studii sau 
cursuri universitare de teoria literaturii. 
Aceasta, după părerea noastră, se dato- 
rește faptului că manualul nu se limi
tează la noțiunile fundamentale accesibile 
elevilor din clasa a VIII-a. despre litera
tură, limba și stilul operelor literare, ge
nurile literare etc., ci este încărcat cu un 
șir de cunoștințe care pot fi predate ele
vilor în clasele următoare. Este evident 
că elevii din clasa a VIII-a, — care nu au 
decît un bagaj redus de cunoștințe 
de pe urma lecturilor literare și nici o ca
pacitate dezvoltată de abstractizare — pot 
să-și însușească numai mecanic asemenea 
definiții din manual ca : „Un tablou con
cret și generalizator al realității, creat 
cu ajutorul ficțiunii și avînd o impor
tanță estetică, se numește imagine artis
tică* ; „Prin caracterul tipic al imaginii 
artistice se înțelege oglindirea fenomene
lor individuale, particulare, ale realității, 
în care sînt incluse semnificații generale, 
universale“. Nu numai capitolul „Noțiuni 
despre literatură" dar și multe probleme 
din capitolele „Limba și stilul operelor 
literare" și „Genurile literare“ sînt înfă
țișate în același mod abstract, fără un 
suport de material intuitiv corespunzător. 
La sfîrșitul clasei a VIII-a mulți elevi se 
află în posesia unor date generale pe care 
nu le pot aplica la analiza unui text 
literar nou.

Fără îndoială, unele comentarii la text 
făcute de autori, lipsite de balastul împo
vărător al unor informații și amănunte 
secundare, ușurează înțelegerea unor no
țiuni importante ca, de pildă, oda, elegia, 
balada, fabula, schița etc. Nu putem 
aprecia însă în același fel subcapitolul 
despre genul dramatic care ni se pare 
mai puțin izbutit. Tragedia e „o operă 
dramatică", comedia și drama sînt „opere 
literare create pentru a fi reprezentate 
pe scenă“ — scriu autorii. E greu de pre
supus că elevii pot înțelege „deosebirile" 
asupra cărora li se atrage atenția. In ca
drul aceluiași capitol, definiția dată tra
gediei antice pare să fie de fapt definiția 
speciei în general. Caracteristicile trage
diei antice, care o deosebesc de tragedia 
lui Shakespeare și de aceea a lui Viș- 
nevski, sînt precizate înaintea definiției 
globale a tragediei, care și-ar avea — cre
dem — un loc mai potrivit după studie
rea celor trei tragedii prezentate în ma
nual. Ni se pare un „accident dramatic" 
felul in care a fost formulată definiția 
dramei : „Opera literară creată pentru a 
fi reprezentată pe scenă și în care nu 
precumpănește nici tragicul, nici comi
cul“. Diferențele specifice trebuiau 
determinate în funcție de aceleași 
criterii — subiect, personaje, conflict etc 
— care au fost folosite și la definirea 
celorlalte specii dramatice. Asupra aces
tui manual, cadrele didactice din învăță 
mîntul mediu si superior au făcut o se 
rie de observații si propuneri de îmbună
tățire dar Ministerul învățămîntului s’ 
Editura didactică și pedagogică s-au limi 
tat, în cadrul ultimei ediții, la unele mo 
dificări neesentiale cum sînt reformulă 
ri’« unor definiții.

Firește, manualul a devenit tratat d< 
teoria literaturii datorită în primul rînd 
indicațiilor programei : aglomerarea ma
nualului este o oglindă a supraîncărcări’ 
programei școlare. De aceea credem c? 
este necesar să se revadă programa cls 
sei a VIII-a.

în legătură cu aceasta se ridică în dis
cuție și problema locului predării noțiuni 
lor de teoria literaturii. După cum se știr 
există mai multe opinii : unii sînt de pă 
rere ca aceste noțiuni să se predea în ca
drul istoriei literaturii, alții găsesc ma’ 
oportună prezența lor în ultimul an al 
școlii medii. O altă parte a cadrelor di
dactice susțin predarea teoriei literaturii 
în clasa a VIII-a — așa cum s-a procedat 

pînă acum. Această ultimă cale este 
cea mai potrivită deoarece fără în
sușirea unor noțiuni de bază din teoria 
literaturii nu se poate trece la studiul 
sistematic al istoriei literaturii.

Credem că este necesar ca manualul să 
fie serios îmbunătățit mai ales din punct 
de vedere al asigurării cerințelor accesi
bilității și al reducerii volumului de cu
noștințe. Desigur, elevii au nevoie de mai 
multe noțiuni de estetică decît cele pe 
care le pot însuși în clasa a VIII-a. De

Diferențiat, dar după un principiu unitar
Datorită importanței pe care o are în 

pregătirea generală a elevilor, geografia 
este predată începînd din clasa a IlI-a a 
învățămîntului de opt ani. în școala 
noastră studierea celor mai simple no
țiuni de geografie fizică, economică și po
litică se realizează în forma cea mai acce
sibilă elevilor de această vîrstă — pe baza 
însușirii unor cunoștințe despre regiunea 
natală.

în prezent există manuale despre toate 
regiunile țării, elaborate de colective df 
autori din regiunile respective. Actuala 
ediție a acestor manuale marchează o 
îmbunătățire față de cele anterioare. In
diferent de regiunea de care se ocupă, în 
prima parte a fiecărui manual se dau 
noțiuni generale de geografie, cu schițe 
hărți și fotografii.

Dar, din păcate. în actuala lor formă 
aceste manuale nu sînt unitare din punc
tul de vedere al structurii și al volumu
lui de cunoștințe pe care le cuprind. în 
cărțile de geografie ale regiunilor Argeș 
și Brașov condițiile naturale sînt prezen
tate în ordine firească, științifică, ținîn- 
du-se seama de interdependența dintre 
factorii geografici, Astfel, lecția despre 
apele regiunii urmează în mod logic după 
capitolele relief și climă. în alte manuale 
însă, cum este cel pentru regiunea Bacău 
noțiunile despre apele curgătoare se in
clud în capitolul care tratează despre 
climă, iar în manualul pentru regiunea 
București — în mod cu totul neindicat — 
în capitolul despre relief, fără ca în prea 
labil elevii să fi învățat despre clima a- 
cestei regiuni. Lipsă de unitate există și 
în ceea ce privește definirea noțiunilor, 
în timp ce autorii manualului pentru re
giunea Cluj au definit atît. noțiunea de 
..vreme” cît și de „climă" corespunzător 
puterii de înțelegere a elevilor. în ma
nualul pentru regiunea Dobrogea se dă 

aceea, propunem ca Ministerul învătă
mîntului să ia măsuri pentru îmbunătă
țirea programelor de istoria literaturii ro
mîne prin includerea unor noțiuni care 
să asigure consolidarea și completarea 
cunoștințelor de teoria literaturii pe care 
elevii le-au învățat în clasa a VIII-a.

M. EL. IONESCU MICIORA, cer
cetător principal la Institutul de 
științe pedagogice ; prof. SILVIA 
FLAVIAN, Școala medie nr. 15 

din București

numai definiția climei, ceea ce îngreu
nează însușirea de către elevi a cunoștin
țelor predate despre condițiile clima
terice locale.

Lipsuri asemănătoare se observă și în 
partea a doua a manualelor care urmă
rește transmiterea unui minimum obliga
toriu de noțiuni de geografie economică 
pe baza datelor concrete pe care le oferă 
regiunea natală. (De aici se trece în clasa 
a IV-a la cunoașterea întregii patrii). Voi 
da cîteva exemple.

în manualul pentru regiunea Bucu
rești nu există o -lecție despre re
sursele naturale. Cel pentru orașul 
București și cel al regiunii Argeș descriu 
viața economică a orașului și respectiv a 
regiunii dînd și definiția industriei. Din 
manualele altor regiuni asemenea defini
ții lipsesc, deși ar ușura înțelegerea de 
către elevi a unor importante probleme.

în ce privește prezentarea raioanelor, 
aș sugera să se includă în manuale o 
hartă a regiunii care să cuprindă ele
mente de geografie fizică și economică a 
tuturor raioanelor, iar în viitor chiar și 
hărți ale acestora.

Pentru continua îmbunătățire a ma
nualelor de geografie de clasa a III-a și 
pentru asigurarea unității de cerințe față 
de acestea, consider necesar ca Ministerul 
învățămîntului să perfecționeze pro
grama care a îndrumat elaborarea aces
tora prin indicații mai detaliate privind 
întocmirea lecțiilor. Totodată, cred că 
s-ar putea studia posibilitatea elaborării 
de către un singur colectiv a temelor ce 
tratează probleme generale care trebuie 
să fie prezentate identic în toate manua
lele.

Prof. PETRU 3ARGÄ0ANU 
cercetător principal Ia Institutul 

de științe pedagogice 
din București

DIN POȘTA
DISCUȚIEI Ne scriu profesorii de fizică

In actualitate
Sînt șl eu de acord cu autorii articolului 

„în pas cu progresele fizicii" care susjin că 
este necesară o prezentare mai actuală a fi
zicii, pe seama unor capitole sau a unor no- 
jiuni folosite astăzi mai pufin sau chiar scoase 
din uz. Așa, de exemplu, sub titlul „Mași
nile electrostatice“ se descrie doar mașina 
Wimshurst care astăzi, de fapt, este un 
obiect de muzeu. Nu se pomenește însă ni
mic despre generatorul de bandă (van de 
Graaff) care are aplicafii practice în insti
tutele de fizică și pentru care există și un 
model produs de întreprinderea de mate
rial didactic. Și în tratarea electromagnetis
mului ar fi potrivite unele actualizări. Pen
tru problemele de la capitolul despre cîm- 
pul și fluxul magnetic ar putea fi folosite 
date de la ciclotronul și betatronul nostru, 
în cadrul temei „Electrificarea" propun să 
fie studiat mai pe larg sistemul energetic 
national, care are o deosebită importantă 
în economia tării.

