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Lucrări pentru automatizarea 
producției

Teatrul muzical din Brașov 
și-a încheiat turneul în Capitală

de sticlă producă din Scăieni, regiunea Ploiești, de cîteva zile un nou cuptor care majoritatea operațiunilor și în mare parte automatizat, în întregime cuptorul nr. 2, la
Vestind o nouă primăvară, filele calendarului anunță și prima sărbătoare a acestui anotimp : 8 Martie. Este ziua femeilor de pretutindeni, ziua care s-a înscris în istorie ca zi internațională de solidaritate și de luptă pentru emanciparea femeilor, pentru drepturi, pentru libertate și demnitate, pentru pace.în țara noastră, ca și în celelalte țări socialiste, oamenii muncii sărbătoresc în această zi pe tovarășele lor de viață și de muncă — întruto- tul egale în drepturi, eliberate pentru totdeauna de asuprirea și umilința din trecut, colaboratoare demne și capabile la făurirea a tot ce e nou și luminos — izbînda noii concepții despre om, despre viață și colectivitate în orînduirea socialistă.Prin marea forță socială pe care o reprezintă, femeile aduc o contribuție deosebit de însemnată la opera de desăvirșire a construcției socialiste. Este greu de amintit vreun domeniu de activitate, vreo acțiune mai importantă de interes obștesc în care să nu întîlnești, la tot pasul, munca , plină de inițiativă, spiritul creator, entuziasmul și perseverența femeilor. A crescut astfel mereu rolul și prestigiul mișcării de femei din țara noastră. „Partidul, guvernul și poporul nostru — a spus tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la ultima Conferință națională a' femeilor — dau o înaltă apreciere muncii creatoare, luptei avîntate pe care milioanele de femei din țara noas- ■ tră o desfășoară, alături de toți oamenii muncii, pentru întărirea puterii economice a patriei, creșterea bunăstării celor ce muncesc, apărarea păcii în lume“.Dacă femeile participă astăzi efectiv la activitatea economică, politică și socială a țării, dacă au posibilitatea de a învăța, de a-și însuși cunoștințe noi, dacă viața le e tot mai plină de satisfacții — toate acestea se datoresc condițiilor create de partidul nostru și de statul democrat-popular. Ceea ce pentru femeile din zeci și zeci de țări capitaliste continuă să fie și astăzi năzuințe la care abia îndrăznesc să viseze, este la noi un bun pe deplin și pentru totdeauna cîștigat. Datele statistice ilustrează, succint și convingător, profunda schimbare a poziției și rolului femeii în societatea noastră socialistă. în 1961, față de 1930, numărul femeilor salariate a crescut de 8 ori, îndeosebi în industria ușoară, comerț, în instituții social- culturale etc. Se aplică cu consec- , vență principiul : la muncă egală, salariu egal. Din rîndul maselor de femei de la orașe și sate s-au ridicat peste 39 000 de deputate. Mii și mii de femei îndeplinesc funcții de răspundere în întreprinderi, instituții, gospodării colective, în organizațiile de stat și obștești. în țara noastră sînt aproape 15 000 de inginere și tehniciene, 7 000 de medici, 90 000 de femei care lucrează în domeniul învățământului, 21 000 de femei în consiliile de conducere ale gospodăriilor colective. Accesul larg al tinerelor fete la toate formele de învățămînt și cultură reiese și din faptul că astăzi învață în facultăți de cîteva ori mai multe studente decît în trecut. Ocrotirea mamei și copilului este o problemă de stat ; există o largă rețea de instituții materno-infantile. salariata mamă se bucură de concediu de naștere plătit, zeci și zeci de mii de copii și tineri își petrec anual vacanțele în taberele de odihnă și recreare din cele mai frumoase stațiuni.Consiliul național al femeilor, comitetele și comisiile femeilor, spri- jinindu-se pe ajutorul celor aproape o jumătate de milion de activiste obștești, desfășoară sub conducerea partidului o vastă activitate organizatorică și educativă la orașe și sate. în timpul ce s-a scurs de la ultima Conferință națională au fost obținute realizări de seamă în aplicarea în practică a indicațiilor cu privire la îmbunătățirea muncii organizatorice în rîndul maselor de femei.

Conducerea și îndrumarea politică a comitetelor și comisiilor de femei, orientarea lor spre realizarea principalelor obiective stabilite de partid în domeniul economiei, culturii, activității obștești la orașe și sate, constituie o sarcină politică de mare însemnătate a organelor și organizațiilor de partid. Antrenînd femeile din întreprinderile industriale la întrecerea socialistă pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, obținerea de produse de cea mai bună calitate, în sortimente cît mai bogate, care să satisfacă exigențele celor cărora le sînt destinate, organizațiile de partid trebuie să îndrume organele sindicale și conducerile administrative de a le acorda un sprijin larg pentru continua ridicare a calificării profesionale, însușirea tehnicii înaintate, de a le asigura condiții cît mai bune de muncă șl de trai.Agricultura socialistă, gospodăria colectivă deschid femeilor de la sate posibilități nelimitate de afirmare a hărniciei, a spiritului lor gospodăresc și de inițiativă, creează condițiile continuei lor ridicări culturale. Femeile de la sate sînt chemate să participe cu toate forțele la întărirea economico-organizatorică și dezvoltarea gospodăriilor agricole colective, la sporirea continuă a producției vegetale și animale. Cu priceperea lor de buni gospodari, colectivistele pot da o mare contribuție la creșterea avuției obștești a gospodăriilor colective, la dezvoltarea unor ramuri unde se cere multă atenție, cum sînt : zootehnia, legumicultura, pomiviticultura, creșterea albinelor și a viermilor de mătase etc. Femeile colectiviste trebuie să se bucure de un sprijin puternic din partea consiliilor de conducere ale G.A.C., a sfaturilor populare, a consiliilor agricole, îndeosebi în acțiunea largă ce se desfășoară în întreaga țară pentru creșterea numărului de păsări.în tot timpul anului, dar mai ales acuma, în primăvară, se poate afirma din plin spiritul de inițiativă al maselor de femei în ce privește activitatea gospodărească. Aportul lor la desfășurarea întrecerii între orașe și comune pentru înfrumusețarea și îngrijirea acestora, pentru întreținerea fondului de locuințe — este de mare preț.Mărețul program al desăvîrșirii construcției socialiste a deschis în fața femeilor care lucrează pe tărî- mul științei, artei, culturii, învăță- mîntului, sănătății publice un vast cîmp de manifestare a cunoștințelor lor, largi posibilități de a crea noi valori, de a răspîndi tot mai mult cultura în masele largi.în strînsă legătură cu școala, femeilor, mamelor le revine răspunderea uriașă, misiunea nobilă de a da societății copii și tineri temeinic pregătiți, de a sădi în sufletele lor patriotismul fierbinte, devotamentul față de cauza partidului, dragostea de muncă și respectul față de cei ce muncesc. Lărgindu-și necontenit cunoștințele culturale și politice, femeile vor putea cultiva cu atît mai mult în rîndul tinerei generații principiile moralei socialiste, ale omului nou, dovedindu-se educatori talentați ai schimbului nostru de mîine.împreună cu întregul popor, mișcarea de masă a femeilor din țara noastră sprijină cu toată hotărîrea politică externă de pace și coexistență pașnică promovată de partidul și statul nostru. Ele își aduc din plin contribuția la sprijinirea acțiunilor Federației Democrate Internaționale a Femeilor, își manifestă — și cu prilejul acestui 8 Martie — sentimentele de solidaritate cu femeile de pretutindeni în lupta pentru pace și progres social, pentru liniștea căminelor și viitorul fericit al omenirii.De ziua tovarășelor noastre, expri- mîndu-le încă o dată înalta stimă și prețuire, le urăm noi succese în activitatea rodnică ce o desfășoară, alături de întregul popor, pentru înflorirea patriei noastre socialiste.

Manifestări consacrate zilei de 8 MarfieMiercuri 6 și joi 7 martie au avut loc în- întreaga țară numeroase manifestări cultural-artis.tice consacrate zilei de 8 Martie. In sala Ateneului R. P. Romine, în fața a peste 500 de femei fruntașe în producție și în activitatea obștească din raionul 30 Decembrie, s-a prezentat un program susținut de soliști ai Filarmonicii de Stat „George Enescu", de actori de la Teatrul Național „Ion Luca Caragiale“ și de la teatrul „Constantin Nottara”.La fabrica de încălțăminte „Străduința“ din Suceava a apărut o ediție specială a gazetei de perete. La loc de cinste se află expuse foto

grafiile a numeroase fruntașe în producție.La Teatrul ihûzicdl din Galați a avut loc o manifestare cultural-ar- tistică la care au luat parte femei din întreprinderile și instituțiile orașului, colectiviste, intelectuale, studente și gospodine. Despre însemnătatea zilei de 8 Martie a vorbit Eleonora Mărculescu. președintele Comitetului regional al femeilor din Galați.Din inițiativa comitetului orășenesc de femei, la Oradea s-a deschis o expoziție închinată zilei de 8 Martie, organizată cu concursul artistelor plastice din localitate.
Industria noastră constructoare de mașini, pivot al industriei grele, a făcut în ultimii ani progrese mari. Multe din mașinile, utilajele și instalațiile tehnologice produse în diferite uzine sînt executate la un nivel ridicat, corespunzător tehnicii mondiale.Este știut că în componența mașinilor, utilajelor și instalațiilor tehnologice complexe intră diverse piese și subansamble. O singură uzină, oricît de bine ar fi utilată, nu le poate executa în totalitatea lor deoarece în industria constructoare de mașini capătă o tot mai largă extindere profilarea și specializarea întreprinderilor. Pentru ca asemenea produse complexe să poată fi realizate, e nevoie de colaborarea mai multor uzine.în scopul de a ridica pe o treaptă superioară cooperarea în producție, s-a trecut, ca urmare a indicațiilor

La Fabrica a început să de mare capacitate în se execută mecanizat Tot aici a fost refăcutcare toate operațiunile sînt automatizate.La unitatea Blejoi, aparținînd aceleiași fabrici, a intrat în producție un nou complex pentru prepararea și amestecul materiilor prime.In cadrul acțiunilor de automatizare a producției în sectorul sticlă, fabricile de la Mediaș, Tîrnăveni și Scăieni urmează să fie dotate cu dispozitive cu izotopi radioactivi, realizate în țară, pentru măsurarea, reglarea, menținerea temperaturii constante și încărcarea automată a cuptoarelor. Reproiectarea și modernizarea de turnare și să se facă și cuptoarelor, dotarea fabricilor cu mase utilaj de mare productivitate urmează în alte fabrici de sticlă

BAIA MARE (co
resp. „Scînteii”). 
— Zilele acestea, 
alte 104 familii de 
mineri, metalur- 
giști, chimiști și 
alți oameni ai mun
cii din orașul Baia 
Mare s-au 
în locuințe 
parterul 
blocuri au
menajate magazine 
și alte unități de 
deservire.

mutat 
noi. La 

noilor 
fost a-

din țară.(Agerpres)
culturilor

Joi seara, tînărul co
lectiv al Teatrului muzir 
cal „Gheorghe Dima" din 
Brașov a prezentat în sala 
Teatrului de Operă și 
Balet ultimul spectacol al 
turneului pe care îl în
treprinde de aproape o 
lună în Capitală, cu emo
ționantul poem lirico-dra- 
matic „Trandafirii Dofta-

nei". Concomitent, în fața 
ecranelor de televiziune, 
mii de telespectatori au 
urmărit valoroasa com
poziție muzicală a lui 
Norbert Petri, al cărui 
libret este realizat de 
Daniel Drăgan, închinată 
trecutului -
luptă al clasei munci
toare.

glorios de

(Agerpres)

La semănaiul 
timpurii

DETA (coresp. „Scînteii"). — în 
ultimele zile, în multe gospodării co
lective din raionul Deta, regiunea 
Banat, inginerii agronomi au contro
lat starea terenurilor care urmează a 
fi însămînjate cu culturile' din urgen
ta l-a. pentru a putea stabili începe
rea semănatului. Colectiviștii din 
Cebza au însămînjat primele 35 
hectare cu borceag, mazăre și sfe
clă de zahăr. în ultimele zile și colec
tiviștii din satul Macedonia au însă- 
mînfat primele 30 hectare cu trifoi, 
ovăz și mazăre.

Premiere teatrale
Aseară, la Teatrul „C. I. Nottara”, a 

fost prezentat în premieră spectacolul 
cu piesa „Casa cu două intrări” de Cal
deron de la Barca. Regia aparține lui 
Mircea Avram, iar decorurile și costu
mele au fost realizate de Lidia Radian. 
Din distribuție fac parte actorii : Al. 
Ciprian, Ion Dichiseanu, George Sion, 
Nucu Păunescu, Laurențiu Măricel, Eu
genia Bădulescu, Sanda Băncilă, Maria
na Vincze, Eugenia Marian, Paul Na- 
dolschi.

*
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii”). — 

La Teatrul de Stat din Constanta a avut 
loc joi premiera spectacolului cu piesa 
„Salonul 42” de Serghei Alioșin. Regia 
aparține lui Petru Mihail, iar scenogra
fia este semnată de Aurel Florea,

Bilanf: ®

La Direcția rețelei cinematografice și difuzării filmelor s-a făcut recent bilanțul ultimei ediții a Festivalului filmului pentru sate. Această largă și populară manifestare culturală a marcat o creștere simțitoare a numărului spectatorilor, a interesului lor pentru arta cinematografică. 780 de filme artistice, documenta-

La Muzeul orașului București.