Căutînd să nu încalce (nu să respecte)

Cum s-ar putea
La prima vedere s-ar 

părea că prezentarea gra
ficelor, schemelor și foto
grafiilor din manualele de 
fizică ar fi o problemă mi
noră, care n-ar merita să 
fie pusă în discuție. Noi, 
orofesorii, ne-am dat sea
ma că acestea au un rol 
important în înțelegerea de 
către elevi a fenomenelor 
fizice, a legilor care le de
termină. Dacă schemele 
sau graficele nu sînt corec
te sau dacă explicațiile 
care le însoțesc nu sînt 
clare, rezultatul este ace
lași : elevii nu reușesc

să-și însușească în bune 
condiții cunoștințele.

De la o ediție la alta, 
manualele au fost îmbună
tățite sub aspectul ilustră
rii. Se mai pot face însă 
pași înainte în această di
recție. Să luăm, de exem
plu, manualul pentru clasa 
a Xl-a. De multe ori, foto
grafiile unor dispozitive 
prezintă umbre și porțiuni 
hașurate care încarcă fi. 
gura, dăunînd clarității și 
aspectului estetic (de- 
fectoscopul ultrasonic al 
lui Sokolov (fig. 38) și 
microscopul de labora
tor (fig. 110). Uneori se

O culegere de probleme
In fixarea cunoștințelor de fizică ele

vii întîm.pină unele greutăți din cauza 
problemelor cuprinse în manuale, care 
nu sînt întotdeauna alese judicios Ce 
s-ar putea face pentru înlăturarea aces
tei deficiențe ? Propun să se reediteze 
într-o formă noijă, cu actualizările de 

prevederile STAS 862-56, autorii au încer
cat o solu)ie de compromis în definirea 
amperului : au spus cum a fost definiția 
amperului în 1888, fără a preciza că această 
definiție — a vechiului amper international 
— nu mai este valabilă astăzi. Întrucît în 
stadiul respectiv al cunoștințelor elevilor 
nu se poate da definiția corectă a ampe
rului, pe baza efectului chimic, cred că e 
mai bine să nu-l definim de loc aici. în 
schimb să le formăm o idee despre ordi
nul de mărime al acestei unităji prin cîteva 
exemple concrete (intensitatea curentului ce 
frece prinfr-un bec, printr-un reșou etc.) și 
să-i deprindem să măsoare intensitatea cu 
amperul. Același lucru și cu privire la uni
tatea de măsură a rezistentei. Prin aceasta 
i-am scuti pe elevi de memorarea a două 
definifii de care nu se vor putea folosi.

Prof. IOSIF BARNA
Școala medie nr. 1 — secția serală 

din Reșița

îmbunătăți graficele și schemele
repetă desene, în aparență 
deosebite, dar care-n fond 
exprimă același lucru. La 
capitolul „Bazele fizice ale 
zborului avionului“ din 
manualul pentru clasa a 
IX-a există 3 figuri ale a- 
vionului; numai cu două 
dintre ele se poate de
monstra foarte bine feno
menul respectiv. Acest lu
cru arată că, uneori, auto
rii nu folosesc în mod ra
țional spațiul pe care îl au 
la dispoziție.

Prof. ROBERT KOVACS 
Școala medie nr. 1 

„I. L. Caragiale” 
din Plpiești 

rigoare, culegerea de probleme de fizică 
neutru clasele VIII—XI, editată în anul 
1952, lucrare de mult epuizată Această 
culegere ne va fi de un real folos

Prof PETRE FLORIAN 
Școala medie din Dej



SCÎ8TTEIA

Prezentarea scrisorilor ie acreditare 
ie către noul ambasador alUD.Germane în R.P. Romînă
L Cuvintările rostite

Dună ce a transmis salutări cor
diale tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Consiliului de Stat, guver
nului Republicii Populare Romine 
și poporului romîn, din partea pre
ședintelui Consiliului de Stat, tova
rășul Walter Ulbricht,, și a guvernu
lui R. D. Germane, ambasadorul 
Anton Ruh a arătat că R. P. Romî- 
nă și R. D. Germană, unite prin in
terese și țeluri comune, depun toate 
eforturile pentru menținerea păcii 
în lume, pentru întărirea unității la
gărului socialist.

„An de an, a spus el, se întăresc 
și se dezvoltă relațiile frățești între 
statele și popoarele noastre, relații 
bptate pe înaltele principii ale in
ternaționalismului socialist, O do
vadă grăitoare a acestui lucru a 
constituit-o vizita de prietenie în 
frumoasa dv. țară a delegației de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Democrate Germane din sep
tembrie anul trecut“.

în continuare, vorbitorul a subli
niat însemnătatea întîlnirilor dintre 
delegațiile de partid și guvernamen
tale ale celor două țări și a rele
vat colaborarea dintre R. P. Romî- 
nă și R. D. Germană în lupta pen
tru înlăturarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial, pentru 
încheierea unui Tratat de pace ger
man și pentru soluționarea proble
mei Berlinului occidental.

Ambasadorul R. D. Germane a ex
primat sentimentele de bucurie și a 
transmis felicitările oamenilor mun
cii din R. D. Germană adresate po
porului romîn pentru cuceririle sale 
socialiste. El a asigurat ' că își va 
consacra întreaga sa putere de mun
că nobilei misiuni de a contribui la 
continua adîncire a relațiilor de 
prietenie între R. P- Romînă și R. D. 
Germană.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului de Stat, 
mulțumind ambasadorului Anton 
Ruh pentru salutul cordial adresat 
poporului romîn, Consiliului de 
Stat și guvernului Republicii Popu
lare Romîne, și-a exprimat bucuria 
față de faptul că relațiile de colabo
rare frățească întemeiate pe prin
cipiile internaționalismului socialist 
și ale întrajutorării frățești, sta
tornicite între statele noastre, cu
nosc o dezvoltare continuă.

Președintele Consiliului de Stat a 
arătat că vizitele reciproce ale de
legațiilor de partid și guvernamen
tale au demonstrat hotărîrea noas
tră comună de a dezvolta continuu

această colaborare în interesul am
belor noastre popoare, al întăririi u- 
nității și coeziunii marii familii a 
statelor socialiste, în interesul păcii 
în lume.

„Republica Populară Romînă și 
Republica Democrată Germană, îm
preună cu Uniunea Sovietică și ce
lelalte țări socialiste — a spus în 
continuare tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — militează cu hotă- 
rîre pentru realizarea dezarmării ge
nerale și totale, pentru lichidarea ră
mășițelor celui de-al doilea război 
mondial prin încheierea Tratatului 
de pace german și reglementarea, 
pe această bază, a situației Berlinu
lui occidental, pentru rezolvarea tu
turor problemelor internaționale pe 
calea negocierilor“.

Urînd oamenilor muncii din Re
publica Democrată Germană succe
se în îndeplinirea hotărîrilor adop
tate de recentul Congres al Partidu
lui Socialist Unit din Germania, to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
subliniat că aceasta va constitui un 
nou și important pas înainte pe ca
lea înfloririi și întăririi Republicii 
Democrate Germane, reazem de nă
dejde al întregului popor german în 
aspirațiile sale spre pace și unitate 
națională, libertate și progres.

în încheiere, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej l-a rugat pe noul 
ambasador al Republicii Democrate 
Germane în Republica Populară Ro
mînă să transmită Consiliului de 
Stat și personal tovarășului Wal
ter Ulbricht, guvernului Republicii 
Democrate Germane cele mai bune 
urări din partea Consiliului de Stat 
și a guvernului Republicii Populare 
Romîne și l-a asigurat că în^ înde
plinirea înaltei sale misiuni în țara 
noastră se va bucura de tot spriji
nul Consiliului de Stat și guvernu
lui Republicii Populare Romîne.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul Anton 
Ruh, la care au asistat tovarășii An
ton Breitenhofer, membru al Con
siliului de Stat, și Corneliu Mă- 
nescu, ministrul Afacerilor Externe.

Ambasadorul Republicii Democra
te Germane a fost însoțit de S. 
Bock, consilier, K. Kormes, consilier 
comercial, Lt. col. W. Zander, ata
șat militar, W. Praetorius și K. 
Spori, secretar II, W. Bayer, secre
tar III, H. Harms și M. Thiede, a- 
tașați.

(Agerpres)

A apărut „Lupta de clasă“ nr. 2-1963
Numărul 2, pe luna februarie 

a.c., al revistei „Lupta, declasă“ 
cuprinde, următoarele articole " 
„Ecpnomla forestieră în anii șese- 
nalului" de M. SUDER; „Sfaturile 
populare și atragerea maselor la 
conducerea treburilor obștești" 
de V. MATEESCU ; „Un eveniment 
de seamă în istoria partidului“ de 
I. ȘERBÂNESCU ; „Dezvoltarea 
inițiativei organizațiilor de partid 
în înfăptuirea sarcinilor economi
ce" de D. BALALIA ; „Unele pro
bleme ale învătămîntului de 8 
ani" de E. BLIDEANU, S. AN- 
GHEL ; „Din experiența conduce
rii agriculturii de către comitetul 
regional de partid" de C. ANDER- 
CA ; „Mituri și realități în S.U.A." 
de S. BRUCAN.

La rubrica „Din mișcarea mun
citorească internațională“ este 
publicat „Programul Partidului 
Comunist din Canada" și artico
lul : „Raport la plenara C.C. al 
P.C. din Chile din ianuarie 1963“ 
de LUIS CORVALAN.

Rubrica „Critică și bibliogra
fie" conține articolele : „Un nou 
curs de pedagogie generală" de 
A. DANCSULY, A. CHIRCEV ;

„Capitalismul monopolist în Romî- 
nia" de V. ENACHE. ..... , ...