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — In 
aula Institutului pedagogic din 
Galați au început ieri lucrările con
sfătuirii pe țară privind combaterea 
eroziunii solului și valorificarea te
renurilor în pantă și erodate. La a- 
ceastă consfătuire, organizată de 
Consiliul Superior al Agriculturii și 
Consiliul agricol regional Galați, iau 
parte ingineri și tehnicieni de la o- 
f idile regionale de proiectare și or
ganizare a teritoriului, oameni de 
știință din institutele de cercetări și 
din învățămintul superior, ingineri 

din gospodării agricole de stal și

8 milioane de spectatori 
vizionate ® 4000 alte manifestăripopu-re, de știință larizată, de desen a- nimat și păpuși, prezentate la sate în iarna aceasta, au fost vizionate de aproape 8 milioane de spectatori. în satele regiunilor Cluj, Argeș și Brașov s-a înregistrat cel mai mare număr spectatori. O mare tenție s-a acordat această perioadă ganizării unor specta-

cole speciale cu filme pentru membrii cercurilor agrozootehnice și pentru tineret. Tot cu acest prilej au fost organizate și alte acțiuni care au completat manifestările prilejuite de tradiționala sărbătoare a filmului
(Aqerpres)

de pentru sate ca: expo-ci- ziții, conferințe, re-in cenzii de cărți — înor- total aproape 4 000.

organizăm realizarea proâmfor
fabricate prin cooperaredate de Congresul al III-lea al partidului, la organizarea relațiilor de cooperare după principiul uzinei coordonatoare, la înființarea consiliilor coordonatoare. întreprinderea noastră a fost desemnată uzină coordonatoare pentru fabricația podurilor rulante și a macaralelor turn.

METODELE DE LUCRU 
ALE CONSILIULUI

sarul de piese și subansamble pentru uzinele cooperatoare, precum și termenele la care urmează să sosească în întreprindere și transmite uzinelor comenzile respective. La rîndul lor, dacă este cazul, întreprinderile cooperatoare defalcă sarcinile de plan pe subfurnizori, după aceleași criterii. Cantitățile stabilite sînt a- nalizate de către uzinele care urmează să le de lucru graficele furnizoriceastă bază se întocmește

președinți din gospodării colective 
din regiunea Galați, care au terenuri 
erodate.

Din materialele prezentate a reie
șit că în perioada care a trecut din 
1948 și pînă acum, cu sprijinul teh
nic și material acordat de stat, prin 
antrenarea maselor de colectiviști și 
prin contribuția specialiștilor, au 
fost aplicate lucrări de stăvilire a e- 
roziunii solului pe 1 764 522 hectare 
teren arabil și s-au amenajat peste 
102 000 hectare de teren în pantă și 
erodat în scopul folosirii superioare 
prin plantarea cu viță de vie și 
pomi fructiferi,

In cele 3 zile cit durează consfă
tuirea, participanții vor dezbate pe 
larg măsurile ce trebuie luate pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce le re
vin în acest an și în viitor, vor 
scoate la iveală și vor generaliza 
cele mai bune metode folosite în 
combaterea eroziunii solului și vor 
vizita terasele amenajate la gospo
dăria colectivă din comuna Tudot 
Vladimirescu și la gospodăria agri
colă de stat „Dealul Bujorului" din 
regiunea Galați.»

Gospodăria colectivă „7 Noiembrie” din comuna Botești, regiunea Bacău, cultivă anul acesta 80 de hectare cu car
tofi timpurii ; pentru aceasta s-au și pus la iarovizat 16 vagoane de cartofi. In fotografie : inginerul agronom al gos
podăriei, Nicolae Trifan, discută cu colectiviștii despre stadiul de larovizare a cartofilor care urmează să fie plantați 
în cîmp pentru obținerea do recolte timpurii. (Foto t Agerpres)

Ferestre ____
------- si cărți

Am văzul mai de mult un aliș in 
care o carie deschisă sugera imagi
nea unei ferestre largi și luminoase. 
Metafora nu e nouă. De la invenția 
tiparului încoace au mai folos l-o și 
alții, dar niciodată nu a pulul avea 
semnificațiile pe care le-a căpătat în 
ultimii ani.

Ferestre și cărți... Ați remarca» de
sigur că întotdeauna acolo unde apar 
miile de ferestre ale unui nou cartier 
se ivește și vitrina cu cărți, alături 
de vitrina cu pîine, cu îmbrăcăminte 
și cu toate cele necesare traiului zil
nic In șoseaua llie Pintilie, in cartie
rul Floreasca, în Bucureștii Noi, in bd. 
Muncii, în cartierele noi din orașele 
țării, cărțile au venit să însoțească, 
cu lumina lor, noile terestre.

cunoaște în permanență felul cum se comportă produsele în exploatare. Metoda a- ceasta s-a dovedit eficace, deoarece cunoscîndu-se observațiile și sugestiile juste venite din partea beneficiarilor, au putut fi luate măsuri de îmbunătățire a unor indici sau de remediere a unor neajunsuri. Propunerile judicioase venite din partea Comitetului de stat pentru construcții, arhitectură și sistematizare privind comportarea macaralelor turn, acelea venite din partea întreprinderii de construcții siderurgice Hunedoara și din partea altor beneficiari pentru poduri rulante, ne-au dat putința să luăm un șir de măsuri tehnico-organizatorice care au dus la ridicarea nivelului tehnic al produselor.Pentru ca legătura cu beneficiarii să fie și mai strînsă s-a stabilit ca la ședințele consiliului să fie invitați și marii beneficiari de poduri rulante. Pe această linie a fost organizată la Timișoara în luna octombrie 1962 o consfătuire la care au participat proiectanții, executanții și unii beneficiari. în referatele și discuțiile purtate în cadrul consfătuirii, au fost scoase în evidență diferite deficiențe, făcîndu-se totodată propuneri de remediere a acestora. Unii participant! la consfătuire au criticat faptul că diferite poduri sînt destul de grele. Alții au arătat că acționarea directă a podurilor nu mai corespunde cerințelor actuale de exploatare și este necesar să se treacă la acționarea indirectă. De aici s-a desprins sarcina pentru I.T.C.M.E. Timișoara, care este proiectantul general, să urgenteze proiectarea podurilor rulante modernizate pentru toate sarcinile de ridicare prevăzute a fi executate.Ca urmare a' preocupării consiliului, a crescut nivelul tehnic al produselor. Astfel. în 1962 circa 25 la sută din podurile rulante fabricate de uzina noastră au fost executate după proiecte noi. în această privință merită evidențiată munca depusă de către I.T.C.M.E. Timișoara în proiectarea acestor poduri. Tot ca o măsură menită să ducă la ridicarea nivelului tehnic al produselor trebuie considerată și cea privind concentrarea fabricației reductoarelor

ibtantaîw,realizeze, apoi. în ședința a consiliului, se întocmesc de livrare, semnate atît de cît și de beneficiari. Pe a- graficul general de cooperare și se încheie contractele, în cadrul ședințelor consiliului, se analizează cum sînt respectate a- ceste grafice, luîndu-se — în funcție de necesități — măsuri corespunzătoare pentru recuperarea restantelor din partea unor uzine.Activitatea desfășurată de consiliul nostru coordonator în acești ani a fost rodnică. Dacă la început, unele uzine cooperatoare acordau o a- tenție mai mică realizării pieselor stabilite prin grafice, mai ales că a- cesțea nu influențau asupra îndeplinirii planului lor de producție, pe măsura trecerii timpului, a participării delegaților uzinelor la ședințele de lucru ale consiliului. întreprinderile au început să dovedească un interes sporit față de îndeplinirea riguroasă a planurilor de cooperare.
CALITATEA PRODUSELOR - 

ÎN CENTRUL ATENȚIEIProblema principală care stă în a tenția consiliului coordonator este calitatea produselor. Aproape că nu există ședință în care să nu se analizeze problema calității, să nu se ia măsuri corespunzătoare în vederea remedierii lipsurilor constatate. Anul trecut s-a discutat foarte mult problema reductoarelor podurilor care fac zgomot și au scurgeri de u- lei. în vederea eliminării lipsurilor, I.T.C.M.E. Timișoara a prevăzut ca la podurile rulante modernizate să schimbe sistemul de etanșare a carcaselor reductoarelor, iar roțile din-

înființat acum doi ani, consiliul coordonator pentru poduri rulante și macarale turn urmărește fabricația pieselor și subansamblelor necesare acestor produse în 11 întreprinderi, precum și activi., tatea de proiectare a unui institut. Inginerii-șefi ai uzinelor cooperatoare au fost numiți de minister membri în consiliu, iar ca președinte a fost desemnat directorul uzinei coordonatoare. Din consiliu mai fac parte, ca delegați, reprezentanți ai direcțiilor generale. Astfel sînt reuniți toți factorii care contribuie la realizarea produselor, adueîndu-și aportul la rezolvarea în bune condiții a bleme ce se ivesc plinirii planului, este la curent cu recțiile generale din minister asigură uzinelor cooperatoare materiile prime și materialele de care au nevoie, cum le sprijină în rezolvarea altor probleme care condiționează înfăptuirea la termen a podurilor rulante și a macaralelor turn.Ședințele de lucru ale consiliului au fost ținute pînă Ia sfîrșitul anului trecut în fiecare lună. In cadrul lor au fost analizate realizările uzinei coordonatoare și, în funcție de acestea, activitatea fiecărei uzine cooperatoare. Incepînd din 1963 ședințele se vor ține din două în două luni, întrucît s-a constatat că s-a îmbunătățit simțitor activitatea consiliului.Sarcina consiliului este de a asigura realizarea produselor complexe ale uzinei coordonatoare. Deci criteriul de apreciere al activității sale este îndeplinirea exemplară a planului de producție al acestei uzine, 'țațe să fie rectificate în cadrul sarcinilor de plan trimes- Consiliul coordonator ține o legă- triale, uzina noastră stabilește nece- tură strînsă cu beneficiarii pentru a

DIN EXPERIENȚA 
UNUI CONSILIU COORDONATOR

multiplelor pro- pe parcursul înde- Consiliul nostru modul în care di-

Ing. N. PERIAN 
director al Uzinei 

de construcții metalice 
și mașini agricole Bocșa II

(Continuare în pag. Hl-a)

șapte ani 
înaltă pe 
vadă mai 
cărțile se 

pentru

să
virstei sale. Și 
rafturile librăriei. 

alte rafturi, în noile apar- 
jur.

...Am poposit într-una din ultimele 
dimineți la Librăria noastră nr. 13, din 
plaja Chibrit. Cumpărători de toate 
virstele privesc coperfile, răsfoiesc 
cărfile, cer ultimele noutăți. Un strun
gar de la uzinele „Grivița Roșie ' 
cercetează noile broșu'i din „Colec
ția de atelier", sofia unui muncitor 
cumpără ediția bibliofilă a poeziilo' 
lui Coșbuc — un cadou pentru fiica 
sa, elevă, in vreme ce la 
nelmplin'.ți, Vlad Dorin se 
virlurile picioarelor ca 
bine cărfile 
despa-t de 
a urca spre 
tameme din

lntr unul din aceste apartamente, al 
ceferistului Ștefan Vlad, 
mai mic 
urcat pînă acum numeroase cărți, de 
la „Amintirile din copilărie’’ ale lui 
Creangă și pînă la -omanele lui Bal
zac sau Gorki. Deși nu e prea în 
vîrstă, Ștefan Vlad a cunoscu* și 
Grivifa de-acum două decenii, dar 
î' vine foarte greu să-ș> amintească 
de firma ur.ei librării Da erau două- 
tre' dughene unde găseai hîrfie de 
muște sau 'ibișir, ghiozdane de car
ton și, poale, romane polițiste. Astăzi, 
ceferistului I se pare foarte firesc să 
viziteze măcar o dată pe săptămină 
librăria cartierului și să plece spre 
casă cu o carte pe care o va des
chide seara, sub lumina lămpii.

Cînd treceți seara pe calea Grivi- 
/ei, gîndiți-vă și la cărțile librăriei 
din cartier, care, ureînd în noile 
blocuri, luminează pînă tirziu sute de 
terestre.

tatăl celui
dir,Ire cumpărători, au

PAUL DIACONESCU
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Producții mari de lapte la

fruntași
G.A.S. Mihai Viteazu-Turda

mai multe ori pro
blema bunei în
grijiri a vițeilor 
Pînă la urmă s-a 
găsit soluția. To
varășului Nicolaie 
Székely, unul din
tre cei mai buni în-

De la un an la 
bitul, fermele de 
animale ale gos
podăriei de stat 
Mihai Viteazu, ra
ionul Turda, s-au 
mărit. In prezent, 
gospodăria are 830
bovine din care 317 vaci, 1 300 porci, 
2 100 ovine. Datorită priceperii șt hăr
niciei îngrijitorilor de animale, îndru
mării date de specialiști s-au obținut 
succese însemnate șt în sporirea pro
ducției. Anul trecut s-au realizat 
de la fiecare vacă furajată cîte 4 534 
litri de lapte față de 3 950 litri cît 
prevedea planul. Producția se men
ține ridicată și în anul acesta. Sînt 
îngrijitori care au realizat, de la 
grupa de vaci pe care o au în pri
mire, o producție medie de 5 000 de 
litri și chiar peste 6—7 000 de litri 
de la fiecare vacă. Cu unii dintre 
acești oameni entuziaști am stat de 
vorbă zilele trecute...

SOȚI! SUĂTEAN

Cu cinci ani în urmă. Maria și 
Ioan Suătean s-au angajat la gospo
dăria de stat. Fiecare au luat în grijă 
cîte 12 vaci. Erau hotărîți să facă o 
treabă bună. Si intr-adevăr au reu
șit. In anul trecut, producția medie 
de la grupa îngrijită de loan Suătean 
a fost de 5 500 de litri de la fiecare 
vacă, iar de la grupa îngrijită de 
Maria Suătean s-au realizat cîte 
5 483 de litri.

Cum lucrează soții Suătean ?
La baza producției mari de lapte 

stă buna furajare a animalelor. In 
timpul verii, hrănirea vacilor nu se 
limitează numai la pășune. Ele mai 
primesc și un supliment de mazăre, 
borceag sau porumb masă verde. Pe

lîngă hrănirea rațională, producția 
de lapte este hotărîtă în mare mă
sură și de buna îngrijire a animale
lor. întrucît vacile îngrijite de ei 
dau mult lapte, mulsul se face de 
trei ori pe zi.

în munca lor, îngrijitorii țin seama 
și de alte amănunte.

Ca să fii un bun mulgător trebuie 
să știi șt cum să te porți cu anima
lele. Iată ce s-a întîmplat cu vaca 
Mamaia. La muls obișnuia să dea cu 
picioarele, lovea cu capul. Cînd s-a 
făcut redistribuirea vacilor pe mul
gători, toți au refuzat-o. Brigadierul 
zootehnic a tras la sorți și vaca a 
căzut în lotul îngrijit de Maria. Deși 
s-a întîmplat să dea cu piciorul, cu 
capul, s-a purtat blind cu ea. Ma
maia s-a obișnuit cu noul fel de în
grijire, s-a îmblînzit treptat și acum 
dă o producție mare de lapte. Anul 
trecut s-au realizat de la ea 7 450 de 
litri lapte. Așa au fost „îmblînzite“ 
și vacile Ruji și Volga.

UN PROFESOR...

Andrei Nagy 
este îngrijitor din 
1950. Pe bună 
dreptate i se spu
ne „profesor". Ne 
prezintă lotul lui 
de vaci. Trecem 
prin grajd.

— E ora cînd 
trebuie mulse — 
ne spune tov. 
Nagy. La noi se 
respectă progra
mul la minut. Și
vacile știu acest lucru. Dacă am în
cepe mulsul peste ora fixată, s-ar 
pierdu mari cantități de lapte.

Se oprește la vaca „Bimbo“.
— E tare sensibilă și mofturoasă. 

'Astă vară în tabără, într-o zi n-a 
vrut să bea apă. M-am alarmat, cre- 
zînd că-i bolnavă. Dar. după ce am 
curățit jgheabul și găleata, a băut cu 

poftă. Avînd grijă de ea, dă zilnic și 
acum 30 de litri lapte.

Andrei Nagy ne-a vorbit despre

multe asemenea „lucruri mărunte". 
Se vede cît de bine cunoaște vacile. 
Și rezultatele sînt bune. De la fie
care vacă a realizat cîte 5 530 de litri 
lapte.

...Șl UN ELEVCu un an în 
urmă. Ion Moraru 
s-a prezentat la 
directorul gospo
dăriei și i-a cerut 
să-i dea în primi
re un lot de vaci. 
El nu avea expe
riență așa înde
lungată, în schimb 
îngrijitorii mai 
vechi din gospo
dărie vedeau în 
el un om de pers
iste față de a- 
lntr-o ședință de

producție, Andrei Nagy și-a luat 
angajamentul să-l ajute pentru 
a se califica într-un timp cît 
mai scurt. El l-a învățat cum tre
buie să facă hrănirea diferențiată a 
vacilor după producția dată de fie
care. N-a trecut mult pînă cînd ele
vul și-a ajuns „profesorul". După o 
jumătate de an, producția zilnică de 
lapte a crescut de la 124 de litri, cît 
aveau vacile cînd le-a luat în pri
mire, la 220 de litri.

CEI 210

In gospodărie îngrijitorii urmă
resc cum se dezvoltă fiecare vițel. 
In fiecare an, cireada de vaci se mă
rește cu juninci provenite de la va
cile cele mai valoroase. (Sanda I a 
dat 10 000 de litri lapte, iar Sanda 
II — 9 391 de litri). Se poate spune 
că realizările obținute aci se dato- 
resc în mare măsură grijii pentru 
creșterea în cele mai bune condiții 
a animalelor tinere.

S-a constatat că perioada cea mai 
critică la viței este în primele săp- 
tămîni. Conducerea gospodăriei și 
organizația de bază au dezbătut de

grijitori, cu experiență de 13 ani în 
această muncă, decorat cu „Ordinul 
Muncii", i s-a încredințat această 
treabă. El are în primire doar 7 vaci. 
De la fiecare vacă 
a realizat anul 
trecut cîte 7 700 
de litri lapte. Pe 
lîngă aceasta a 
îngrijit 210 viței 
și n-a avut nici o 
mortalitate.

— îi îngrijesc 
ca pe niște copii— 
obișnuiește să spu. 
nă tov. Székely. 
în hrănirea lor țin 
seama de fiecare
în parte. Vițeii mai debili primesc 
lapte integral, de la aceeași vacă; de 
două ori pe zi fac curățenie și schimb 
paiele, iar de 3 ori pe zi îi țesel. 
Alăptarea o facem numai cu bibero
nul, cu cantități diferențiate de lapte 
integral și smîntînit. Totodată folo
sim de timpuriu furaje de bună ca
litate.

Iată pe scurt secretul îngrijirii 
fără pierderi a celor 210 viței.

*

Succesele obținute de gospodăria 
de stat Mihai Viteazu se datoresc 
faptului că consiliul gospodăriei și 

organizația de bază s-au străduit să 
găsească pentru sectorul zootehnic 
oameni dintre cei mai buni, să-i per
manentizeze și să-i califice la locul 
de muncă. în cursul anului trecut, 
organizația de bază a analizat de 
cîteva ori sectorul zootehnic pentru 
a găsi noi rezerve de sporire a pro
ducției. Ar fi bine ca organizația de 
bază să se ocupe în continuare și 
de sectorul vegetal care pune la dis
poziție furajele necesare fermelor 
de animale. Este adevărat că anul 
trecut timpul a fost puțin favorabil. 
Dar s-ar fi putut obține furaje mai 
ieftine, care să influențeze direct a- 
supra prețului de cost al laptelui.

TEODOR MARIAN

E grea ?1 mecanica asta... (Foto : A. Carto|an)

Pățim ale corespondenților voluntari

TIEATRIE
TEATRE ; Teatrul de stat de operetă! 

Mam-zelle Nitouche — (orele 19,30). Fi
larmonica de stat „George Enescu' (Sala 
mică a Palatului R.P. Romtne) : Concert 
pentru Ziua femeii — (orele 20). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala Come
dia): Orfeu în infern — (orele 19,30). 
(Sala Studio): Fiicele — (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Magheru): 
Antoniu și Cleopatra — (orele 19,30) (Sala 
Studio): Scandaloasa legătură dintre 
domnul Kettlé și doamna Moon — (orelo 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra 
(bd. Schitu Măgureanu nr. 1): O singură 
viață — (orele 20). (Sala Studio — str. 
Alex. Sahia nr. 76): Tache, Ianke șl Ca- 
dîr — (orele 19,30). Teatrul pentru tine
ret și copii (Sala C. Miile): Plguleto 
plus cinci fete — (orele 20). (Sala Liber
tatea): O felie de lună — (orele 20). 
Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giulești: O 
lună de confort — (orele 19,30). Teatrul 
Evreiesc de stat : Cu cîntec spre stele
— (orele 20). Ansamblul de cîntece șl 
dansuri al C.C.S.; Seară de concert — 
(orele 20). Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase" (Sala Savoy): Ca la revistă —
— (orele 20). (Sala Victoriei): Ocolul pă- 
mîntului în 30 de melodii — (orele 20). 
O.S.T.A. (Sala Palatului R.P. Romîne) : 
Jaqueline François — Concert extraor
dinar de șansonete — (orele 20). Circul 
de stat : Spectacol prezentat de Circul 
„Slavla” din Praga — (orele 20).

La timpIa G.A.S. Mărculești șl în comu
nele învecinate s-a dat alarma. Ialo
mița se umflase și ducea la vale slo
iuri compacte de gheață ce se îngră
mădeau formînd un baraj în dreptul 
podului Bucu — Mărculești. Apa înce
puse să se reverse peste maluri. Oa
menii n-au stat cu brațele încrucișate. 
A început lupta pentru degajarea al
biei de sloiuri. Era necesară evacua
rea animalelor și bunurilor din locu
rile amenințate de inundație.

în sprijinul colectiviștilor șl al lu
crătorilor de la G.A.S. în aceeași 
noapte au venit subunități de geniu 
din armata noastră populară. Ele au

început, energic țl metodic, lupta cu 
sloiurile de gheață. 28 de ore în șir 
militarii și cetățenii comunei au dus o 
luptă aprigă cu barajul de gheață din 
lața podului.

Seara, apele Ialomiței descătușate 
de chinga gheței au pornit din nou 
pe albie, sub pod. Pericolul inunda
ției trecuse. Muncitorii G.A.S. și co
lectiviștii din Mărculești le sînt recu
noscători curajoșilor ostași care le-au 
venit în ajutor.

GR. MIHÄILESCU 
din G.A.S. Mărculești, 

raionul Slobozia

Acțiuni ale tineretului

La pupitrul Instalației de centralizare electro-dinamicâ din stația 
C.F.H. Herăstrău. (Fota: R. Costin)

PITEȘTI (coiesp. „Scîn- teii“). — In regiunea Argeș s-a pornit recent o largă acțiune de fertilizare a solurilor pod- zolice. La această acțiune au participat peste 10 000 de tineri care

au adunat mai bine de 45 000 tone gunoi de grajd. în frunte se află tinerii din gospodăriile colective Mozăceni- Deal, Strîmbeni, Ungheni, Ulieșii, Vișina și altele. O contribuție im

portantă la desfundarea terenului și amenajarea de terase pentru noile plantații de vii, precum și la plantațiile de pomi aduce tineretul din raioanele Drâ- gășani, Costești, Gă- ești, Drăgănești-Olt.

Periodic, ziarul „Do- 
brogea Nouă“ alcătuiește 
numere realizate în între
gime cu materiale pri
mite de la corespondenți 
voluntari și colaboratori 
externi.

„Pentru îmbunătățirea 
calității produselor“ este 
titlul corespondentei sem
nate de Marioara Țufu- 
ianu, din postul de co
respondenți voluntari ai 
ziarului de la I.I.D.P.-TuL 
cea. Ea relatează despre 
o recentă consfătuire de 
producție a reprezentan
ților întreprinderilor in
dustriale din oraș.

La rubrica „Fiecare 
gospodărie de sfat — o 
unitate rentabilă" se pu
blică articolul ing. Vale
riu Cuculescu, directorul 
G.A.S. Adamclisi. Pre- 
zentînd realizările unor 
brigăzi și cauzele defici
entelor altora, autorul tra
ge concluzii cu privire 'a 
posibilitățile de ridicare a 
tuturor brigăzilor și sec
țiilor qospodăriei la ni
velul celor fruntașe. „Cu 
sprijinul instructorilor ne- 
salariați“ este titlul unui 
arFcol de experiență 
semnat de tovarășul Con
stantin Lupu, secretar al 
Comitetului orășenesc da 
partid Tulcea.

O pagină de po
vestiri, schije, poezii și 
culegeri din folclorul nou

dobrogean întregește a- 
cest număr de ziar.

Sub titlul „Corespon
denții voluntari purtători 
de cuvînf ai noului“ zia
rul „Flacăra lașului", a 
publicat recent o pagină 
semnată de corespon
denți voluntari din dife
rite sectoare de activi
tate. Unul dintre arii—

formează ziarul despre 
preocuparea colectivului 
fabricii pentru perfecțio
narea tehnologiei de fa
bricație. Alte articole si 
materiale se referă la 
campania agricolă de pri
măvară, la experiența u- 
nor colectiviști fruntași 
etc.

Din presa locală

cole, intitulat, „Crește
rea productivității mun
cii — problema nr. 1', 
semnat de corespon
dentul voluntar Eliade 
Solomon, tehnician la Fa
brica de rulmenți din 
Bîrlad, se ocupă de u- 
nele rezultate obținute 
de colectivul fabricii. Se 
arată, printre altele, că, 
prm îmbunătățirea pro
cesului tehnologic de fa
bricație a rulmenților, 
productivitatea muncii a 
fost depășită anul trecut 
cu peste 5 la sută.

Corespondentul volun
tar C. Andronache, lăcă
tuș, scrie despre spiritul 
inovator al constructorilor 
șantierului grupului nr. 4 
de la Trustul 1 Construc
ții. Veniamin Munteanu, 
șeful sectorului II de la 
Fabrica de antibiotice in

Din numeroasele cores
pondențe primite la re
dacție, ziarul „Flamura 
Prahovei“ a alcătuit o pa
gină specială închinată 
activității culturale la 
sate, în care se publică 
scrisori despre felul în 
care își petrec timpul li
ber colectiviștii din re- 
qiune. In pagină sînt 
grupaje de știri privind 
învăfămînful agrozooteh
nic de masă, munca cu 
cartea, proqramele cămi
nelor culturale, rolul 
cercurilor de „prieteni ai 
filmului“ etc. „Prietenii 
filmului" popularizează în 
rîndul colectiviștilor fil
mele și jurnalele docu
mentare.

în comuna Măgura, ra
ionul Cislău. relatează 
într-o scrisoare Ana Po- 
ferașu, a avut loc un 
concurs „Drumeții veseli". 
„O zi de duminică în sat 
la noi“ se intitulează în
semnările Elenei Nilă, 
secretară a Sfatului popu
lar din comuna Șlefăneșii, 
raionul Teleajen.

CINEMATOGRAFE : Lupenl 29 —
cinemascop (ambele serii): Alex. Sahia 
(9,30; 12,15) 17,15: 20), Drumul Serii (16;
18.30) . O călătorie spre centrul pămîn- 
tului — cinemascop (ambele serii): Pa
tria (8,45; 12; 15; 18,10) 21,15). București 
(8,45: 11,45; 14,45; 18: 21). Festival Cha
plin; Republica (9 30) 11,45; 14,00; 16,30; 
19,00; 21,15), Elena Pavel (9,15> 11.30; 13.45« 
16; 18,30; 21). 1 Mai (10,15; 12,45: 15.15;
17.45) 20,15), Gh. Doja (9, 11,30; 14; 16,1:0; 
19; 21,30), G. Coșbuc (9,45) 12; 14.15; 15.30; 
13.45; 21). Cîinele sălbatic Dingo : ru
lează la cinematografele Magheru (9; 
11.15; 13,30; 16; 18,30; 21), Tineretului (9: 
11,20; 13,40; 16; 18,25; 20,50), Stefan cel 
Mare (10; 12; 15,30; 18; 20,30), Libertății 
(10; 12,30; 15,30; 18; 20,30). Șapte dădace: 
rulează la cinematografele V. Alecsandrl 
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30), I. C. Frimu (10« 
11,45; 13,30; 15,15) 17; 19) 20,45), Grivița 
(10, 12; 15; 17; 19; 21). Floreasca (16; 18,15;
20.30) . Moartea în insula de zahăr: Vic
toria (9,45) 12; 14,15; 16,30) 18,45; 21).
Fecioara: Central (10; 12; 14; 16,10; 18,20;
20.30) , Unirea (16; 18; 20), Flacăra (16;
18.15; 20,30). Pedro pleacă în Sierra: Lu
mina (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 14, după-amiază 16; 18,15;
20.30) . Program special pentru copii : 13
Septembrie (orele 10). Baronul de Miin- 
chausen : 13 Septembrie (11.30,- 14,30;

16,30; 18,30) 20,30), G. Bacovia (15.30; 18) 
20.15). Puștiul — rulează la cinemato
graful Maxim Gorki (16; 18) 20). Came
lia: înfrățirea între popoare (10,30; 15,45; 
18, 20,15). 23 August (9,45; 11,45; 14; 16,30;
18.45) 21). Stolul captiv : Cultural (16 >
18 15; 20,30), Balada husarilor : Cultu
ral (10; 12), Aurel Vlaicu (15; 17; 19;
21). Alo !... ați greșit numărul — Lizzie 
Mac Kay : Alex. Popov (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă Ia orele 21). 
Omul de lîngă ttne: 8 Martie (15,30, 18;
20.30) Partea ta de vină: rulează la cine
matograful C-tin David (16; 18.15, 20,30). 
Cartouche — cinemascop : V. Roaită (10; 
12; 14; 16,15: 18,30; 20.45), 16 Februarie (15i 
17, 19; 21). Dă-i înainte fără grijă: rulea
ză la cinematograful T. Vladimirescu (15; 
17; 19; 20,45). Miracolul lupilor — cine
mascop: Miorița (9,30: 11,45; 14; 16.30 ;
19; 21,15). Inelele gloriei : Popular (16; 
18,15; 20,30). Inimă de mamă — rulează 
la cinematograful Olga Bancic (15.30: 18;
20.30) . Divorț italian: Arta (11; 16: 18,15) 
20,30). B. Delavrancea (11; 14, 16: 18: 20). 
Soțul soției sale: Moșilor (16; 18,15; 20.30).