Revista mai cüprinde notele : 
„Un sprijin eficace în predarea 
economiei politice" de IULIU 
BUD, „Reeditări utile" de ILEANA 
VRANCEA și rubrica „Pe urmele 
materialelor publicate" în legă
tură cu articolul „O condiție ho- 
tărîtoare pentru ridicarea nivelu
lui agriculturii“ : din partea Mi
nisterului Învățămîntului — Direc
ția generală a învățămîntului su
perior tehnic și economic ; în le
gătură cu nota „Pentru o predare 
a economiei politice a socialis
mului legată de practică" : din 
partea catedrei de economie po
litică de la Institutul agronomic 
„Ion Ionescu de la Brad" și de la 
Institutul pedagogic din Iași ; în 
legătură cu nota „Studiul litera
turii romîne în școală" : din par
tea Direcției generale a învăță
mîntului de cultură generală din 
Ministerul învățămîntului ; în le
gătură cu articolul „Progresul 
tehnic și calitatea produselor" : 
din partea Uzinei „I. C. Frimu“- 
îinaia și a întreprinderii „Eleo- 
troaparataj "-București.

Semnarea protocolului privind schimbul de mărfuri 
și plățile pe anul 1963 intre Republica Populară Romînă 

șl Republica Socialistă Cehoslovacă
în urma tratativelor, care au de

curs într-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă, la 26 februarie 
s-a semnat la București Protocolul 
privind schimbul de mărfuri și plă
țile pe anul 1963 între Republica 
Populară Romînă și Republica So
cialistă Cehoslovacă.

Republica Populară Romînă va 
livra în Republica Socialistă Ceho
slovacă : instalații de foraj, utilaje 
pentru fabrici de ciment, mașini-u- 
nelte, motoare electrice, transforma
tori, poduri rulante și piese de 
schimb, rulouri compresoare, vagoa
ne basculante, remorci basculante, 
produse sodice, negru de fum, pro
duse lemnoase, metale neferoase, 
fructe și legume proaspete, conser
vate și prelucrate, struguri, vin și 
diverse produse de larg consum.

Republica Socialistă Cehoslovacă 
va livra în Republica Populară Ro
mînă : utilaj energetic, utilaje 
pentru industriile cărbunelui, lem
nului, ușoară și alimentară, mașini- 
unelte, materiale și echipamente 
pentru telecomunicații, aparate de 
măsură și control electrice și elec

tronice, autocamioane și autobuze, 
cărbuni cocsificabili, cocs, laminate 
de oțel, țevi de oțel, materiale re
fractare, malț, produse chimice, 
produse textile și diverse bunuri de 
larg consum.

Față de anul trecut, protocolul pe 
anul 1963 prevede o nouă creștere 
a schimbului reciproc de mărfuri 
dintre R. P. Romînă și R. S. Ceho
slovacă.

Protocolul a fost semnat din par
tea romînă de Victor Ionescu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, iar din partea cehoslovacă de 
Miroslav Maruska, locțiitor al mi
nistrului comerțului exterior.

La semnare a fost de față tovară
șul Gogu Rădulescu, ministrul co
merțului exterior.

Erau prezenți funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, precum și membrii delegații
lor celor două țări.

Au fost, de asemenea de față, Ja
roslav Sykora, ambasadorul R. S. 
Cehoslovace în R. P. Romînă, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cu prilejul aniversarii victoriei din februarie 1948 
a clasei muncitoare din Cehoslovacia

Marți seara a avut loc în sala Lec
toratului central din Capitală, o ma
nifestare organizată de Consiliul 
pentru răspîndirea cunoștințelor cul- 
tural-științifice din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, cu pri
lejul celei de-a 15-a aniversări a 
victoriei din februarie 1948 a clasei 
muncitoare din Cehoslovacia. Au 
luat parte numeroși oameni de cul
tură și oameni ai muncii.

A fost de față Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace în 
R. P. Romînă, și membri ai amba
sadei.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de prof. univ. M. Ghelmegea- 
nu, președintele Consiliului pentru 
răspîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice. Prof. univ. Jean Livescu, 
rectorul Universității București, a 
vorbit despre dezvoltarea culturii și 
artei în R. S. Cehoslovacă. în înche

iere a fost prezentat un film artistic 
— producție a studiourilor ceho
slovace.

★
Cu prilejul celei de-a 15-a aniver

sări a victoriei din februarie 1948 
a clasei muncitoare din Cehoslova
cia, marți la amiază, în sala Facultă
ții de filologie din București, a avut 
loc conferința lectorului universitar 
C. Barborică despre „Dezvoltarea li
teraturii cehe și slovace în ultimii 
ani". Studenți ai Facultății de filolo
gie au citit apoi din versurile poeți
lor cehi și slovaci. Au participat 
prof. univ. Jean Livescu, rectorul 
Universității din București, cadre 
didactice și numeroși studenți.

Au fost de față Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace în 
R. P. Romînă, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

Corespondentă din Londra

Pregătiri pentru turneul U.E.F.A.
Anglia, evenimentul fotbalistic ficare ce urmauIn 

internațional din primăvara aceas
ta îl constituie Turneul de juniori 
U.E.F.A. După cum se știe el se va 
disputa în aprilie.

Turneul tinerilor fotbaliști ce va 
avea loc aici a lost denumit de 
londonezi : „Cupa mondială în mi
niatură", iar Federația engleză de 
fotbal acordă un rol foarte impor
tant acestei competiții. Am a- 
flat astfel că încă de la în
ceputul lunii octombrie, trei din 
cei mai cunoscuți antrenori din 
Anglia, Pat Welton, Harold Hassall 
și Denis Wilshaw s-au ocupat de 
selecționarea celor mai buni 
jucători tineri din întreaga țară. 
După cîteva trialuri antrenorii au 
selecționat (dintr-un număr de 100) 
33 de fotbaliști care au susținut o 
serie de meciuri împotriva unor 
adversari puternici. Unul din aces
tea a avut loc împotriva clubului 
Coventry, cînd echipa de juniori 
s-a conturat ca o veritabilă 
echipă națională engleză. Jocul a 
fost dîrz și abia cu 10 minute îna
inte de sfîrșitul partidei a cîștigat 
Coventry, marcînd golul victoriei. 
Acest meci a pus în lumină posibi
litățile unui număr de juniori ta- 
lentați cum sînt George Jones 
(Bury), centru înaintaș, David 
Pleat (Nottingham Forest), ex
tremă dreaptă, L. Chatterley, 
(Aston Villa), mijlocaș, și B. 
Shaw (Sheffield United), fundaș 
stînga. Dar apoi a intervenit vre
mea : gerul, zăpada și gheața, care 
au împiedicat într-o oarecare mă
sură pregătirile. Meciurile de veri-

să aibă loc 1« 
Stoke și Derby nu s-au ținut. To
tuși, un meci împotriva echipei 
Sheffield care nu s-a putut disputa 
la Sheffield s-a jucat de curînd pe 
stadionul de la Nottingham Forest, 
deși terenul era înghețat. Echipa 
de juniori s-a comportat remarca
bil obținînd un rezultat de egali
tate : 1—1.

Condițiile atmosferice au între
rupt pregătirile jucătorilor, dar nu 
au putut opri activitatea în legă
tură cu organizarea turneului. Co
mitetul de organizare a stabilit de 
pe acum locul unde vor fi găzduite 
echipele. Toți participanții vor lo
cui într-o tabără de vacanță la 
Bognor, în sudul țării. Meciurile 
vor fi jucate pe terenuri situate pe 
o rază de 100 km de Bognor. Une
le se vor disputa pe terenurile unor 
cunoscute cluburi londoneze ca 
Arsenal și Tottenham Hotspur.

S-a stabilit ca semifinalele să 
aibă loc la Southampton și White 
City (Londra), iar meciurile pentru 
locurile 3 și 4 la Portsmouth.

Turneul final va avea loc la 23 
aprilie pe stadionul Wimbledon din 
Londra.

Desigur, evoluția echipei Romî- 
niei, deținătoarea Cupei, este aș
teptată cu interes mai cu seamă 
că ea va juca anul acesta în a- 
ceeași serie cu echipa Angliei. A- 
ceasta dă un plus de atractivitate 
spectatorilor care vor urmări me
ciurile din această serie.

DESMOND BUCKLE

INFORMAȚII
Marți, 26 februarie, a părăsit defini

tiv R. P. Romînă V. Vesa Hiekkanen, în
sărcinat cu afaceri al Finlandei la Bucu
rești. La plecare, în Gara de Nord, V. 
Vesa Hiekkanen a fost salutat de Nicu 
Șerban, director adjunct al Protocolului 
din Ministerul Afacerilor Externe. Au fost 
de față membrii Legației Finlandei, pre
cum și alți membri ai corpului diplomatic.

C -■Simpozion
Aseară, în sala mică a Palatu

lui R. P. Romîne din Capitală, a avut 
loc simpozionul „Pămîntul-leagănul ome
nirii”, organizat de Consiliul pentru răs
pîndirea cunoștințelor cultural-științifice 
din cadrul Comitetului de Stat pentru Cui? 
tură și Artă. Cu acest prilej au vorbit 
prof. univ. dr. Miltia.de Filipescu, membru 
corespondent al Academiei R. P. Romîne, 
prof. univ. Olga Nekrasov, de la Univer
sitatea „A. I. Cuza” din Iași, și prof, 
univ. dr. C. Gh. Dimitriu,

Dezbatere organizată 
de Consiliul Teatrelor

Marți a avut loc la Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ o dezbatere or? 
ganizată de Consiliul teatrelor din 
Comitetul de stat pentru cultură și 
artă în legătură cu piesa și spectaco
lul „Proștii sub clar de lună“- de 
Teodor Mazilu. La dezbatere au 
participat dramaturgi, critici de artă, 
actori, regizori și directori ai teatre
lor din Capitală, oameni de cultură 
și artă, muncitori, studenți și alți 
invitați.

Participanții la dezbatere au ana
lizat în spirit critic piesa și specta
colul. Au luat de asemenea cuvîntul 
autorul piesei și realizatorii specta
colului, care au arătat că își însu
șesc oriticile aduse și le consideră 
un ajutor prețios în munca lor vii
toare.

în încheierea dezbaterilor a vor
bit artistul poporului Radu Beligan, 
președintele Consiliului teatrelor.

TELEGRAME EXTERNE
Cuvîntarea tovarășului 

Antonin Novotny
PRAGA 26 (Agerpres). — CETERA 

transmite : în seara zilei de 25 fe
bruarie, la Praga a avut loc o șe
dință festivă cu prilejul celei de-a 
15-a aniversări a victoriei din fe
bruarie. în cadrul ședinței festive a 
luat cuvîntul Antonin Novotny.