TELEVIZIUNE: In jurul orei 21.00 — 
Transmisie de Ia Stockholm a intîlnl- 
rli de hochei dintre echipele Suediei și 
Uniunii Sovietice din cadrul campio
natelor mondiale de hochei.

CUM E VREMEA ?
Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 

și 11 martie. In țară : Vreme relativ 
călduroasă, cu cerul schimbător, mal 
mult noros în jumătatea de nord a țării, 
unde va ploua temporar. In rest, ploi 
izolate. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura continuă să crească ușor. Mi
nimele vor fi cuprinse între plus 4 șl 
minus 6 grade, iar maximele între plus 
2 și plus 12 grade, local mai ridicate. 
Ceață locală. In București : Vreme rela
tiv călduroasă cu cerul schimbător. Vînt 
slab. Temperatura continuă să crească 
ușor.

Manualele de Istoria Romîniei —• 
important sprijin in educarea tineretului

Pe bună dreptele, majoritatea co- 
legi'or noștri apreciază manualele de 
Istoria Romîniei pentru clasele a IV-a, 
a Vll-a și a Xl-a ca pe unele din 
cele mai reușite cărți școlare. îndeo
sebi, se impune prin ținuta științifică, 
valoarea educativă și prin calitățile 
sale didactice, manualul de clasa a 
Xl-a, ediția 1963,

Autorii au ținut seama de unele 
deficiențe ale manualelor de Isforia 
Romîniei editate anterior, și-au însu
șit observațiile formulate în cadrul 
discuțiilor purtate cu profesorii de 
specialitate și au evita* în bună 
parte facfologia, caracterul abstract 
al unor formulări, schematismul în 
tratarea unor momente din isforia po
porului nostru.

Tn lumina documentelor de partid, 
ufilizînd cercetări recente și concluzii 
din discuțiile științifice care se poartă 
pentru elaborarea Tratatului de Isto
ria Romîniei, autorii au adus reale 
îmbunătățiri manualului de clasa a 
Xl-a.

Una din calitățile de preț ale ma
nualului es*e aceea că el contribuie 
din plin la dezvoltarea la elevi a înal
telor sentimente ale patriotismului și 
internaționalismului socialist. în des
fășurarea lecțiilor este permanent scos 
în evidență rolul hofărîtor al maselor 
populare în lupta pentru dreptate 
socială și eliberare națională, pentru 
democrație și socialism, relevîndu-se, 
totodată, figurile diferitelor per
sonalități d*n Istoria poporului ro- 
mîn. Autorii înfățișează evenimen
tele de seamă din lupta poporului 
nostru cu căldură, ufilizînd uneori ex
presii și cuvinte corespunzătoare 
epocii, pentru a reda atmosfera vre
mii și folosind imagini sugestive ; în 
aces» sens se po» cita lecțiile despre 
lupta antiotomană, răscoalele fără— 
neș*i. unirea Moldovei cu Țara Ro- 
mînească, precum și episoadele din 
lupta antifascistă în care sînt redate 
emoționant eroismul și spiritul de 
țerffă ale comuniștilor.

Un merit deosebit al manualului 
pentru clasa a Xl-a este că a reușit 
să explice pe înțelesul elevilor rolul 
mișcării muncitorești condusă de 
partid în lupta pentru progresul 
social, faptu1 că prin lupta parti
dului tradițiile revoluționare cele mal 
înaintate ale poporului au fost ridica
te pe o treaptă superioară, iar nă
zuințele de veacuri ale poporului ro- 
mîn au fost înfăptuite. La aceasta 
contribuie și folosirea în context a 
unor fragmente din izvoarele vremii 
și a literaturii belefrisfice.

Cu toate aceste însușiri, cre
dem că manualele de istorie a 
patr'el și programele școlare care le 
stau la bază mai pot fi încă îmbună
tățite.

Considerăm că Ministerul învăță- 
mîntulul ar trebui să reflecteze asu
pra modului în care se predă în pre
zent istoria patrie1' în clasa a IV-a.

După părerea noastră, în această 
clasă ar putea fi prezentate numai 
evenimentele principale din istoria, 
patriei fără a se urmări expunerea 
sistematică a tuturor momentelor, așa 
cum se procedează în actualul ma
nual. Susținem aces* punct de vedere, 
deoarece, ca urmare a generalizării 
învălămîntuiul de opt ani, elevii reiau 
studierea Istoriei Romîniei mai în pro
funzime în cadrul aceluiași ciclu. Un 
al* argumen* în favoarea propuneri! 
tăcute este că în clasa a IV-a accentul 
trebuie să cadă încă pe reprezentă
rile istorice, a căror întipăriră în min
tea copiilor să permită în anii ur
mători, odată cu creșterea puterii lor 
de abstractizare, formarea noțiuni’or 
Istorice de bază, prin studierea siste
matică a celor cinci orînduiri sociale. 
Pentru îmbogățirea acestor reprezen
tări, manualu' de 'storie de clasa 
a IV-a ar t-ebul concepu* altfel de- 
cî* este în orezent; în el ar fl indica1 
să capete o mai mare pondere ele
mentul narativ, nu sub forma 
unor povestiri Istorice, ca în clasa 
a lll-a, ci prin prezentarea celor mal 
de seamă fapte istorice, într-o formă 

vie, cît mai atrăgătoare șl plină de 
căldură, dezvoltînd în sufletul elevi
lor dragostea pentru trecutul glorios 
de luptă al poporului nostru, pentru 
realizările sa'e mărețe din anii puterii 
populare.

Ne pare meritorie ideea de 
a prezenta la începutul fiecărei lecții 
din actualul manual de clasa a IV-a 
un tablou didactic pentru a se atrage 
afenfia asupra conținutului proble
melor ce vor fi studiate. In viitoarele 
ediții va trebui să se acorde însă o 
mai mare atenție atît compoziției cît 
și coloritului unora dintre imagini, 
bunăoară, la lecțiile 2, 7, 9, 14, de
oarece portul oamenilor este prezen
tat nepotrivit cu epoca la care se 
referă, sau pot trezi ideea falsă a unei 
vieți idilice în orînduirea feudală.

Propunem ca Ministerul învățămîn- 
fului să organizeze o discuție privi
toare la predarea istoriei în clasa a 
IV-a, discuție la care să participe ca
dre didactice care, pe baza experien
ței lor, po< sugera propuneri valoroase 
atît pentru programă cît și pentru 
manual.

Ar fi indicat, de asemenea, să se 
revadă și programa școlară a clasei 
a Vll-a Tn scopul descongestionării 
unor lecții. Aceasta ar permite să 
se evite aspectul de text prescurta* 
al manualului de clasa a Xl-a pe care-l 
are în unele părți cartea pentru clasa 
a Vll-a. Astfel, credem nepotrivit 
că în lecțiile „Dacia în timpul stăpî- 
niriî romane", „Dezvo'tarea Romîniei 
între 1878 — 1900”, „Transilvania 
1848 — 1900”, în lecțiile despre cu’- 
fura diferitelor epoci etc. este cu
prins aproape același volum de cu
noștințe ca și în manualul de clasa a 
Xl-a. Fără a crea goluri șl a Irunchia 
descrierea procesului Istoric, din ma
nualul de clasa a Vll-a se po* elimi
na încă da*e, fapte și denumiri care 
împovărează memoria e'evilor și dău
nează adîncirii problemelor esențiale.

fn ceea ce privește manualul de 
clasa a Xl-a, credem că structura unor 

lecții mal poate fl îmbunătățită. în 
capitolele „Dezvoltarea țărilor romîne 
de la mijlocul secolului al XVIIl-lea 
pînă la începutul secolului al 
XlX-lea", „Dezvoltarea țărilor romîne 
în perioada premergătoare revoluției 
din 1848", problemele legate de dez
voltarea forțelor de producție pot fi 
urmărite greu de elevi, deoarece 
„Dezvoltarea meșteșugurilor și in
dustrie' manufacturiere", „Dezvoltarea 
comerțului" sîn* astfel trafafe, îneît 
se diluează ideile esențiale.

Unele capitole care privesc Istoria 
contemporană a Romîniei, atît în ma
nualul de clasa a Xl-a cît și în ce* 
de-a Vll-a, ca, de pildă, „Revoluția 
culturală în țara noastră", nu întru
nesc toate calitățile unei reușite lecții 
de istorie ; asemănîndu-se cu cele de 
socialism științific șl economie poli
tică, duc la un paralelism neindicaf 
din punct de vedere pedagogic.

Tn privința capitolelor despre cul
tură, credem că programa și manua
lele trebuie să țină seama de cunoștin
țele dobîndite de elevi la alte o- 
biecte, de faptul că elevii din clasa 
a Xl-a au s’udia* isforia litera
turii. Am propune ca în locul unor 
caracterizări lapidare, a unul „inven
tar" de nume, de opere științifice și 
literare, așa cum se procedează, bu
năoară, în 'ecțîa „Dezvoltarea cultură 
între anii 1848 șl 1917", să se insiste 
și asupra unor realizări din domeniul 
arfei.

Considerăm o lipsă și faptul că ma
nualele de istoria patriei nu au hăr
țile necesare localizării evenimentelor 
istorice. Puținele hărți tematice din 
context nu pot suplini această defi
ciență.

Predarea Istoriei patriei, care joacă 
un rol deosebit în educarea patriotică 
a linerefu’ui, Tn dezvoltarea conștiin
ței lui socialiste, are un important 
sprijin în actualele manuale școlare, 
dar eie pot fi încă îmbunătățite pen
tru a răspunde în tot mai mare măsură 
cerințelor actuale ale școlii noasfre.

TATIANA CIOCÎRLIE, lector 
univ., Institutul pedagogic de 
3 ani din București ; ELIZA 
BICHMAN, lector la Institutul 
de perfecționare a cadrelor 

didactice București

DIN P A RT EA
Discuția care are loc în ziarul 

„Scînteia" în legătură cu cerințele 
actuale față de manualele școlare 
contribuie prin sugestii și propu
neri valoroase la îmbunătățirea 
programelor și cărților școlare.

în calitate de autor al manualu
lui de fizică pentru clasa a Xl-a, 
despre care s-a vorbit în cadrul 
discuției, mă bucură aprecierile 
pozitive făcute ; consider bine ve
nite îndeosebi observațiile și su
gestiile judicioase exprimate în 
sensul ca acesta să oglindească cele 
mai noi realizări din domeniul fi
zicii și să fie, în același timp, ac
cesibil elevilor.

Pentru a ține pasul cu noile rea
lizări ale științei și tehnicii, va 
trebui, așa cum s-a propus, ca la o 
eventuală reeditare a manualului, 
să se extindă și să se adîncească 
temele privind semiconductorii și 
aplicațiile acestora, aplicațiile 
spectroscopiei și ale izotopilor 
radioactivi, să se introducă noțiuni 
sumare despre electronică și apli
cațiile ei, particule și antiparticule, 
fizica plasmei etc. Mi se par reali
zabile pînă la un punct și propu
nerile privind folosirea într-o mai 
mare măsură a instrumentului 
matematic și înglobarea capitolu
lui „Structura atomului" într-un 
capitol mai cuprinzător — „Fizica 
corpului solid".

Elaborarea manualului în sensul 
propunerilor făcute nu ar constitui, 
relativ, o sarcină greu de rezolvat. 
Mai complicat mi se pare să inclu
dem în manual aceste teme, fără să 
se ajungă la supraîncărcare. De a- 
ceea, consider că participanta la 
discuție ar fi acordat un sprijin și 
mai mare dacă ar fi făcut mai 
multe propuneri concrete de redu
cere sau de renunțare la unele 
teme.

Cred, că ar fi de mare folos dacă 
la pregătirea elaborării unui ma
nual vor conlucra, in viitor, 
mai multe cadre didactice și 
specialiști din diferite ramuri de 
activitate științifică și tehnică, 
în scopul unei participări mai 
active și a unui schimb de pă
reri mai larg, propun ca „Gazeta 
învățămîntului”, „Revista de pe-

UNUI
dagogie”, „Revista de matematică 
și fizică’’ să publice proiectele unor 
lecții și ale unor figuri care ur
mează să fie incluse în cărțile de 
școală.