Acum 15 ani, în februarie 1948, a 
spus vorbitorul, clasa muncitoare, 
condusă de Partidul Comunist din 
Cehoslovacia, a zădărnicit puciul 
contrarevoluționar al burgheziei. Ca 
urmare a victoriei din februarie 
asupra reacțiunii, Republica Ceho
slovacă a pășit pe calea construirii 
socialismului, pe calea prieteniei 
trainice cu Uniunea Sovietică.

în cei 15 ani care au trecut, Re
publica Socialistă Cehoslovacă a fă
cut un mare pas înainte. în această 
perioadă, volumul producției indus
triale a crescut aproximativ de 4,3 
ori. A crescut considerabil nivelul 
de viață al oamenilor muncii ceho
slovaci, S-au făcut multe pentru îm
bunătățirea condițiilor de locuit și 
pentru ridicarea nivelului de învă- 
țămînt al oamenilor muncii.

Referindu-se la problemele inter
naționale, A. Novotny a subliniat că 
R. S. Cehoslovacă va sprijini toate 
măsurile îndreptate spre slăbirea 
încordării internaționale, va partici
pa activ la tratativele pentru dezar
marea generală și totală. Ea sprijină 
propunerea Uniunii Sovietice de 
încheiere a unui tratat de neagre
siune între țările participante la 
Tratatul de la Varșovia și țările 
participante la blocul Atlanticului de 
nord.

Socotim că dezvoltarea evenimen
telor în lume și provocările neînce
tate ale imperialismului necesită 
căutarea tuturor căilor care să ducă 
la întărirea continuă a unității, atît 
à partidelor comuniste și muncito
rești din țările socialiste, cît și a 
celorlalte partide marxist-leniniste 
din lume, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și ale interna-- 
ționalismului proletar.

Așa cum în februarie, a spus în 
încheiere vorbitorul, clasa muncitoa
re a mers la luptă în frunte cu 
partidul și împreună cu ea a mers 
marea majoritate a oamenilor mun
cii, tot astfel și în prezent, în același 
spirit al -unității clasei muncitoare, 
se desfășoară lupta pentru socialism 
și comunism..

Continuă represiunile împotriva 
democraților spanioli

MADRID 26 (Agerpres). — Pro
cesele ' și condamnările împotriva 
democraților spanioli continuă. După 
cum anunță agenția France Presse, 
alți cinci membri ai Frontului popu
lar de eliberare, organizație de opo
ziție care luptă împotriva regimului 
franchist, au compărut în diminea
ța zilei de 25 februarie în fața tri
bunalului militar din Madrid, învi- 
nuiți de. participare la „rebeliune 
militară”. Ei au fost condamnați la 
pedepse cu închisoare între 1 și 2 ani.

Vești din țările socialiste
Un sistem energetic unic al Asiei Centrale

In regiunea economi
că Asia Centrală care 
reunește economia na
țională a Kirghizie), 
Tadjikistanului, Turk- 
meniei și Uzbekista- 
nului se construiesc 
cinci centrale hidro și 
Termoelectrice. Pute
rea totală a noilor 
centrale va fi de peste 
6 200 000 kW.

In prezent in regiu

nea economică Asia 
Centrală se produc a- 
proximativ patru mi
liarde kWh de ener
gie electrică, produc
ția de energie electri
că pe cap de locuitor 
fiind mult mai mare 
decît în toate celelalte 
țări din Orient.

Pentru asigurarea 
tuturor zonelor indus-

triale și agricole ale 
regiunii cu energie 
electrică se creează un 
sistem energetic unic 
al Asiei Centrale. în 
prezent au și fost in
terconectate sistemele 
din Tașkent, Kirghizia 
de sud. Kazahstan și 
Tadjikistanul de nord. 
Lucrările in această 
direcție vor fi termi
nate în anul 1965.

Pentru industria de fibre sintetice
La Pongun (R. P. D. 

Coreeană) a fost 
construită o fabrică de 
sodă caustică. Noua 
fabrică este dotată cu 
mașini și utilaj mo
dern, întregul proces 
de producție fiind me-

Gliwice —

canizat și automatizat. 
Capacitatea anuală de 
producție a acestei 
fabrici este de 50 mii 
tone de sodă caustică.

Intrarea în funcțiune 
a fabricii de la Po-n- 
gun a permis crearea

unei baze trainice de 
materie primă nece
sară industriei de fi
bre sintetice și pro
ducției de mase plas
tice în R.P.D. Co
reeană.

centru de cercetări științifice
Orașul Gliwice din 

Silezia este un adevă
rat centru de cercetări 
științifice și de forma
re a cadrelor de ingi
neri. In acest oraș lu
crează șapte instituții 
de cercetări științifice 
și 17 birouri de pro

iectări. De aici docu
mentația tehnică și 
proiectele sînt trimise 
pe numeroase șantiere 
și centre industriale 
din R. P. Polonă. Pe 
baza proiectelor exe
cutate de specialiștii

din Gliwice se cons
truiesc mașini-unelte 
și agregate.

Numai Institutul po
litehnic din Gliwice a 
pregătit în ultimii ani 
aproape 15 000 de ingi
neri.

Mari suprafețe irigate
Tn 1962, suprafețele 

Irigate în Ungaria au 
fost de 16 ori mai mari 
decît înainte de 1945. 
In acest an încep lu
crările de construire a 
sistemului de irigație în

regiunea secetoasă din
tre Tisa și pusta Horto- 
bagy. Noile lucrări vor 
asigura irigarea unei 
suprafețe de 140 000 
holzi.

Va începe, de ase

menea, construirea celui 
de-al doilea baraj pe 
Tisa. Barajul va permi
te acumularea a 250 
milioane mc de apă 
pentru irigații.

Un colectiv de oameni de știință bulgari, în frunte cu prof. Kiril 
Popov, studiază acțiunea izotopilor radioactivi asupra creșterii 
plantelor.

DE P miTUTDMIDEINIIl

SCURTE ȘTIRI
• Marți seara, la Casa prieteniei ro- 

mîno-sovietice A.R.L.U.S. din Capitală, în 
cadrul ciclului de conferințe „Comunism
ului și progresul tehnico-științific”, a 
avut loc simpozionul „Progresul tehnic 
condiție hotărîtoare a construirii comu
nismului”. Au vorbit acad. Eugen Bă- 
dărău, directorul Institutului de fizică al 
Academiei R. P. Romîne, prof. univ. Eu
gen Angelescu, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, și prof, univ. 
Aurel Pîrvu.

• La Muzeul regional Maramureș s-a 
deschis recent expoziția graficianului băi- 
mărean Paul Erdös. Sînt prezentate peste 
30 de lucrări de grafică, creații recente 
ale artistului. Expoziția va rămîne des
chisă două săptămîni.

• Filarmonica de Stat „Banatul” a pre
zentat marți seara un concert simfonic 
extraordinar, cu concursul violonistei so
vietice Nina Beilina. Concertul, dirijat de 
Nicolae Boboc, a cuprins Concertul pentru 
vioară și orchestră de Ceaikovski și Sim
fonia a IlI-a de George Enescu.

Azi la Cluj

Semifinalele „Cupei 
campionilor europeni“ 

la tenis de masă
In cadrul semifinalelor „Cupei 

campionilor europeni“ la tenis de 
masă, astăzi la Cluj, ecjiipa locală 
C.S.M. va întîlni formația Loko
motiv Leipzig (R. D. Germană). în- 
vingătoarea din acest meci va dis
puta finala cu echipa Vasutas E- 
pitok Budapesta.

In meciul de astăzi, C.S.M. 
Cluj va alinia formația : Radu Ne- 
gulescu, Dorin Giurgiucă, Gheor
ghe Cobîrzan.

I n
Aseară, Ia Oslo, echipa selecționată 

masculină de handbal a R. P. Romîne a 
susținut al treilea meci al turneului pe 
care-I întreprinde în țările scandinave, 
jucînd cu echipa Norvegiei. Handbaliștii 
romîni au obținut victoria cu scorul de 
14—12 (8—5).

Pe pîrtiile de la Poiana Brașov au 
luat sfîrșit marți campionatele republi
cane de schi (probele nordice). Cursa 
de 30 km a fost cîștigată de dinamovis- 
tul Dinu Petre cu lh 46’29” urmat de 
coechipierii săi Gh. Bădescu și G. Vil- 
mos cronometrați în lh 48'30”. Ștafeta 
feminină de 3 x 5 km a revenit schioa- 
relor de la Dinamo Brașov cu lh 21’28”.

Joi, în Bucegi, încep campionatele de 
schi la probele alpine.

★
Joi va avea loc la Copenhaga întîl- 

nirea feminină de handbal dintre echi
pele Fredriksberg și Rapid București, 
din cadrul semifinalelor „Cupei campio
nilor europeni".

In vederea acestei întîlniri, echipa fe
roviară a părăsit marți Capitala plecînd 
la Copenhaga. Au făcut deplasarea prin
tre altele Irina Hector, Ana Boțan, Ma-

Cupa Europei“

R. P. Romînă —
R. P. Polonă la box
Meciul de box dintre reprezen

tativele R. P. Romîne și R. P. Po
lone din cadrul „Cupei Europei” 
va avea loc duminică 3 martie, cu 
începere de la orele 19 în sala 
sporturilor Floreasca. Selecționata 
poloneză în frunte cu valoroșii 
campioni Tadeus Walasek (mijlo
cie), Jerzy Adamski (pană) și Zbig- 
niev Pietrzykowski (semi-grea) va 
sosi sîmbătă dimineața în Capi
tală.

Returul se va disputa la 17 mar
tie la Varșovia.

‘(Agerpres)

O ORIGINALĂ EXPEDIȚIE 
ȘTIINȚIFICĂ ÏN MAREA ROȘIE

După cum anunță agenția France 
Presse, vasul „Calypso“, sub coman
da oceanografului francez Cousteau, 
avînd la bord un echipaj de 50 de 
cercetători și tehnicieni, a părăsit 
portul Monte Carlo în cursul nopții 
de 26 februarie cu destinația Marea 
Roșie unde va întreprinde o origi
nală expediție științifică. In cursul 
unei conferințe de presă ținută 
la 25 februarie, Cousteau a de
clarat că expediția va întreprinde 
o serie de cercetări științifice în do
meniul zoologiei și geologiei sub
marine. în acest scop, au fost puse 
la dispoziția expediției mijloace 
pentru a cerceta natura recife
lor de corali care se găsesc din 
abundență în Marea Roșie. După 
cum s-a mai anunțat, în sco
pul cercetărilor, două case în care 
8 oameni vor trăi mai multe săptă
mîni, vor fi scufundate una la 11 
metri adîncime, și alta la 25 de 
metri. In a doua casă se vor afla doi 
oameni care vor studia timp de 
cîteva săptămîni speciile de pești din 
Marea Roșie.

„PE URMELE
LUI ALEXANDRU CEL MARE”

Institutul de cinematografie din Gre
cia a început pregătirile pentru reali
zarea unui documentar de lung me
traj în culori, intitulat „Pe urmele lui 
Alexandru cel Mare". Filmul va fi tur
nat în Asia, precum și în muzee din 
diferite țări și în Macedonia, unde 
s-au găsit în cursul săpăturilor arheo
logice din ultimii ani importante obiec
te de artă din perioada lui Alexandru 
cel Mare.

CE TEMPERATURĂ ESTE

PE PLANETA VENUS

După cum transmite agenția U.P.I., 
racheta cosmică americană „Mari- 
ner-2", care la 14 decembrie 1962 a 
trecut la o distanță de 21 594 de 
mile de Venus, a înregistrat la su
prafața acestei planete și în apro
pierea ei o temperatură de 300—400 
grade F, ceea co depășește punctul 
de fierbere al apei.

„După cît se pare, arată U.P.Ï., <J 
temperatură atît de înaltă exclude 
pe Venus orice viață similară forme-' 
lor vieții de pe Pămînt".

Referindu-se la ziarul „New York 
Times“, agenția subliniază în conti
nuare că aparatele de pe bordul 
rachetei „Mariner-2" nu au identifi-1- 
cat un cîmp magnetic în jurul pla-< 
netei Venus. Absența unui cîmp' 
magnetic, se spune în informație, 
dovedește că planeta Venus se 
rotește încet în jurul axei sale și, . 
poate, nu este înconjurată de o cen
tură de radiații, ca Pămîntul.

CATASTROFE MARITIME

Agenția France Presse anunță cS 
în portul Amsterdam două petrolie-i . 
re. „Miraflores”, sub drapel panai. 
mez, și „Abadesa”, sub drapel bri-țrtl. 
tanic, s-au ciocnit luînd foc. 20 dej 
membri ai echipajului de pe „Mii 
raflores” au pierit în flăcări.

în Japonia, în apropiere de pon 
tul Kobe, în urma scufundării unul 
vas de pasageri au pierit 45 de peri 
soane.

t

cîteva r i n d u r i
ria Constantinescu, Antoaneta Oțetea și 
Elena Hedeșiu.

Returul jocului este programat la 27 
martie la București.

A
Recent a avut loc la Moscova o con

ferință de presă în legătură cu apro
piatul meci pentru titlul mondial de șah 
dintre marii maeștri sovietici Mihail 
Botvinnik și Tigran Petrosian. Cu acest 
prilej, președintele Federației unionale 
de șah, Boris Rodionov, a anunțat zia
riștilor că președintele F.I.D.E., Folke 
Rogard, a aprobat regulamentul meciu
lui. Deschiderea oficială va avea loc 
așa cum s-a stabilit, la 22 martie, iar 
prima partidă la 23 martie.

★
Turneul internațional de fotbal pen

tru juniori de la Viareggio a fost cîș
tigat de echipa italiană Sampdoria. în 
finală, echipa Sampdoria a învins cu 
scorul de 2—1 (1—1) pe F. C. Bologna.

A
în cadrul unui concurs de haltere 

desfășurat la Habarovsk, Vladimir Ka- 
plunov (U.R.S.S.) a stabilit un nou re
cord mondial ia cat. ușoară stilul îm
pins cu o performantă de 136 kg. Ve
chiul record al lumii era de 135,500 kg 
și aparținea aceluiași sportiv.

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Trandafirii Doftanel
— prezentat de Teatrul muzical Brașov
— (orele 19,30). Teatmil de stat de ope
retă : Paganini — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale“ (Sala Come
dia) : Cercul de cretă caucazian — (o- 
rele 19,30). (Sala Studio) : Mașina de 
scris — (orele 19,30). Teatrul „C. I. Not
tara“ (Sala Magheru) : Frații Karamazov
— (orele 19,30). (Sala Studio) : Băieții ve
seli — (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
Mamouret — (orele 19,30). (Sala Studio
— str. Alex. Sahia nr. 76) : Tache, Ianke 
și Cadîr — (orele 19,30). Teatrul pentru 
tineret și copii (Sala C. Miile) : Logodni
cul de meserie se însoară — (orele 20). 
(Sala Libertatea) : Micuța Dorrit — (o- 
rele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giu- 
lești : Măria sa... bărbatul — (orele 19,30). 
Teatrul evreiesc de stat : Cu cîntec spre 
stele — (orele 20). Ansamblul de cîntece 
și dansuri al C.C.S. : Visuri îndrăznețe
— (orele 20). Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase" (Sala Victoriei) : Ocolul pămîn- 
tului în 30 de melodii — (orele 20). Tea
trul Țăndărică (Sala Academiei) : Călu
țul cocoșat — (orele 16). Circul de stat : 
Stelele Varșoviei — prezentat de ansam
blul circului polonez — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Lupeni 29 — ci
nemascop (ambele serii) : Patria (8,30; 
14; 17; 20), București (8,30; 11,30; 16,15; 
19), G'. Coșbuc (10; 13; 17; 20). Camelia : 
Republica (9,45; 11,45; 14; 16.30; 18,45; 21), 
Elena Pavel (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21). Cinci oameni la drum : rulează la 
cinematografele I. C. Frimu (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,45), Grivița (10; 11,45; 
13,30; 15,15; 17; 18,45; 20,30). Povestiri des
pre revoluție : Tineretului (10; 12; 16; 
18,15; 20,30), Alex. Popov (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21), 
Ilie Pintilie (16; 18; 20). Van Gogh : Vic
toria (10,30; 13,00; 15,30; 18,00; 20,30). Profe
siunea doamnei Warren : Lumina (ru

lează în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 14, după-amiază 16; 18,30; 20,30)9 Ba
ronul de Münchhausen : Central (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Arta (11; 
16,30; 18,30; 20,30), Barbu Delavrancea (11; 
16; 18; 20). Program special pentru copii— 
orele 10 la cinematograful 13 Septembrie. 
Divorț italian : 13 Septembrie (11,30; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), 8 Martie (11; 14,30; 16,45; 
19; 21,15), înfrățirea între popoare (10,30; 
15,45; 18; 20,15), V. Alecsandri (11; 13; 15; 
17; 19; 21), M. Eminescu (10). Program 
de filme documentare de la orele 10 
pînă la orele 21 în continuare la cine
matograful Timpuri Noi. Frumoasa a- 
mericană : rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (16; 18,15; 20,30). Inelele 
gloriei : i Mal (10; 12; 15; 17; 19; 21). Flo
reasca (16; 18,15; 20,30), Alex. Sahia (10; 
12; 16; 18,15; 20,30). Strada mezinului : 
Cultural (15: 17; 19; 21). Fecioara rulează 
la cinematograful Gh. Doja (10; 12; 15; 
17; 19; 21). Marile speranțe rulează la 
cinematografele C-tin David (15,30; 18;
20.30) , G. Bacovia (15,30; 18; 20,15), Mio
rița (10; 12,15). Agentul X 25 — cinema
scop : V. Roaită (10; 12; 18; 18,15; 20,30). 
Omul cu obiectivul : Unirea (16; 18; 20). 
Patru inimi : Flacăra (16; 18,15; 20,30). 
Partea ta de vină : rulează la cinema
tograful T. Vladimirescu (15; 17; 19;
20,45). Moartea în insula de zahăr : Mio
rița (16; 18,15; 20,30). Drum de incercare : 
Munca (16: 18,15; 20,30). Marile familii : 
Popular (15; 17; 19; 21). Lizzie Mac Kay : 
Moșilor (16; 18; 20). Stolul captiv : 23 
August (19; 21). Vaporul lui Emil ci
nemascop : 16 Februarie (16; 18; 20). La
birintul inimii — cinemascop ; M. Emi
nescu ,(16; 18,15; 20,30). Mongolii — ci
nemascop ; Ștefan cel Mare (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45). O viață: Volga (10; 
12; 15; 17; 19; 21). Maria Candelaria : Li
bertății (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,30). Dă-i 
înainte fără grijă : Luceafărul (16; 18,15;
20.30) . - Cursa de 100 kilometri : rulează 
la cinematograful Olga Bancic (15,30; 18,
50.30) . Carmela : Drumul Sorii (15,45,

18, 20,15). Balada husarilor : 30 De
cembrie (11,30; 16; 18,15; 20,30). A fost 
chemată și clasa a V-a : Aurel Vlaicu 
(15, 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 17,00 — Emisiu
nea pentru cluburile din întreprinderi. ' 
Din cuprins : Telejurnalul săptămînil. 
Creșterea productivității muncii în a- 
tenția colectivului Uzinei de mașini e- 
lectrice București. Oameni obișnuiți. 
Procedee noi în metalurgie. Program 
susținut de Școala militară de muzică și 
echipa de dansuri a Fabricii de tricotaje 
„Bela Breiner-. 19,00 — Emisiunea pen
tru sate. In încheiere : Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Ieri in țara : Vremea s-a încălzit ușor 

în estul țării, cerul s-a înnourat treptat 
în Ardeal și Moldova, unde izolat după- 
amiază a nins slab. In restul țării s-a 
menținut mai mult senin. Local în Ol
tenia și Banat s-a produs ceață. Vîntul 
a, suflat slab pînă la potrivit, prezen- 
tind~ intensificări locale în Moldova șl 
Băiagan din nord-vest. Temperatura 
aerului la ora 14 înregistra valori cu
prinse între minus 7 grade la Avrămeni, 
Gheorghieni și Strehaia și plus 2 grade 
la Tirgoviște, Ploiești și Pîrscov. In 
București : Vremea s-a menținut fru
moasă, cu cerul mai mult senin. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit din sud- 
vesț. Temperatura maximă zero grade.