Proiectele de lecții publicate, cît 
și observațiile și propunerile refe
ritoare la structura programei șco-

Aks s-ar reține țoale datele»In actuala Sa ediție, manualul de geografie pentru clasa a Xl-a reprezintă un real progres față de cele tipărite anterior ; autorii au încercat să-1 facă mai accesibil au renunțat la unele a- mănunte. Și totuși...Desigur, studiul geografiei presupune memorarea de localități, denumiri și date privitoare la acestea. Nu trebuie să uităm însă că exigenta noastră fată de volumul de cunoștințe al elevilor trebuie să tină seama de posibilitățile lor reale de asimilare, de faptul că este nepedagogic să le încărcăm memoria cu date . și fapte de prea mare amănuntDupă părerea mea, autorii manualului au aglomerat lecțiile cu detalii despre configurația anumitor zone geografice, cu diverse împărțiri și subîm- părtirț la relief, ramuri economice, altitudini etc. Am să citez cîteva exemple. Lecția despre grupa nordică a Carpatilor orientali înșiră în numai două pagini circa 30 de nume proprii și 20 de cifre privind altitudinea vîrfurilor. depresiunilor sau trecătorilor. în descrierea grupei „Carpatii de

la curbură“ exagerarea devine și mai flagrantă. Referitor la trecătorile care leagă depresiunea Bîrsei de restul tării citim următoarele : „Spre est. către Moldova, pasul Oituz (865 m), spre sud. către Muntenia : pasul Buzău (810 m), Brato- cea (1267 m). Predealul 1 033 m), spre vest, către Făgăraș, pasul Bran (1 240 m), în fine, spre nord, păsurile de vale Baraolt (461 m) și Tușnad (600 m)“. Deci : în trei rînduri de carte 7 denumiri proprii și 7 cifre. Asemănător sînt întocmite și alte lecții despre relief sau despre densitatea populației în care se enumera, în mod inutil. anul întemeierii unor orașe de mai mică Importantă, evenimente din istoria a- cestora etc. Oare este indicat să cerem elevilor să învețe o asemenea avalanșă de cifre și denumiri ?Geografia fiind o știință vie. educativă, autorii manualului au prezentat importantele succese obținute sub conducerea partidului în opera de construire a socialismului în patria noastră, dezvoltarea Impetuoasă a diferitelor ramuri ale economiei nationale. Cred

AUTOR
lare de fizică — eventual dezbă
tute în ședințele unor cercuri pe
dagogice și ale Societății de științe 
matematice și fizice — ar fi de un 
real folos în elaborarea manualelor 
de fizică.

Prof. GHEORGHE VIEROȘANU 
însă că nu ar fi necesar ca în lecția despre cărbuni și industria carboniferă să fie menționate 30 de numiri de localități în majoritate privind repartiția huilei și lignitului. Prea multe date cuprind, după părerea mea, și lecțiile despre industria petrolului, care citează 27 localități, si lecția despre industria chimică, care cuprinde circa 48 numiri plus date si clasificări.Tocmai fiindcă fiecare profesor tine foarte mult ca lecțiile despre dezvoltarea e- conomiei tării noastre, care au o mare valoare educativă, să fie j însușite temeinic de către elevi, consider că este necesar ca. în viitoarea ediție a manualului. să fie eliminate datele cu mai outină semnificație care abat atentia de la problemele esențiale.Elevilor li se cere să memoreze numeroase date fapte formule șț la alte materii Si nu putem să uităm că ei nu au în ghiozdan o mașină electronică.

Prof. MARIA GÏN 
GACIU, Școala me
die nr. 1 „Nico
lae Bălcescu” din 

București.
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Flori și plante decorative pentru litoral

TELEGRAME EXTERNE

CONSTANȚA (coresp. 
„Scînteii“). — Lucrăto
rii serei de flori de la 
Eforie Sud se -pregătesc 
în prezent pentru înfru
musețarea stațiunilor de 
pe litoral. Anul acesta 
sera de aici produce cu

diferite mai mult decît

anul trecut. In afara 
celor 40 de specii de 
palmieri se mai cultivă 
aici multe alte plante 
decorative adaptate la 
condițiile litoralului. A- 
cum în sere se face re- 
picatul răsadurilor de 

peste
puțin timp să se treacă

500 000 flori și plante flori urmînd ca

Ședință de reîeraïc la Academia R. P. RomîneLa Academia R. P. Romîne a a- vut loc joi după-amiază o ședință de referate organizată de Comisia de automatizare a Academiei R.P.R. în colaborare cu Comitetul pentru tehnica nouă, avînd ca temă „întrebuințarea mașinilor electronice de calcul în tehnica construcțiilor". In expunerile făcute s-a relevat utilitatea din ce în ce mai mare a mașinilor de calcul în acest domeniu. Marile construcții ce se fac actualmente : uzine, baraje, poduri, blocuri de locuințe, necesită un mare volum de calcule inginerești, care trebuie făcute în mai multe variante pentru găsirea soluțiilor celor mai favorabile din punct de vedere economic, al rezistenței etc.
Turiști de peste hotare ne vizitează țaraPrintre numeroasele grupuri de turiști de peste hotare care ne vizitează țara în aceste zile se află și cel alcătuit din pomicultori și legumicultori din Uniunea Sovietică. In programul lor figurează vizitarea Capitalei, stațiunile de pe Valea Prahovei, orașul Brașov, complexul turistic Poiana Brașov, precum și gospodăria agricolă de stat Popești- Leordeni.Alte grupuri de turiști din R. P. Bulgaria, Danemarca, R. D. Germa

Cum organizăm

la sădirea lor. A în
ceput și plantatul arbo
rilor și arbuștilor. Nu
mărul arbuștilor plan
tați va ajunge în acest 
an la 150 000.In fotografie : în 
sera de flori de la Efo
rie Sud.

Prin folosirea mașinilor de calcul e- lectronic aceste operațiuni se efectuează în cîteva ore, acolo unde în mod obișnuit aceasta ar necesita mobilizarea unui mare număr de specialiști pentru mult timp.Numeroase probleme legate de u- tilizarea mașinilor de calcul în ramura construcțiilor, precum și de necesitățile și perspectivele dotării cu asemenea mașini a centrelor de calcul și întreprinderilor din țara noastră, au făcut obiectul expunerilor făcute de acad. Gr. Moisil, președintele Comisiei de automatizare a Academiei R.P.R., ing. Al. Ivan- cenco. vicepreședinte al Comitetului pentru tehnica nouă, și de alți specialiști. (Agerpres) 
nă, R.P. Polonă și Suedia își petrec concediul practicînd sporturi de iarnă la Sinaia, Poiana Brașov sau vizitînd Bucureștiul. In Capitală âu mai sosit recent turiști din Austria, Canada, Italia și S.U.A.In același timp sute de turiști ro- mîni au plecat în călătorii organizate de Oficiul Național de Turism- „Carpați“ cu prilejul Tîrgului de primăvară de la Leipzig, la Budapesta sau în orașul Tolbuhin (R.P. Bulgaria). (Agerpres)

Numirea ambasadorului R. P. Romîne 
In R. P. F. IugoslaviaPrintr-un decret al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, tovarășul Aurel Mălnășan a fost numit ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Romîne în Republica Populară Federativă Iugoslavia, în locul tovarășului Ion Rab, care a primit o altă însărcinare.

realizarea produselor

A Xl-a ședință a Comisiei permanente 

C A. E. FL pentru transporturiIntre 26 februarie — 5 martie 1963, a avut loc la București cea de-a Xl-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru transporturi.La lucrările ședinței comisiei au luat parte delegațiile R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovace, R. D. Germane, R. P, Mongole, R. P. Polone, R. P. Romîne, R. P. Ungare, U.R.S.S. precum și reprezentanții R. D. Vietnam în calitate de observator.La ședință au participat reprezentanții secretariatului Consiliului, Comisiilor permanente C. A. E. R. pentru Comerț Exterior, Construcții de Mașini, Metalurgie Feroasă și Comitetului O.S.J.D. (Organizația căilor ferate a țărilor socialiste).
Semnarea pianului pentru aplicarea pe anii 1963 și 1964 

a acordului de colaborare culturală și științifică 
dintre R. P. Romînă și R. D. GermanaIn ziua de 7 martie s-a încheiat la București, la Ministerul Afacerilor Externe, planul pentru aplicarea pe anii 1963 și 1964 a acordului de colaborare culturală și științifică dintre Republica Populară Romînă și Republica Democrată Germană.Planul a fost semnat din partea romînă de tov. Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, iar din partea germană de Anton Ruh, ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. D. Germane la București.Noul plan prevede dezvoltarea schimburilor în următorii ani în domeniile știință, învățămînt, edituri, teatru, muzică, arte plastice, cinematografie, radio și presă, și cu

Protocol privind schimbul de măriuri și plățile 

între R. P, Romînă și R. P. Albaniaîn urma tratativelor care s-au desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă, la 7 martie 1963 s-a semnat la București protocolul privind schimbul de mărfuri și plățile între Republica Populară Romînă și Republica Populară Albania.Republica Populară Romînă va livra în Republica Populară Albania, printre altele : utilaj petrolier, ciment. geamuri, uleiuri minerale, hîr- tie rotativă, produse chimice și medicamente.Republica Populară Albania va livra în Republica Populară Romînă : minereu de crom, cupru, bumbac, tutun, conserve de pește; piei diverse și alte mărfuri.

Comisia a efectuat corectarea planurilor privind transportul internațional de mărfuri pe perioada 1963— 1965, a dezbătut problemele cu privire la parcul comun de vagoane, întreținerea căii ferate, dezvoltarea și utilizarea porturilor maritime, tipizarea flotei tehnice și auxiliare de serviciu, reconstrucția planificată a magistralelor auto, folosirea aviației civile utilitare în economia națională. De asemenea, comisia a stabilit măsuri pentru îmbunătățirea și dezvoltarea traficului internațional de călători.Lucrările comisiei s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și colaborare.

prinde acțiuni ce vor contribui la adîncirea relațiilor de colaborare multilaterală dintre cele două țări.La semnarea planului au asistat tovarășii Ștefan Bălan, adjunct al ministrului Invățămîntului, Virgil Florea, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Al. Buican, vicepreședinte al I.R.R.C.S., Constantin Oancea, director adjunct în Ministerul Afacerilor Externe, și membrii delegației romîne ; dr. Helmut Tautz, director adjunct în Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Germane, și membri ai delegației germane, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, precum și reprezentanți ai instituțiilor științifice și culturale din țara, noastră. (Agerpres)

Volumul schimbului de mărfuri convenit pentru acest an prezintă o creștere importantă față de cel prevăzut în protocolul din anul 1962.Din partea romînă protocolul a fost semnat de Ion Stoian, din Ministerul Comerțului Exterior, iar din partea albaneză de Kasem Shapllo. din Ministerul Comerțului.La semnare au asistat tov. G. Ră- dulescu. ministrul comerțului exterior, membrii delegațiilor romîne și albaneze, precum și funcționari superiori din Miriistèrul Comerțului Exterior.A fost de față Răpi Gjermeni, ambasadorul R. P. Albania în R. P. Romînă. (Agerpres)

INFORMAȚII
© După ce a concertat la Cluj, violo

nistul sovietic Igor Bezrodnii, a fost joi 
seara solistul concertului dat de orches
tra simfonică a Radioteleviziunii, dirijată 
de Emanoil Elenescu, artist emerit. In con
tinuarea turneului pe care îl întreprinde 
in tara noastră, Igor Bezrodnii va fi so
listul Filarmonicii de stat din Iași și va 
susține două recitaluri, la București și 
Ploiești.

• Joi, tn sala nou amenajată a Teatru
lui de păpuși din Pitești, a avut loc pre
miera „In împărăția curățeniei”, de Mag
da Gheorghiu. Regia artistică este sem
nată de Aurel Anchidin, iar scenografia 
dé Clelia Ottone. Aceasta este cea de-a 
doua premieră prezentată fn actuala sta
giune de acest teatru.

(Agerpres)

Rezultatele alegerilor din nouă republici 
unionale ale U.R.S.S.MOSCOVA 7 (Agerpres). — La 6 martie Comisia electorală centrală a dat publicității rezultatele alegerilor pentru Sovietul Suprem al R.S.F.S.R., care au avut loc la 3 martie.După cum se arată în comunicat, în toate cele 884 circumscripții electorale au fost aleși candidați ai blocului comuniștilor și celor fără de partid. La alegeri au luat parte 99,94 la sută din alegători. Candidații pentru Sovietul Suprem alR.S.F.S.R. au întrunit 99,59 la sută din numărul total al voturilor.Din rîndurile deputaților în Sovietul Suprem al R.S.F.S.R. femeile reprezintă 33,4 la sută, cei fără de partid — 32,8 la sută, muncitorii și colhoznicii, care lucrează nemijlocit în

In Spania continuă înscenările judiciare
Numeroși democrați condamnațiPARIS 7 (Agerpres). — Agenția France Presse, făcînd un bilanț al proceselor judecate de tribunalele militare din Spania franchistă în ultimele șase luni, arată că în a- ceastă perioadă au fost condamnați la închisoare pe diferite termene 117 democrați spanioli, luptători împotriva tiraniei lui Franco.începînd din 21 septembrie anul trecut, la Madrid și în alte orașe din Spania au fost judecate 13 procese. Guvernul Franco a dezlănțuit represiuni împotriva reprezentanților tuturor organizațiilor de opoziție.In acest răstimp, în fața tribunalelor militare din Spania au compărut luptători împotriva regimului franchist — comuniști, socialiști și membri ai altor organizații anti- franchiste de opoziție, aflate în ilegalitate. Printre ei sînt luptători curajoși pentru libertatea poporului spaniol, ca Ramon Ormasabal, membru al C.C. al Partidului Comunist din Spania, pe care un tribunal franchist l-a condamnat la 20 de ani închisoare, activiști ai mișcării ilegale antifranchiste — Frontul popular de eliberare, membri și conducători ai grupărilor ilegale ale socialiștilor și altor democrați spanioli care luptă împotriva dictaturii fasciste din Spania.Potrivit agenției France Presse, în Spania se pregătesc noi procese împotriva unui grup de comuniști, arestați de poliția secretă franchistă în toamna anului trecut, la scurtă

Dl
COLUMB NU A FOST PRIMULO serie de descoperiri arheologice arată că Cristofor Columb nu a fost primul care a pus piciorul pe continentul american. Urme ale civilizațiilor orientală și celtică, descoperite în Mexic, au permis afirmația că unii navigatori ajunseseră cu mult înainte pe coastele Lumii Noi — scrie ziarul „L’Humanité“. Exploratorul norvegian Ingstad a declarat, cu ocazia unei expediții în Terra Nova că săpăturile efectuate au scos la lumină diverse obiecte care stabilesc cu certitudine trecerea vikingilor prin aceste locuri.