Timpul~ probabil pentru zilele de 28 fe
bruarie, 1 și 2 martie : Vremea se men
ține rece, cu cerul variabil, mai mult 
senin. Ninsori izolate, vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura minimă va fi cu
prinsă între minus 8 și minus 18 grade, 
local mai coborîtă, iar maxima între 
plus 3 și minus 7 grade. In București': 
Vreme rece, cu cerul variabil, mai mult 
senin. Vint slab, temperatura în generr.l staționara.

Miltia.de
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deschiderea celei de-a treia sesiuni 
a Comitetului pentru folosirea

Conflictul franco - brazilian 
în problema pescuitului

u- spațiului cosmic in scopuri pașnice
NEW YORK 26 (Agerpres). — La 

25 februarie și-a început lucrările 
cea de-a treia sesiune a Comitetu
lui O.N.U. pentru folosirea spațiului 
cosmic în scopuri pașnice.

Din comitet fac parte reprezen
tanți din 28 de țări, printre care 
U.R.S.S., S.U.A., Anglia. Franța, 
Brazilia, Bulgaria, Cehoslovacia, In
dia, Japonia, Mexic, R. P. Mongolă, 
Polonia, R.A.U., Romînia, Ungaria.

Pe ordinea de zi a Comitetului 
figurează : organizarea activității 
Comitetului pe anul 1963 și exami
narea problemei creării și folosirii 
poligoanelor pentru rachetele de 
sondaj, lansate în scopul studierii 
spațiului periterestru.

Luînd cuvîntul. Nikolai Fedorenko, 
reprezentantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U., a declarat că delegația 
sovietică sprijină propunerea guver-

se treacă
international

lanului Indiei, ca să 
crearea unui poligon 
pe teritoriul Indiei, sub egida O.N.U. 
în vederea lansării rachetelor de 
sondaj.

Membrii Comitetului au adoptat 
fără a se fi pus la vot propunerea 
guvernului Indiei.

S-a căzut, de asemenea, de acord 
asupra datei cînd vor fi reluate (a- 
prilie-mai) lucrările comitetelor 
pentru problemele tehnice și juri
dice.

Din cauza poziției adoptate de de
legația S.U.A. nu a putut fi rezolva
tă problema locului unde urmează 
să se țină ședințele subcomitetelor.

în afară de reprezentantul sovie
tic, la ședința comitetului au luat 
cuvîntul reprezentanții S.U.A.. An
gliei, Italiei, R.A.U. și Australiei.

GENEVA: Consfătuire neoficială a șefilor 
delegațiilor țărilor neangajate

GENEVA 26 (AgerDres). — In pri
ma jumătate a zilei de 26 februarie, 
la Palatul Națiunilor din Geneva a 
avut loc o consfătuire neoficială a 
șefilor delegațiilor țărilor neangaja
te. reprezentate în Comitetul ceior 
18 state pentru dezarmare.

La această consfătuire au luat par
te reprezentanții R.A.U., Nigeriei, 
Etiopiei. Braziliei, Suediei, Birma
niei și Indiei (reprezentantul Mexi
cului a lipsit). La sfîrșitu] consfătui
rii hu s-a dat publicității nici un fel 
de comunicat.

Reprezentantul Braziliei, De Melo 
Franco, a declarat ziariștilor după 
consfătuire că țările neangajate au

hotărît să convoace această întîlnire 
pentru că sînt îngrijorate din cauza 
situației care s-a creat în Comitetul 
celor 18, precum și a greutăților care 
pot să complice tratativele cu privi
re la dezarmare și încheiere a unui 
acord de încetare a experiențelor cu 
arma nucleară. Țările neangajate, a 
continuat De Melo Franco, se stră
duiesc să facă tot posibilul pentru a 
apropia pozițiile celor două părți în 
Comitetul celor 18 state pentru de
zarmare. Ele speră că în cele din ur
mă vor fi înlăturate toate divergen
tele care există și se va reuși să se 
obțină un acord.

RIO DE JANEIRO
Agenția Associated 
la ordinu’ amiralului 
comandantul celui de-al treilea district 
naval din Recife, corvetele braziliene 
,.Purus“ și „Forte Coimbra” se în
dreaptă în prezent spre regiunea din 
apropierea coastelor Braziliei unde, în 
ciuda protestelor guvernului brazilian, 
nave franceze continuă să pescuiască 
languste. în același timp, după cum 
relatează agenția Reuter, de această 
regiune se apropie distrugătorul fran
cez „Tartu“, care a primit sarcina să 
asigure „protecjia" navelor franceze 
de pescuit.

In legătură cu conflictul care a iz
bucnit între Brazilia și Franja, întrucît 
nave.franceze pescuiesc ilegal în apele 
teritorale braziliene, corespondentul 
din Paris al agenției Reuter transmite 
că misiunea distrugătorului „Tartu“ nu 
a fos* contramandată, în ciuda întreve
derilor pe care ambasadorul brazilian 
la Par's, Carlos de Souza, le-a avut cu 
președintele de Gaulle și cu ministrul 
francez a! afacerilor externe, Couve de 
Murville.

Potrivit agenției Associated Press, 
ministrul brazilian al afacerilor externe, 
Hermes Lima, a avut luni convorbiri cu 
consilierii săi în legătură cu acest con
flict. în seară de 25 februarie, amiralul 
Toscano a declarat că „marina de 
război braziliană se află în stare de 
alarmă“.

Rhodesia, de nord își revendică

LONDRA 26 (Agerpres). — Intr-o 
declarajie făcută în cursul unei confe
rințe de presă, Mamza Chona, secre
tar general al Partidului unit al inde
pendentei nationale din Rhodesia de 
nord, a ceru' guvernului britanic să 
convoace la Londra o conferință care 
să revizuiască Constituția Federalei 
Rhodesiei șt Nyassalandului. Rhodesia 
de nord, a dec.arat el, trebuie să fie 
autorizată să părăsească federația, care 
va trebu să He lichidată înainte de 
sfîrșitu' lunii iunie 1963.

Chona a declarat că o dată ce drep
tul la secesiune a fost recunoscut Rho- 
desie' de nord, nu mai èxistâ nici o 
posibilitate de a o împiedica să-și do- 
bîndească independenta națională. In 
viitor, a spus el, se va găs' probabil 
o formulă de asociere economică în
tre cele trei teritorii ale actualei fede
rații.

ROMA 26 (Agerpres).— O delega
ție a Mișcării italiene pentru pace, 
alcătuită din Andrea Gaggero, lau
reat al Premiului international 
„Pentru întărirea păcii între popoa
re“, Giacomo Calandrone, Ubaldo 
Monoresi, Angelo Macchia și colonel 
Umberto Marocatti, a remis ambasa
dei irakiene din Italia următorul 
mesaj :

„Mișcarea italiană pentru pace 
cere să se aducă la cunoștința pre
ședintelui Republicii Irak sentimen
tele de îngrijorare și neliniște ce au 
cuprins păturile largi ale cetățeni
lor italieni care au aflat din presă 
despre persecutarea conducătorilor

și activiștilor mișcării irakiene pen
tru pace.

Mișcarea italiană pentru pace 
cheamă pe președintele Irakului să 
pună capăt arestării, persecutării și 
asasinării celor mai dîrzi luptători 
pentru pace, democrație, pentru e- 
liberarea totală a țărilor arabe”.

★
DELHI 26 (Agerpres).— Secreta

riatul Congresului național al sin
dicatelor din India a făcut o de
clarație prin care condamnă 
presiunile împotriva forțelor de
mocratice și a sindicatelor 
Irak. Congresul național al sin
dicatelor din India cere încetarea 
acestor represiuni.

re-

din

26 (Agerpres). — 
Press transmite că 
Arnoldo Toscano,

Din nou eșec
BRUXELLES 26 (Agerpres). — La 

26 februarie, in cea de-a doua zi a 
sesiunii conferinței miniștrilor de 
externe ai țărilor Pieței comune, s-a 
anunțat că divergențele dintre Fran
ța și partenerii săi nu fac posibilă 
semnarea proiectatelor acorduri de 
extindere a Pieței comune și asupra 
țărilor africane, foste colonii fran
ceze.

Conferința urmează să se încheie cu 
un comunicat prin care să se anunțe 
că discuțiile vor fi reluate la începu
tul lunii aprilie, adică mult după 
data la care se programase semnarea 
acestor acorduri. După cum se știe, 
acordurile fuseseră propuse de Fran
ța. interesată în primul rînd în aso
cierea fostelor sale colonii africane 
la Piața comună, pentru a asigura 
astfel o rentabilitate sporită inves-

Victoria Frontului Popular Patriotic 
in alegerile din R. P. Ungara

BUDAPESTA 26 (Agerpres). — A- 
genjia M.T.I. a transmis următorul 
comunicat în legătură cu alegerile 
care au avut loc la 24 februarie : 
alegerile de deputati în Adunarea 
de Stat și în sfaturile județene, oiă-

P a radă militară 
in Yemen

CAIRO 26 (Agerpres).— La 25 
bruarie, la Sanaa a avut loc o 
radă a unităților armatei regulate a 
Yemenului, la care au luat parte u~ 
nități de infanterie, parașutiști, 
tancuri și artilerie.