LIPSĂ DE APĂ POTABILĂ

LA TOKIO

Populația Tokio-ului de zece mili
oane de oameni este amenințată de 
lipsa de apă potabilă. La bazinul 
principal care aprovizionează capi
tala Japoniei a rămas numai un sfert 
din rezerva normală de apă. In cele 
două luni ale anului acesta la Tokio 

producție — 47,3 la sută. In Sovietul Suprem al R.S.F.S.R. 84,2 la sută din deputați au fost aleși pentru prima oară.Au fost, de asemenea, date publicității rezultatele alegerilor pentru parlamentele R.S.S. Ucrainene, R.S.S. Bieloruse, R.S.S. Uzbece, R.S.S. Ka- zahe, R.S.S. Moldovenești, R.S.S. Letone, R.S.S. Tadjice și R.S.S. Turkmene. în aceste republici alegerile s-au ținut, ca și în R.S.F.S.R., la 3 martie.In toate circumscripțiile electorale din aceste republici au fost aleși candidații blocului comuniștilor și celor fără de partid. Comisiile electorale au înregistrat pe cei aleși ca deputați în Sovietele Supreme ale republicilor.
vreme după arestarea lui Julian Grimau, membru al C.C. al P.C. din Spania, precum și împotriva lui Pedro Ardiac, membru al Comitetului Executiv al Partidului Socialist Unificat din Catalonia, și împotriva altor comuniști și democrați. In fața tribunalelor militare vor compărea alți patrioți spanioli, pe care procurorii franchiști îi învinuiesc de „activitate subversivă“, de organizarea unor celule ale partidului comunist și de alte așa-numite „crime“, pasibile de sancțiuni în virtutea legilor draconice din Spania franchistă.
Arestarea directorului ziarului „Avghi“ATENA 7 (Agerpres). — în după- amiaza zilei de 6 martie, Asfalia (poliția politică) a arestat pe stradă la Atena pe P. Paraskevopulos, directorul ziarului „Avghi“, membru al Comitetului Executiv al partidului Uniunea democrată de stînga (E.D.A.).După cum anunță „Avghi“, Paraskevopulos a fost dat în judecată în baza legii cu privire la așa-numite- le „măsuri de securitate” pentru că la 6 martie ziarul a publicat o expunere a rezoluției politice adoptate la cea de-a 4-a plenară a C.C. al P. C. din Grecia, care a avut loc zilele acestea.La 11 martie, în baza aceleiași legi, la Tribunalul din Atena va începe procesul ziarului „Avghi“ pen

au căzut numai 28 mm precipitații, 
adică 15 la sută din cantitatea obiș
nuită.

NOI ATENTATE ÎMPOTRIVA
NEGRILOR LA GREENWOODRasiștii din orașul Greenwood (statul Mississippi) au întreprins la 6 martie un nou atentat împotriva a trei negri, membri ai Comitetului de coordonare pentru acțiuni neviolente. Potrivit agenției Associated Press, cei trei negri au fost răniți cu focuri de armă trase din- tr-un automobil. Acest atentat are loc la numai șase zile după ce tînă- rul negru James Travis a fost grav rănit în același oraș pentru că a îndemnat pe negri să se înscrie în listele electorale.Cu atît mai fățarnic apare în lumina acestor evenimente apelul a- dresat negrilor de primarul orașului Greenwood, în care îi îndeamnă să păstreze „o atmosferă de armo

Declarațiile 
primului ministru 

al SuedieiLONDRA 7 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la 6 martie la Londra, în cadrul unei conferințe de presă, Tage Erlander, primul ministru al Suediei, a declarat că nu vede pericol mai mare pentru civilizație, decît cel pe care îl implică răspîndirea continuă a armei nucleare. Ar fi o tragedie, a spus el, dacă țările mici ar trece la înarmarea nucleară. Iată de ce Suedia privește cu atîta seriozitate tratativele de la Geneva.Potrivit spuselor primului ministru, problema dezarmării, lucrările Comitetului celor 18 state de la Geneva. precum și urmările eșecului tratativelor de la Bruxelles cu privire la aderarea Angliei la Piața comună constituie temele principale ale tratativelor pe care el le poartă la Londra cu reprezentanții guvernului englez.Referindu-se la această din urmă problemă, Erlander a afirmat că este necesară întărirea legăturilor în sinul Asociației europene a comerțului liber, precum și între această asociație și Piața comună. Ar fi o greșeală periculoasă să se înceapă un război comercial în Europa, a spus el, și a adăugat că Suedia consideră drept inacceptabilă pentru ea aderarea la Piața comună în calitate de membru, deoarece acest lucru ar fi incompatibil cu politica de neutralitate pe care o promovează.
tru publicarea în septembrie 1962 a unui articol consacrat luptei de eliberare a poporului grec împotriva cotropitorilor hitleriști. în ultima vreme în Grecia au avut loc, de a- semenea. procese împotriva ziarelor „Eleftheria", „Eleftheros" și „Athi- naiki“Partidul Uniunea democrată de stînga a protestat miercuri în parlament cu toată energia împotriva urmăririi judiciare a ziarului „Avghi“ și a folosirii așa-numitei legi cu privire la „măsurile de securitate". E.D.A. a cerut revizuirea acestei legi și anularea tuturor celorlalte legi excepționale care sînt în vigoare în Grecia, eliberarea deținuților politici prin acordarea amnistiei generale.

nie. înțelegere și colaborare". Apro- bînd, de fapt, activitatea teroristă a rasiștilor, primarul a proferat amenințări Ia adresa apărătorilor drepturilor populației de culoare. învi- nuindu-i că „provoacă dezordini".
ROBINSON <963„Insulele de Cocos vor fi blestemate pentru mine“ — a declarat speologul și exploratorul francez Robert Vergnes la întoarcerea sa din expediția întreprinsă în aceste insule din Oceanul Pacific.Plecat împreună cu romancierii francezi Jean Portelle și Claude Charliès în căutarea comorii căpitanului Morgan, despre care se spunea că este ascunsă de mai bine de un secol pe această insulă, ei au fost victimele unui naufragiu în care au pierit cei doi romancieri. Robert Vergnes a fost nevoit să stea timp de două luni singur pe Insula de Cocos pînă ce a fost salvat la 21 februarie 1963 de un vapor costarican în trecere pe acolo.

fabricate prin cooperare
(Urmare din pag. I-a)la o singură întreprindere (I.M.U. Medgidia), în loc de 4 întreprinderi, cîte le-au fabricat în 1962. Prin a- ceasta s-a creat posibilitatea organizării unei linii tehnologice specializată în fabricația reductoarelor și, ‘ptodată. s-au creat condiții pentru mai buna coordonare a producției de reductoare.

NEAJUNSURI CARE POT FI 
ÎNLĂTURATENu se poate spune că în activitatea consiliului coordonator nu mai stăruie și lipsuri. Acestea se pot împărți în două categorii : unele se da- toresc direct membrilor consiliului iar altele unor organe tutelare.In regulamentul de funcționare al consiliului se prevede. între altele, obligativitatea uzinelor cooperatoare de a informa consiliul despre mersul fabricației. și în special, despre greutățile pe care le întîm- pină în realizarea graficelor de cooperare. Măsura este bună deoarece membrii consiliului au astfel posibilitatea să intervină pe parcurs pentru a se lua măsurile coresnunză- toare. Unele uzine cooperatoare du respectă însă acest lucru și astfel sînt cazuri cînd anumite piese sau subansamble nu sînt realizate după grafic. Atunci cînd întreprinderea urmează să justifice rămînerea în urmă, ea arată că n-a fost ajutată să rezolve pe parcurs greutățile pe care le-a întîmpinat. Dacă ar fi fost sesizat la timp consiliul, fără îndoială că lucrurile nu ajungeau aici.Unii reprezentanți ai întreprinderilor cooperatoare și-au făcut un o- bicei de a nu participa cu regularitate la ședințele de lucru ale consiliului. Astfel, la ședința din luna decembrie 1962 nu au participat delegații Fabricii de mașini electrice- București, de la „Electromureș" Tg. Mureș, de la Uzina de construcții de mașini din Reșița și ai Direcției ge

nerale a industriei electrotehnice din Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini. Trebuie spus că din această cauză nu a putut fi analizat felul în care întreprinderile respective și-au îndeplinit sarcinile ce le reveneau. La rîndul ei, uzina noastră — ca uzină coordonatoare — nu urmărește operativ felul în care întreprinderile cooperatoare respectă graficele întocmite și sarcinile trasate prin procesele verbale ale ședințelor de lucru ale consiliului coordonator. De asemenea, ea nu a făcut conducerii ministerului propuneri de a trage la răspundere întreprinderile care nu-și îndeplinesc sistematic sarcinile contractuale.
SPRIJIN EFICIENT 

DIM PARTEA 
DIRECȚIILOR GENERALESigur că îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan de către uzina noastră depinde nemijlocit de munca fiecărei întreprinderi cooperatoare. de felul cum își desfășoară activitatea consiliul coordonator. Dar este tot atît de adevărat că ridicarea la un nivel mai înalt a activității consiliului depinde și de sprijinul pe care ni-1 acordă unele direcții generale din minister. Bunăoară, Direcția generală de aprovizionare și desfacere din minister nu repartizează întotdeauna la timp materiale necesare realizării planului de colaborare. Direcția generală utilaj chimic, petrolier si minier nu dovedește de multe ori o atitudine fermă față de întreprinderea pe care o tutelează și care nu-și realizează întocmai sarcinile din planul de colaborare. O altă lipsă care se manifestă din partea unor direcții generale este și aceea că nu urmăresc pe parcurs felul în care întreprinderile pe care le tutelează își realizează planurile de colaborare, ci fac 

acest lucru numai atunci cînd sînt sesizate.Problemele care se pun în acest an în fața uzinei noastre și, deci, a consiliului coordonator sînt mari și complexe. Tn 1963 avem de executat un număr sporit de poduri rulante și macarale turn, față de anul trecut. Pentru îndeplinirea acestor sarcini, este necesar, în primul rînd, să luăm măsuri pentru valorificarea mai intensă a rezervelor interne din uzina noastră și din uzinele cooperatoare. Este nevoie însă să fie întărită și capacitatea de proiectare a I.T.C.M.E. Timișoara, îneît documentația necesară uzinei noastre cît șl a Uzinelor mecanice Timișoara, să fie asigurată la termenele cerute. De asemenea, este necesar să se asigure întreprinderii metalurgice de utilaj Medgidia condițiile necesare realizării reductoarelor, întrucît începînd din acest an este singura întreprindere care va fabrica aceste subansamble.Dacă direcțiile generale respective s-ar interesa mai îndeaproape de mersul îndeplinirii planului de colaborare. dacă ele ar dovedi o exigență sporită față de întreprinderi, fără îndoială că s-ar ajunge la întărirea. în mai mare măsură a disciplinei contractuale, la realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor care stau în fața uzinei coordonatoare. Tn sfîrșit, ar fi bine ca membrii consiliului coordonator să acorde o mai mare atenție întăririi disciplinei in ce privește realizarea graficelor de colaborare, să urmărească mai sistematic înfăptuirea lor.Prin îmbunătățirea peimanentă a activității consiliului, a sprijinului a- cordat de uzinele cooperatoare și de direcțiile generale din minister, colectivul uzinei noastre este hotărît să-și realizeze întocmai sarcinile de plan pe anul în curs.

Âzl, la Fioreasca șl Giuleștl 

Importante întîlniri 
internaționale

TENIS DE MASĂ. — „Internaționa
lele“ tării noastre încep astăzi în sala 
Floreasca. Participă sportivi și spor
tive din R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R.P.D. Coreeană, R. D. Ger
mană, R.P.F. Iugoslavia, R. P. Polona, 
R. P. Ungară și R. P. Romînă.

în primele două zile se dispută 
turneul pe echipe. Din programul de 
azi se desprind meciurile masculine 
Iugoslavia — R. D. Germană, R.P.D. 
Coreeană — Ungaria, Polonia — 
Cehoslovacia, Romînia — R. D. Ger
mană și cele feminine — Polonia — 
Romînia (junioare), Bulgaria — Romî
nia (B), R. D. Germană — Ceho
slovacia.

De dimineață meciurile încep la 
ora 9, iar după-amiază la ora 16,30.

BASCHET. — Campioana Uniunii 
Sovietice, echipa T.T.T. Daugava-Riga, 
susfine azi în sala Giuleșfi (de la ora 
19) meciul retur pentru „Cupa cam
pionilor europeni" cu Rapid-Bucu- 
reșfi. Meciul este așteptat cu deosebit 
interes, deși în prima partidă, dispu
tată la Riga, baschetbalistele sovietice 
au cîștigaf la scor (57—27). Anul tre
cut, la București, rapidistele au reușit 
în fa(a acelorași adversare — care 
posedă de altfel un excelent palma
res international — să obțină victoria, 
după un |oc pasionant.

în „deschidere", de la ora 17, are 
loc întîlnirea internațională da lupte 
clasice Rapid București—Lokomotiv 
Leipzig.

La „mondialele" de hochei

R. P. Romînă — R. P. Polona 4-3STOCKHOLM 7 (Agar- pres). — Joi au început la Stockholm campionatele mondiale și europene de hochei pe gheată, la care -iau parte 21 de echipe împărțite în trei grupe. Selecționata R. P. Romîne, participantă la grupa B. a debutat victorioasă, cîștigînd cu 4_3 (3_o, 1—1. 0—2)meciul cu reprezentativa R. P. Polone. Punctele echipei noastre au fost înscrise de Fe- renezi (2) Biro, Varga. Pentru polonezi au
Rugbi : Steaua și Grivița 
Roșie în tinaia „Cupei 6 

Martie"
Penultima etapă a „Cupei 6 Martie” 

Ia rugbi a avut loc teri după-amiază pe 
stadionul Unirea. în primul meci, după 
un joc de bună factură tehnică, Steaua 
a întrecut cu 6—3 (6—0) pe Dinamo.
Au marcat Pencfu șl Mateescu pentru 
Steaua și Pilă pentru Dinamo. Cei de-al 
doilea meci (Grivita Roșie—Progresul) 
s-a încheiat cu victoria echipei Grivita 
Roșie. Singurele puncte ale partidei le-a 
înscris Wusek, dlntr-o lovitură de pi
cior căzută. Scor 3—0.

în urma acestor rezultate, flnalfste 
ale competiției sînt Steaua șf Grivita 
Roșie, care se vor tntîlni duminică di
mineață pe același stadion, cu începere 
de la ora 11.

marcat Kurek (2) și Wilczek.După cum transmite corespondentul agenției France Presse, hocheiș- ții romîni mai rapizi si mai insistent! au dominat net în prima repriză, cînd au șutai de zece ori la poartă, în timp ce polonezii au traș numai de două ori.In repriza a doua jocul a fost mai echilibrat. Hocheiștii polonezi au marcat două goluri în ultima repriză, însă

n-au reușit să egaleze. Tot în cadrul grupei B. Elveția a învins Anglia cu 8—0 (3—0, 2—0,3—0). Astă-seară echipa R. P. Romîne întîl- nește selecționata Angliei.în cadrul grupei A, U.R.S.S. a întrecut Finlanda cu 6—1 (0—0, 2—0, 4—1).Astăzi se dispută în grupa A meciul U.R.S.S. — Suedia care va fi transmis și la posturile noastïe de televiziune, începînd din jurul orei 21.
in cîteva rînduri

Campionul mondial de box la cat. 
cocos, brazilianul Eder Jofre, își va 
apăra titlul la 4 aprilie Ia Tokio, cînd 
va întîlni pe japonezul Katșutoschi. In 
cariera sa de boxer, Jofre n-a fost nici
odată învins.

♦
La Cairo continuă campionatele inter

nationale de tenis de cîmp ale R.A.U. 
tn proba de dublu bărbați, Gasiorek 
(R.P.P.) și Schmidt (R.F.G.) au învins 
cu 8—6s 6—4 pe Bosch fR.P.R.)—Sbre- 
riff (Australia). Iată cîteva din rezulta
tele probei de simplu : masculin t E- 
tnerson (Australia)—Cortes fCoiumbia) 
6—3; 6—0; Jovanovic (Iugoslavia)— 
Rodriguez (Chile) 6—8; 6—4i 7—5i fe
minin : Viviane Denns (Anglia)—Black
man (Anglia) 4—6; 6—3i 6—2i Carmen

I „Cupa campionilor 
europeni44

® In meci retur conțină pentru 
semifinalele „Cupei campionilor 
europeni" la handbal feminin, e- 
chipa Trud Moscova a învins cit. 
scorul de 12—6 (7—3) pe Fortschritt 
Weissenfels (R. D. Germană), cali- 
ticîndu-se pentru finala competi
ției în finală. Trud Moscova va 
juca cu echipa învingătoare din 
jocul Rapid București-Predrlksberg 
Copenhaga.

® Două noi meciuri s-au desfă
șurat în sferturile de f’nală ale 
„Cupei campionilor europeni“ la 
fotbal. La Bruxelles, echipa scoția
nă V.C. Dundee a obținut o sur
prinzătoare victorie cu scorul, de 
4—1 (2—1) în fata echipei belgiene 
S. C. Anderlecht. Peste 30 0C0 de 
spectatori au urmărit, la Lisabona 
întîlnirea dintre Benfica și Duk.la 
Praga Gazdele ari ctștigaf cu 2—1 
(0—0) Ambele, jocuri, retur se vor 
desfășura la 13 martie. (Agerpres)

Coronado (Spania) — Mills (Anglia) 5—7i 
6-4; 6-1.

★
La Atena s-a disputat întîlnirea de 

fotbal dintre echiDele de juniori ale 
Greciei șl Turciei, din cadrul prelimi
nariilor turneului (Î.E.F.A. Tinerii fot
baliști greci au obținut victoria cu sco
rul de 2-1 fl-0).

Peste cîteva zile își va începe tur
neul în R. P. Bulgaria echipa selecțio
nată de box a R. D. Germane, care se 
pregătește pentru „Cupa Europei” si 
campionatele europene rle la Moscova. 
Boxerii germani var tntilnf la Sofia sf 
Plovdiv echipa R. P Bulgaria. Din re
prezentativa R D. Germane fac parte, 
printre alții cunoscutiî campioni Otto 
Babiasch, Reiner Poser, Heinz Schultz, 
Bruno Witkowski șl Gunter Siegmund.
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Un impas nejustificaturmăresc lucrările dezarmare au opre
Ciocniri între populație și armată 

iraniană Fars

auȘi cuȘi

in provinciaTEHERAN 7 (Agerpres). — Agenția France Presse relatează, citind surse informate din capitala Iranului, că în provincia iraniană Fars loc lupte între triburile Gașgai unități ale armatei. Opt avioane reacție au bombardat marțimiercuri centrele locuite de acest trib. Generalul Malek, comandantul jandarmeriei iraniene, a părăsit marți Teheranul, plecînd la Șiraz, capitala provinciei amintite, pentru a examina la fața locului amploarea luptelor. Comandamentul militar din provincia Fars a cerut de urgență autorităților din Teheran trimiterea

unor întăriri. Două coloane de trupe se îndreaptă spre regiunea unde au loc luptele. Pînă în prezent au fost înregistrați 30 de morți de o parte și de alta. Două avioane cu reacție ale trupelor guvernamentale au fost doborîte.Agenția France Presse arată că ciocnirile dintre triburile din provincia Fars, situată în sudul Iranului, și trupele guvernamentale ar avea la origine o hotărîre a guvernului, adoptată în noiembrie anul trecut, cu -privire la dezarmarea acestor triburi.
Coexistenta pașnică

întrerelafiilor
Interviu! premierului

OSLO 7 (Agerpres). — într-un in
terviu acordat unui corespondent al 
ziarului „Izvestia”, Einar Gerhardsen, 
primul ministru al Norvegiei, a decla
rat că „stabilirea unor relații bune, ba
zate pe încrederea deplină cu marele 
nostru vecin de la răsărit, a constituit 
întotdeauna o sarcină a politicii ex
terne norvegiene". „Tn prezent, a con
tinuat primul ministru al Norvegiei, 
ambele oărfi au dorința ca popoarele 
noastre să întrețină relații 
cinătate".

După cum 
„convorbirile 
care membrii
le-au dus cu membrii guvernului sovie
tic în ultimii ani, mai ales în timpul 
vizitei la Oslo a Iu» Gromîko, minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., au

Gerhardsen

de bună ve-

a subliniat 
sincere și

guvernului norvegian

Gerhardsen, 
amicale pe

norvegian
contribui» la 
reciprocă a pozițiilor și aprecierilor fă
cute de țările noastre".

Din punctu1 de vedere al Norvegiei, 
a subliniat în continuare Gerhardsen, 
schimbul de păreri a dovedit că în 
prezent există o bază pentru relații 
de bună vecinătate și colaborare în
tre Norvegia și Uniunea Sovietică. Co
laborarea norvegiano-sovietică în do
meniul construcției de hidrocentrale 
pe fluviul Pasvik constituie un 
exemplu în această privință.

Tn încheiere, primul ministru 
hardsen și-a exprima» speranța 
„viitoarele relații dintre Norvegia 
Uniunea Sovietică se vor dezvolta în 
spiritul- adevăratei coexistențe con
structive, bazate pe respeclul reci
proc".

o mai profundă respectare

bun

Ger- 
că 
Ș'

H. Wilson se pronunță in favoarea 
țările socialistecord cu conservatorii că Occidentul trebuie să facă comerț cu țările socialiste. „Credem că aceasta este în avantajul viabilității economice a Marii Britanii și dacă noi nu le vom vinde mărfuri, ele le vor obține din Italia, Germania, Japonia și alte țări, poate chiar din Statele Unite". Liderul laburist a subliniat că guvernul lui Franco nu trebuie să fie inclus în N.A.T.O. „Cred — a spus el — că este ridicol să vorbești despre apărarea libertății și să incluzi în organizație o dictatură fascistă ca Spania și chiar Portugalia".

Asso-comerțului cuWASHINGTON — Agenția ciated Press transmite: Harold Wilson, liderul Partidului laburist britanic, a declarat miercuri într-un interviu radiotelevizat că ar fi „realist și rezonabil“ să se recunoască guvernul Germaniei răsăritene, „oricît de mult nu ar fi acest lucru pe placul nostru".El a susținut însă poziția oficială a S.U.A. și Marii Britanii cu privire la prezența trupelor occidentale în Berlinul occidental.Wilson a acuzat indirect guvernul vest-gérman că este mai sever atunci cînd îi judecă pe alții care urmăresc normalizarea relațiilor cu Germania răsăriteană decît atunci cînd se judecă pe sine însuși. Marea Britanie a pierdut un număr de comenzi ale industriei din Germania răsăriteană. pe care „industria vest-germană s-a grăbit să le ia“.„Cred că este posibil să-i recunoaștem de facto prin contacte culturale, sportive și îndeosebi comerciale, ceea ce alte țări au făcut deja. Dacă discuțiile înseamnă recunoașterea lor și în sens politic cred că nu trebuie să ne temem de ele", a spus Wilson.In continuare, liderul laburist a declarat că partidul său este de a-

Vizita lui Merchant a produs o intensă 
activitate diplomatică la BonnBONN 7 (Agerpres). — în capitala R. F. Germane a început noua fază a tratativelor americano-vest-ger- mane în legătură cu participarea Bonnului la faimoasele cleare multinaționale” de S.U.A. în cadrul Pactului nord- atlantic. Au avut loc întrevederi între emisarul președintelui Kennedy, Livingston Merchant, care își continuă acum în republica federală turneul său vest-european, și ministrul de război de la Bonn, von Hassel, care a fost secondat de oficialități militare vest-germane. Merchant a avut, de asemenea, în- tîlniri cu funcționari superiori de la Ministerul de Externe vest-german și are, de asemenea, programate consultări cu cancelarul Adenauer, în același timp, au avut loc întrevederi între Adenauer și von Hassel,

„forțe nu- preconizate
pe de o parte, și generalul american Lemnitzer, comandantul suprem al forțelor armate ale N.A.T.O. în Europa, sosit, de asemenea, în vizită la Bonn. După cum relatează agențiile de presă occidentale, toate aceste tratative continuă consultările începute în cursul vizitei în S.U.A. a ministrului de război Hassel. Un ziar vest-german, „Stuttgarter Zeitung”, lasă să se înțeleagă că un loc important în discuțiile americano- vest-germane îl ocupă „dreptul de control” asupra armamentului atomic în cadrul formulei propuse de americani. Ca și alte ziare, „Stuttgarter Zeitung” arată că guvernul vest-german urmărește să-și asigure drepturi sporite în această privință, în ciuda acordurilor prin care se interzice înarmarea atomică a Bundeswehrului.

Stikker despre planurile
de înarmare atomică a N. A. T. OWASHINGTON 7 (Agerpres). — Secretarul general al Pactului nord- atlantic, Dirk Stikker, care se află într-o vizită oficială în S.U.A., a avut miercuri o întrevedere cu președintele Kennedy. Stikker a făcut apoi o declarație presei în care a arătat că „sprijină cu fermitate” propunerea americană de înzestrare a N.A.T.O. cu o „forță nucleară multinațională”. El a arătat că pînă acum nu s-a ajuns la măsuri concrete în vederea constituirii acestei forțe, dar că „speră că după discu-

In Kalîmrtanul de nord 
patrioții continuă luptăDJAKARTA 7 (Agerpres). — A- genția Antara relatează că postul de radio al patrioților din Kaliman- tanul de nord (Borneo de Nord) a transmis declarația generalului A- bang Kifly, comandant al unităților de partizani din acest teritoriu, care luptă împotriva dominației coloniale britanice. El a chemat populația din Borneo de nord să se alăture forțelor populare care desfășoară lupta împotriva colonialiștilor britanici. El

neconBtructive. reprezentantul ar’«’'- can Steele a încercat să justii.,.e „baza științifică" a propunerilor ă- mericane, fără a lăsa impresia că delegația sa ar fi dispusă să colaboreze la apropierea punctelor de vedere. In loc să aducă precizări de natură să clarifice situația, el a preferat să 6e refugieze în hățișul detaliilor tehnice.După cum a arătat în mod convingător reprezentan. . U R S S r g. Ța-rapkin, izvorul multiplelor pretexte tehnice susținute cu zel de delegațiile occidentale la /(rotative estg Pentagonul și Comisia ’ >n. tru energia atomică a S.U.A. Or, z- mai aceste două instituții se ociîpă direct de experiențe cu armele nucleare, sprijinind producția și perfecționarea acestor arme. Nu poate fi omis nici faptul că tocmai în aceste zile, misul specialS.U.A., a vizitat principalele capitale vest-europene pentru a pleda în favoarea planului american de creare a forțelor nucleare multilaterale ale N.A.T.O. Toate acestea sînt în vădit contrast cu părerile și cererile exprimate atît de cercurile largi ale opiniei publice cît și de o mare parte a delegaților din Comitetul celor 18 state, de a se scoate din impas tratativele și de a se păși la încheierea acordului privind încetarea experiențelor cu armele nucleare.