După încheierea parăzii militare, 
Abdallah As-Sallal, președintele Re
publicii Arabe Yemen a luat cuvîn
tul la posturile de radio. El a vor
bit despre planurile de reconstruc
ție din domeniul industriei, agricul
turii și culturii. Președintele a ară
tat, de asemenea, că Republica Ara
bă Yemen va lupta pentru realiza
rea țelurilor comune ale arabilor 
cum sînt : reglizarça unității arabe, 
eliberarea teritoriilor arabe de sub 
jugul imperialist și ridicarea nive
lului de trai al poporului arab.

fe- 
pa-

a-tițiilor de capitaluri franceze în 
ceste țări. Italia și Olanda au anun
țat însă că nu sînt dispuse să sem
neze, aceste acorduri — ceea ce agen
țiile de presă au interpretat ca un 
răspuns plin de resentimente ale a- 
cestor guverne fată de veto-ul fran
cez care a împiedicat aderarea An
gliei la Piața comună în cadrul tra
tativelor organizate în această pro
blemă la începutul anului. Rezisten
ta guvernelor de la Roma și Haga 
reprezintă o încercare de a obține 
totuși, prin presiuni asupra Franței, 
o apropiere a Angliei de Piața co
mună.

Eșecul tratativelor din actuala se
siune a miniștrilor de externe ai Pie
ței comune a provocat îngrijorare 
in cercurile conducătoare vest-euro- 
pene.

Misiunea lui Livingston Merchant 
și divergențele din N. A. T. O

26 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, Livingston 
Merchant, trimis special al președin
telui Statelor Unite, se află la Pa
ris cu misiunea de a discuta cu 
aliații europeni ai Statelor Unite 
problema creării unei forțe nuclea
re multilaterale a N.A.T.O., înzes
trate cu rachete „Polaris”. După 
cum se știe, ideea creării acestei 
forțe u fost respinsă de Franța, ac
ceptată în principiu de Anglia și 
este privită cu deosebit interes de 
Germania occidentală, care vede în 
ea calea cea mai scurtă către înzes
trarea Bundeswehrului cu arme nu
cleare S-a anunțat că Merchant va 
rămîne în Europa mai multe săp- 
tămîni, avînd în vedere că există 
multe aspecte ale problemei asupra 
cărora nu s-a căzut de acord. Refe- 
rindu-se la această chestiune, co
respondentul din Paris al agenției 
United Press International, Grigg, 
scrie : „Există puternice îndoieli că 
vreun membru european al alianței 
va fi de acord să-și sporească chel
tuielile militare. Totodată, în privin
ța modului în care forța propusă va 
funcționa și va fi comandată, deza
cordul este total”.

Principalul motiv al neînțelegeri
lor continuă să provină din dorința 
fiecăruia dintre partenerii princi
pali ai alianței atlantice de a-și asi
gura o poziție de conducere în ca
drul acestei alianțe. Este semnifica
tiv în această privință faptul că

Ministerul de Război al S.U.A. 
anunțat săptămîna trecută că S.U.A. 
renunță pentru moment la ideea 
amplasării rachetelor „Polaris” pe 
submarine, preferind să le monteze 
pe nave de suprafață. Aceasta deoa
rece comandanții flotei navale a 
S.U.A. nu sînt de acord să ampla
seze rachete „Polaris” pe submarine 
al căror echipaj ar fi în proporție 
de peste 20 la sută neamerican. Pe 
aceeași linie se situează și opoziția 
exprimată de Comisia mixtă a Con
gresului S.U.A. pentru problemele 
atomice față de ideea eventualei 
creări a unui comandament nuclear 
vest-european și mai ales față de 
posibilitatea de a se împărtăși aces
tui comandament secrete nucleare 
americane.

Ceea ce atrage însă în primul rînd 
atenția este faptul că toate aceste 
tratative și convorbiri referitoare la 
răspîndirea armelor nucleare se des
fășoară ignorîndu-se faptul că la 
Geneva are loc în același timp im
portanta conferință a Comitetului 
celor 18, a cărei sarcină principală 
este de a găsi calea către lichidarea 
tuturor armelor.

f

Greva generală 
a minerilor italieni

ROMA 26. — Corespondentul Aqer- 
pres transmite : La 25 februarie cei 
40 000 de mineri italieni au declarat 
o nouă grevă generală de trei zile. 
Greviștii, sprijiniți de principalele 
centrale sindicale din Italia, — Con
federația Generală a Muncii din 
Italia, Confederația sindicatelor oa
menilor muncii și Uniunea italiană a 
muncii — cer încheierea unui nou 
contract colectiv care să prevadă 
îmbunătățirea situației materiale a 
oamenilor muncii.

J. Kennedy despre starea economiei americane
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

La 25 februarie, președintele J. Ken
nedy a luat cuvîntul la un simpo
zion al „Asociației bancherilor ame
ricani”, consacrat dezvoltării econo
miei americane. Kennedy a acordat 
principala atenție primejdiei noii 
crize, a cincea la număr, de după 
război. în legătură cu ritmul lent de 
creștere a economiei americane.

Problema ritmului creșterii econo
mice, a subliniat președintele, este 
în primul rînd problema de a se

Pentru a f! apărați de pietrele aruncate de demonstranții care manifestează 
pentru revendicări economice, polițiștii din Trinidad au fost înzestrați cu aceste 
originale „scuturi” din împletituri de paie.

găsi de lucru pentru cei 1 200 000 
de oameni care vin anual în plus 
pe piața muncii. „Este vorba, a de
clarat în continuare președintele, 
despre modul de a preîntîmpina de
clinurile periodice care au lovit în 
trei rînduri Statele Unite în ultimii 
10 ani”.

Caracterizînd starea economiei 
S.U.A., președintele Kennedy a a- 
rătat că în 1962 șomajul a repre
zentat în medie 5,6 la sută din nu
mărul total al brațelor de muncă 
din țară, adică s-a aflat la același 
nivel ca și în perioada crizei din 
1954. Cheltuielile monopolurilor pen
tru construirea de noi întreprinderi 
și pentru noi utilaje au fost anul 
trecut inferioare celor din anul 
1957. „Aceasta este o statistică ex
trem de alarmantă”, a declarat pre
ședintele.

„Nu prevăd un declin pentru 
1963. a declarat în continuare Ken
nedy, dar nu putem trece cu ve
derea faptul că perioada de refa
cere dintre primul și al doilea de
clin de după război a durat 45 de 
luni, dintre al doilea și al treilea — 
35 de luni, dintre al treilea și al pa
trulea — 25 de luni și că economia 
americană se află în prezent în cea 
de-a 24-a lună de refacere după cel 
de-al patrulea declin postbelic”.

Referindu-se la situația învăță- 
mîntului, J* Kennedy nu a putut 
spune nici în această privință ceva 
liniștitor. „Din păcate, a declarat el, 
o cifră amețitoare — 40 la sută din 
toți tinerii părăsesc școlile înainte de 
a termina studiile“.

șenești, de plasă și comunale s-au 
desfășurat potrivit prevederilor le
gii. Numărul total al cetățenilor cu 
drept de vot a fost de 7 114 855, din
tre care 6 915 644, adică 97,2 la sută 
și-au exercitat dreptul de vot.

Dintre voturile date candidaților 
în Adunarea de Stat, 6 888 835 au 
fost valabile și 26 809 anulate, aces
tea din urmă constituind 0,4 la sută 
din totalul voturilor acordate ; 
6 813 058 cetățeni, adică 98,9 la sută, 
au votat pentru candidații Frontului 
Popular Patriotic. împotrivă, au vo
tat 75 777 cetățeni, adică 1,1 la sută.

Zilele acestea a avut 
loc la Paris Congresul 
Asociației naționale a 
foștilor parlicipanți la 
mișcarea de rezistență. 
La Congres, care s-a 
desfășurat în sala sin
dicatului metalurgișii- 
lor, au luat parte a- 
proape 400 de delegați 
din 56 de departamen
te ale Franței și aparți- 
nînd la 36 organizații 
ale veteranilor din re
zistență. Erau prezenți 
în sală oameni de cele 
mai diferite opinii po
litice — comuniști, ra
dicali, socialiști, cato
lici, gaulliști.

Luînd 'cuvîntul, Pier
re Villon — confirmat 
și de această dată în 
funcția de președinte 
al Asociației — a spus: 

Congresul a fost o

tiinesc toți rezistenții 
francezi”.

In apelul lansat de 
congres către partici
pantă la mișcarea fran
ceză de rezistența se 
spune între altele : 
„Vederile noastre nu 
sînt comune în toate 
problemele. Insă ceea 
ce ne-a unit pînă acum, 
ne va uni întotdeauna: 
dragostea de patrie, ura 
față de înrobitori, nă
zuința spre libertate, 
dorința de pace și fră
ție internațională”.

In cursul celor 3 zile 
de discuții, participan
ta la congres și-au 
exprimat hotărîrea

nanimă de a apăra li
bertățile și drepturile 
democratice, de a lupta 
pentru o adevărată 
conciliere între po
poarele francez șl ger
man, pentru pace șl 
dezarmare.

Congresul a trimis 
un- mesaj de solidari
tate patrioților spanioli 
care luptă împotriva 
dictaturii Iranchiste și 
a chemat la unitate de 
acțiune pe toți foștii 
parlicipanți la mișca
rea de rezistență. Jură
mântul participanților 
la Congres a fost : 
„Vom fi uniți pentru ca 
trecutul să nu se mai( 
întoarcă niciodată”.

T. VORNICU
Paris, 26 februarie

Demonstrație antifascistă
la Londra

LONDRA. Luni seara, în fața clădirii 
Consiliului Municipal din cartierul 
Kensington, unde avea loc o adunare 
fascistă sub conducerea lui Oswald 
Mosley, a avut loc o demonstrație a 
antifasciștilor englezi. Pe pancartele 
demonstranților se puteau citi lozinci
le : „Să f'e interzisă propaganda în fa
voarea urei de rasă“, „Cetățenii Lon
drei spun „nu" fascismului”. Alungat 
de valul protestelor, Mosley a fost 
nevoit să-și mute cartierul general.

ANKARA. Mcdjlisul turc a adop
tat bugetul pe anul financiar 1963—• 
1964. Peste 23 la sută din buget — 
2 804 milioane lire — sînt alocate 
pentru cheltuieli militare, ceea ce

mania. La Bielefeld el a fost primit HAVANA. Mii de locuitori din 
de generalul A. Cassels, comandan- Havana s-au adunat pe chei pentru 
tul suprem al armatei engleze de pe 
Rhin. Generalul de armată I. I. Ia- 
kubovski a fost primit cu onoruri 
militare.

Naționalizarea comerțului 
cu produse lemnoase 

in Birmania

RÄNGOON. Guvernul Birmaniei 
hotărît, la 26 februarie, naționa-

a întâmpina noul vas al flotei co
merciale cubane „Maior Camilo 
Cenfuegos". Acest vas, cu un depla
sament dé 17 000 tone, este cel mai 
mare vas al flotei comerciale cuba
ne. El a fost construit la comanda 
guvernului cuban în Polonia.

Congresul Consiliului General 
al Sindicatelor din Japonia

a
lizarea imediată a comerțului cu pro
dusele lemnoase. Se apreciază că 40 
la sută din acest comerț a fost pînă 
în prezent efectuat de firme parti
culare. Guvernul a înființat o socie
tate de stat pentru comerțul cu pro- 

pțnvxu. „„„„ _ duse lemnoase, care va prelua toate
depTșește cu ^rmmôanGiire" aloca- operațiunile comerciale în acest do- 
țiile repartizate în aceleași scopuri A ‘ ..........
în anul 1962, și cu 690 milioane lire 
în 1961. Această creștere a alocații
lor în scopuri militare — scrie ziarul 
„Vatan" — are loc în timp ce Turcia 
se află într-un mare impas financiar 
și datoria sa externă se apropie de 
1,5 miliarde dolari.

BIELEFELD. La 26 februarie, la 
cartierul general al armatei engle
ze de pe Rhin din Bielefeld (R.F.G.) 
a sosit generalul de armată I. I. Ia- 
kubovski, comandantul suprem al 
grupului de trupe sovietice din Ger-

meniu. Această măsuyă urmează 
după naționalizarea importului și 
exportului, a comerțului cu orez, a 
unor întreprinderi industriale im
portante și a tuturor băncilor din 
Birmania.

ROMA. Partidul autonom creștin- 
social din insula Sicilia se va pre
zenta împreună cu comuniștii la a- 
propiatele alegeri parlamentare. A- 
ceastă declarație a fost făcută la 
Palermo de reprezentanții acestui 
partid, Cörrao și Marullo, deputați 
în adunarea regională.

TOKIO. La 26 februarie s-au în
cheiat la Tokio lucrările Congresu
lui Consiliului General al Sindica
telor din Japonia. Congresul a fă
cut bilanțul primei etape a ofen
sivei de primăvară a oamenilor 
muncii din Japonia și a trasat pla
nul de măsuri concrete în lupta 
pentru satisfacerea revendicărilor 
muncitorilor și funcționarilor, împo
triva concedierilor în masă. Congre
sul a chemat sindicatele din Japonia 
să întărească solidaritatea și unita
tea cu oamenii muncii din țările 
Asiei și Extremului Orient pentru 
crearea în această regiune a unei 
zone denuclearizate.

PARIS. Agenția France Presse a- 
nunță că la 26 februarie a fost a- 
restât fostul colonel Antoine Argoud, 
unul din principalii conducători ai 
O.A.S.

Manifestație la Guayaquil (E- 
cuador) împotriva dominației 
monopolurilor nord-americane și 
a programului „Alianța pentru 
progres".

Campania electorală din Canada
După înfrîngerea în parlament a gu

vernului Diefenbaker la 6 februarie, 
parlamentul canadian a fost dizolvat, 
fiind stabilite alegeri generale pentru 
8 aprilie, in comentariile sale, presa 
occidentală consideră că actuala cam
panie electorală, a doua în ultimele 
nouă luni, va fi una dintre cele mai 
încordate dm istoria Canadei. Princi
pala ei temă o constituie disputa din
tre Canada și S.U.A. în problema înar
mării nucleare, dispută care a și de
clanșat de altfel recenta criză politică 
din fără. „Deoarece Diefenbaker a 
transformat într-o problemă serioa
să amestecul Statelor Unite în tre
burile Canadei — scrie John Highto
wer, corespondentul din Washington al 
Agenjiei Associated Press“ — nu 
încape îndoială că problema relații
lor politice și economice dintre Ca
nada și Statele Unite Va fi dezbătu
tă cu aprindere nu numai în timpul 
campaniei electorale ci și în viitorul 
parlament".

Se știe că, la 30 ianuarie, Departa
mentul de Stat al S.U.A. a dat publi
cității o declarafie în care critica gu
vernul canadian pentru faptul că refu
ză să primească focoase nucleare ame
ricane — încercînd astfel să exercite 
presiuni asupra acestuia spre a-l de
termina să accepte arma nucleară pe 
teritoriul fării. Acest lucru a provocat o 
adîncă nemulfumire în rîndul opiniei 
publice canadiene. Corespondentul zia
rului „New York Times" Arthur Krock, a 
scris că declarația Departamentului de 
Stat a fost „una din cele mai lipsite 
de tact, prost gîndite și nediploma- 
tice acțiuni 
americane".

Arăfînd că 
dian nu este

din șînul alianței atlantice, ziarul fran
cez „Combat" scrie : „Diefenbaker, 
protestînd cu energie împotriva ten
tativelor de amestec ale S.U.A, în 
treburile canadiene, privea cu un 
ochi spre Paris. El părea în mod in
contestabil impresionat de răspunsul 
negativ al generalului de Gaulle dat 
propunerilor lui Kennedy în legătură 
cu forța de șoc multilaterală a

Revista presei occidentale

în
nu-

po-

din istoria diplomației

reacția premierului cana- 
străină de frămînfărilo

N.A.T.O.“. Autorul articolului arată în 
continuare că insistența Statelor Unite 
față de Canada trebuie înțeleasă 
lumina eșecului suferit de „politica 
cleară'" americană în Europa.

Același ziar se oprește și asupra
ziție: partidelor canadiene în campa
nia electorală, arăfînd că Lester Pear
son, liderul partidului liberal în pre
zent în opozijie, s-a pronunja1 din nou 
pentru înzestrarea Canadei cu arme 
nucleare. ,.Comba'“, ca, și alte ziare 
occidentale lasă să se înjeleagă că 
atitudinea lui Pearson este determina
tă de relațiile pe care le are cu Was
hingtonul. „Casa Albă — scrie ziarul 
francez — pare că vrea să dea o mină 
de ajutor partidului liberal al lui 
Lester 'Pearson, dar s-ar putea ca a 
ceasta să aibă efectul unui bume
rang". Unii observatori sînt chiar de 
părere că amestecul american în cam
pania electorală ar putea să ducă la 
întărirea pozițiilor partidului lui Die
fenbaker, tocmai lucru nedorit în mo
mentul de fa)ă în capitala S.U.A.

Orientarea lui Pearson spre S.U.A,

Sub presiunea opiniei 
publice

WASHINGTON. La 25 februarie 
Curtea Supremă a S.U.A. a fosl nevoi
tă, sub presiunea opinie' publice, să 
anuleze acțiunea intentată de autorită
țile judiciare ale statulu' Carolina de 
Sud împotriva a 187 de cefăjeni ame
ricani a căror „vină" este că au 
manifestat împotriva segregație, rasiale.

deschiderea campa- 
Canada o serie de 

presei internationale 
partidul conservator

șl atmosfera încordată în care a în
ceput campania electorală sînt rele
vate și de ziarul englez „Sunday 
Times“ care scrie : „De pe acum tonul 
aspru al alegerilor a fost dat de 
propunerea ironică făcută de Diefen
baker în parlament ca Pearson să 
plece curînd la Washington pentru a 
primi „noi instrucțiuni". Referindu-se 
la fac'ica electorală a lui Diefenbaker 
(partidul conservator) același ziar scrie: 
„Pledoaria sa în fața juriului elec
toral este în sensul că el ar fi singu
rul care apără țara de toate presiu
nile din afară".

In legătură cu 
niei electorale în 
observatori ai 
atrag atenția că
a' lu' Diefenbaker, deși în momentul 
de față se situează pe poziția respin
gerii amestecului fățiș al S.U.A. în pro
blema înarmării nucleare, nu are totuși 
nici el o poziție consecventă. Cores
pondentul A.F.P. din Canada scrie, de 
pildă, că guvernul Diefenbaker „ră
mîne în fond credincios obligațiilor 
asumate față de N.A.T.O.".

Comifetu' naționa1 a1 Partidului Co
munist din Canada a da' publicității 
o declarație în care, exprimînd pozi
ția sa în campania electorală, condam
nă ames'ecu' S.U.A. în treburile cana
diene. „Apărarea națională — se 
spune în declarație — este partea cea 
mai sfântă a suveranității naționale 
și amestecul administrației Kennedy 
în problemele apărării este de fapt 
o insultă adusă suveranității cana
diene. Nici un fel de arme nucleare 
în Canada sau pentru Canada !"

NICOLAE N. LUPU

LONDRA 26 (Agerpres). — Rezul
tatele unui nou sondaj al opiniei pu
blice britanice, relatate de ziarul 
,.Daily Mail“, cunoscut ca sprijinitor 
al conservatorilor, confirmă că 
partidul conservator — partid de 
guvernămînt — trece în prezent 
printr-o perioadă . grea.

Numai 32,8 la sută din cei ches
tionați au declarat că în cazul unor 
alegeri parlamentare vor vota pen
tru partidul conservator. Cu ocazia 
unui alt sondaj efectuat 1? 18 ianua
rie acest procentaj era de 36,5 la 
sută.

în același timp, procentul celor 
care și-au exprimat dorința de a-i 
vota pe laburiști a crescut în aceeași 
perioadă de la 42,9 la 46,9 la sută. 
Numai 29,4 la sută din cei chestio
nați consideră că la viitoarele ale
geri parlamentare va învinge parti
dul. conservator, în timp ce 59,3 la 
sută, consideră că vor învinge labu
riștii. Totodată, 71 la sută din cei 
chestionați și-au exprimat convinge
rea că noul lider al partidului la
burist, Harold Wilson, ar fi un bun 
prim-ministru.
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