Ziariștii care Comitetului de ciat întrunirea de miercuri ca o „ședință de lucru“, ' caracterizată în mare parte prin discuții axate pe probleme concrete legate de încheierea unui acord cu privire la interzicerea experiențelor cu arma nucleară. Subliniind existența unor minime diferențe între cele două poziții și, deci, a unor condiții favorabile pentru realizarea unei înțelegeri, re. prezentantul Bir- maniei, James Barrington, a adresat participanților la tratative chemarea de a depune e- forturi pentru a se asigura cît mai curînd soluționarea problemei. Acestei chemări i s-a răspuns însă în mod diferit..Țările socialiste, exprimînd aspirațiile popoarelor de a se pune capăt definitiv experiențelor cu armele nucleare, depun eforturi perseverente pentru a se ajunge la încheierea unui acord. Acest lucru l-a subliniat în cuvîntarea sa reprezentantul R.P. Romîne, George Macovescu. Citînd date furnizate de ancheta unui subcomitet al senatului american, delegatul romîn a arătat modul inten, ționat în care puterile occidentale au frînat tratativele prin cereri nejustificate cu privire la numărul inspecțiilor. El a arătat din nou că există poeibilități obiective de a se găsi în comun soluția reciproc acceptabilă pentru această problemă care stă de atîta vreme în fața comitetului.Menținîndu-se pe vechile poziții

De la trimisul nostru 
la Geneva

îndelungate se va reali- această privință. în dis- cu oficialitățile ameri-ții oricît de za ceva” în cuțiile sale cane, a subliniat Stikker, s-a luat, de asemenea, în considerare situația creată după conflictul provocat în Europa occidentală de împiedicarea de către Franța a încercărilor Angliei de a adera la Piața comună. El a insistat asupra necesității de a se lua măsuri pentru urmările nefavorabile crize interoccidentale lianței atlantice.
a împiedica ale acestei și asupra a-

Grera minerilor franceziPARIS 7. — Corespondentul A- gerpres transmite : în cea de-a 6-a zi de grevă și a 4-a zi de la intrarea în vigoare a decretului de rechi- ziție, lupta minerilor francezi continuă cu aceeași amploare. Nici ordinul de. rechiziție, nici sancțiunile disciplinare și nici amenințarea închisoarea nu au fost în stare înfrîngă dîrzenia și luptă a minerilor.O mare parte din liului de Miniștri, deconsacrată grevei minerilor. Hotărî- rile luate nu au adus însă nici o modificare în situația existentă. Guvernul este hotărît, așa cum a declarat purtătorul său de cuvînt, să mențină ordinul de rechiziție și să nu reia tratativele privind majorarea salariilor minerilor dacă aceștia nu vor înceta greva.Federațiile sindicale ale minerilor

hotărîrea cu să deședința Consi- miercuri a fost

Acțiuni teroriste ale O. A. S. in Anglia
LONDRA 7 (Agerpres). — O.A.S.- 

iștii refugteți pe teritoriul Angliei au 
început să pună la cale în mod fățiș 
acțiuni teroriste în această țară. 
Miercuri seara, deputata laburistă Alice 
Bacon a primi» un telefon din partea 
unui agen* al O.A.S.-ului, care i-a fă
cut cunoscut că „a fos» trecută pe lista 
neagră a O.A.S.-ulu:" și că „ma; are 
puțin de trăit". Cu o zi înainte, A. 
Bacon luase cuvîntul în cadrul dezba
terilor ce au avu» loc în Camera Co
munelor în legătură cu scandalul pro
vocat de interviu! șefului fasciștilor 
francezi, Bidault, transmis de posturile

de televiziune B.B.C, A. Bacon și alji 
deputați laburiști au condamnat pozi
ția autorităților, care nu numai că nu 
au luat nici o măsură împotriva sosirii 
în Angl'a a lu! Bidault, dar i-au îngă
duit chia1 să 
mise apo' de

A. Bacon a 
miercuri nu a 
că după ce își rostise cuvîntarea în 
parlament a primit mai multe telefoane 
și scrisori de amenințare din partea 
O.A.S.-iștilor. Tn prezent, locuința 
este păzită de poliție.

dea interviuri, relrans- 
televiziunea britanică, 

declarat că telefonul de 
fost singurul. Ea a arătat

au respins categoric această propunere și acum se poate spune că greva este totală în aproape toate bazinele carbonifere. In unele bazine ca : Lorena, Merlebach minerilor li s-au alăturat tehnicienii și inginerii, precum și personalul administrativ. La Audin și Decazeville primarii comunelor s-au solidarizat cu lupta minerilor. La Merlebach cîteva mii de manifestanți, printre care numeroase femei, după ce s-au adunat miercuri în piața muncii, au manifestat apoi pe străzile orașului. Cîțiva aleși municipali, printre care și primarul din Merlebach, purtînd eșarfe tricolore, s-au alăturat mani- festanților.Lipsa de cărbune începe să se facă simțită într-o serie de mari întreprinderi. La fabricile de paste făinoase și de săpun din Marsilia s-a încetat activitatea din cauza lipsei de combustibil Tn aceeași regiune numai spitalele sînt asigurate cu combustibil, în timp ce producția uzinelor chimice este amenințată să înceteze din lipsă de gaz sau de cărbune. Multe alte întreprinderi au a- nunțat că vor fi nevoite să-și chidă porțile dacă continuă.Manifestații de lupta minerilor au țară.

a arătat că poporul Kalimantanului nu poate fi intimidat de știrile false răspîndite de ziarele britanice și malayeze sau de emisiunile posturilor de radio colonialiste. Kifly a subliniat că numărul patrioților care se alătură unităților de partizani crește zilnic și că, într-o serie de ciocniri cu trupele engleze, partizanii au obținut succese însemnate.în același timp, Partidul Popular Unit din Sarawak a adresat O.N.U. o scrisoare în care protestează împotriva constituirii proiectatei Federații Malayeze. în scrisoare se cere organizarea unui plebiscit în Sarawak și în celelalte colonii britanice, care urmează a fi incluse în federație, pentru a se stabili care este dorința reală a poporului.

ei

L. Merchant, trial președintelui

AL. CÎMPEANU

*-a Paf|s Crearea unei organizații de luptă 
împotriva înarmării atomicePARIS 7 (Agerpres). — Din inițiativa unui grup de 60 de cunoscuți fruntași ai vieții politice și obștești, reprezentanți de seamă ai culturii franceze, la Paris s-a creat „Liga națională de luptă împotriva forței atomice de șoc“. Inițiatorii creării a- cestei organizații au publicat un apel în care critică cu asprime politica primejdioasă a cursei înarmărilor nucleare.

Autorii apelului atrag, de asemenea, atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă pentru pace planurile S.U.A. de creare a așa-numi- telor „forțe nucleare multilaterale“ ale N.A.T.O. Realizarea acestor planuri, se spune în apel, ar face armele de exterminare în masă ajungă în mîinile militariștilor de Bonn.
ca să la

în-greva minerilorsolidaritate cu loc în întreaga
DeckstAturile operației 

✓/z/Porumbelul

Știri din economia țârilor occidentale

în sprijinul a par ar ii păcii Drepturi cucerite

— Poliția din Renania de ope- romantică

„0 problemă de importanță vitală 
a economiei americane — 
deficitul plăților externe1’

Declarația ministrului de finanțe 
D. DiilcnPRINCETON. (A.F.P.) — Estede „importantă vitală“ ca Statele Unite ,.să-și sporească eforturile" pentru reducerea deficitului plăților lor externe, a declarat joi Douglas Dillon, ministrul finanțelor al Statelor Unite. în fața reprezentanților celor mai mari bănci americane și străine reuniți la Princeton (S.U.A.) în cadrul Congresului monetar a- nual al Asociației bancherilor americani.Dillon a declarat că progresele realizate de Statele Unite în 1962 au fost „înșelătoare* și că un nou deficit însoțit de noi pierderi de aur se anunță pentru anul 1963.„Odată cu trecerea timpului, a spus Dillon, medicamentele pe care le iau Statele Unite își vor avea e- fectul, însă eu nu vreau creez un sentiment fals dere în ceea ce privește vele imediate“.

Acest grafic publi
cat tn ziarul francez 
„Les Echos” se referă 
la creșterea prețuri
lor la articolele de 
consum tn cele șase 
țări ale Pieței comu
ne europene. Grafi
cul a fost întocmit 
pe baza datelor fur
nizate de aceste țâri, 
date care, într-o se
rie de cazuri, sînt 
mai scăzute decît ni
velul real al prețu
rilor.

să caut să de încre- perspecti-

La 6 martie reprezentantele or
ganizațiilor femeilor luptătoare pen
tru pace din Anglia au cerut în par
lament încheierea neîntîrziată a u- 
nui acord cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară. îna
inte de a sosi la clădirea parlamen
tului, femeile engleze luptătoare 
pentru pace au organizat o demon
strație pe una din cele mai populate 
străzi din Londra, Oxford-Street.

Ele purtau pancarte cu inscripțiile : 
„Femeile cer pace intre popoare", 
„Să fie interzise experiențele nu
cleare"! In seara zilei de 6 martie o 
delegație a femeilor engleze luptătoa
re pentru pace a plecat la Geneva 
pentru a avea întrevederi cu repre
zentanții țărilor participante la lu
crările Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare.

înFemeile Italiene au obținut,■ sfîrșit, dreptul de a ocupa funcții oficiale în toate instituțiile de etat, unde pînă acum nu aveau acces. Pentru prima dată în istoria țării, acest drept li se recunoaște în conformitate cu legea cu privire la drepturile juridice ale femeilor a- doptată de parlament și semnată de președintele republicii A. Segni. A- doptarea ace3tei legi a fost precedată de o luptă îndelungată a organizațiilor democratice din Italia.

BONN 7 (Agerpres). landul vest-german Nord-Westfalia a efectuat o rațiune sub denumirea „Porumbelul poștal”. Ministrul afacerilor interne al acestui land. Weier, a făcut cunoscut reprezentanților presei că această acțiune polițienească a fost îndreptată împotriva aparatului de difuzare a literaturii ilegale în R.F.G. Poliția a arestat 13 cetățeni „acuzîndu-i de activitate în favoarea partidului comunist din ilegalitate”.Acțiunea polițienească „Porumbelul poștal” constituie o repetiție generală sui-generis înaintea proiectatelor marșuri pascale din Germania occidentală pentru pace. în prezent, în R.F.G. se fac pregătiri intense în vederea acestor marșuri.

întîlnire tripartită 
la Bruxelles

BRUXELLES. La 6 martie a avut loc la Bruxelles o întîlnire între Heath, lordul Sigiliului Privat al Angliei, Spaak și Luns, miniștrii afacerilor externe ai Belgiei și Olandei. Ei au examinat situația creată după eșecul tratativelor în vederea intrării Marii Britanii în Piața comună. După cum relatează din capitala Belgiei agenția France Presse, cei trei miniștri au ajuns la părerea unanimă că, întrucît poziția Franței a dus la zădărnicirea tratativelor de la Bruxelles, inițiativa reluării tratativelor trebuie să pornească de la ea.

Revista cercurilor de 
afaceri americane „U. S. 
News and World Re
port" publică în ulti
mul său număr un ta
bel cu profiturile rea
lizate de companiile a- 
mericane în cursul anu
lui 1962. După cum re
iese din tabel, majori
tatea marilor societăți 
americane au reușit să 
realizeze în cursul anu
lui trecut profituri fa
buloase, în ciuda pre
siunii tot mai accentua
te a șomajului și a ten
dinței de încetinire a 
dezvoltării industria
le. Printre companiile 
care au realizat în 1962 
beneficii record se nu
mără „General Motors'^ 
care a înregistrat față 
de anul precedent o 
creștere a beneficiilor 
de 63,4 la sută, „Ameri
can Motors" — 64,2 la

sută — și „Delta Air 
Lines“ — 166,8 la sută. 
„Afacerile, este ade
vărat, sînt bune — 
scrie „U. S. News and 
World Report“ — iar 
profiturile în creștere. 
Totuși activitatea eco
nomică nu a crescut 
atît de rapid după cum 
se sperase“.

Potrivit revistei, co
menzile în curs sînt în 
prezent mult sub nive
lul atins la mijlocul a- 
nului 1962 iar noile co
menzi înregistrate sînt 
sensibil inferioare celor 
de acum șase luni.

Cea mai gravă pro
blemă însă, a cărei re
zolvare nu șe întrevede 
nici în : 
problema 
„Șomajul,
News and World Re
port“ rămîne în conti
nuare problema majoră

viitor, rămîne 
șomajului. 

, scrie „U. S.

a națiunii, stabilizîn- 
du-se în prezent la 5,8 
la sută din totalul for
ței de muncă". Față de 
3 800 000 șomeri cît s-au 
înregistrat în luna de
cembrie a anului trecut, 
luna ianuarie a marcat 
o creștere 
de șomeri, 
„creșterea 
devenit cu 
mică decît 
bișnuită în acest încep, I 
de sezon". Revista ex
primă pesimism în le
gătură cu această pro
blemă.

Referindu-se la pers
pectivele economiei a- 
mericane, ,,U S, News 
and World Report“ nu 
ascunde faptul că „în
grijorările nu vor înce
ta prea curînd". și că 
SU. A. vor întîmpina 
noi dificultăți econo
mice.

la 4 700 000 în timp ce 
slujbelor a 

mult mai 
creșterea c •

Cifre ș

femei. în aproape

i fapte
® Intr-un raport al O.N.U., privind 

situația femeilor în agricultură din 
numeroase țări capitaliste și foste 
colonii, se arată că femeile care 
muncesc în agricultură în astfel de 
țări ca R.F. Germană, Austria, Fran
ța, Suedia, Japonia lucrează zilnic 
între 11,5—17,8 ore.

Un apoi lansaf de către Comite
tul din Quito al femeilor din Ecua
dor arată că „în timp ce războiul 
atomic face să planeze pericolul 
său asupra omenirii, trebuie să fa
cem cunoscută lumina lumii noi pe 
care o purtăm în visurile noastre 
despre pace și dreptate. împreună, 
noi vom face ca această lume să 
devină realitate".

Greva zincografilor
la patru ziare new-yorkezede

Spania vrea să intre 
în Piața comună

este con- 
impor-

• în prezent, în U.R.S.S. femeile reprezintă 59 la sută din numărul total al specialiștilor cu o înaltă calificare. 74 la sută din medici și 70 la sută din profesori sînt Uniunea Sovietică sînt 400 000 de femei ingineri.
• In America femeia

siderată o persoană de 
tanță secundară, în special in dome
niile economic, politic și juridic ale 
vieții societății — la această conclu
zie ajunge revista „New York Times 
Magazine". Atitudinea față de fe
meie in S.U.A., scrie ziarul „New 
York Post", situează Statele Unite la 
nivelul celor mai înapoiate țări din 
lume".® Să fie reduse impozitele de stat — aceasta este revendicarea formulată de Uniunea femeilor franceze, în chemarea adresată tuturor femeilor din Franța. Chiar și guvernul, se spune în declarația uniunii, recunoaște că în țară prețurile cresc continuu. Majorarea salariilor pe care muncitorii o obțin cu prețul unei lupte perseverente rămîne în urmă față de costul vieții mereu crescînd.

4
al femeilor japoneze la Tokip în sprijinulde la un miting

economice, pentru dezarmare și pace.
Aspect 

revendicărilor lor

BRUXELLES. Manuel Iribarne, ministrul informațiilor și turismului din Spania, care se află în vizită la Bruxelles, a declarat miercuri după-amiază că „Spania vrea să se asocieze Pieței comune și se pregătește pentru aceasta". El a subliniat că importurile și exporturile țării sale sînt orientate desigur spre Europa și Piața comună este cel mai important client al Spaniei.
ALGER. După cum anunță agenția France Presse, la 5 martie, autoritățile militare franceze au transmis Armatei algeriene baza militară aeriană de la Ain Arnat, situată în apropierea localității Setif. Franța mai păstrează în Algeria cîteva baze militare, printre care importanta bază maritimă militară de Mers-El-Kebir.

Încetarea din viață
a Iui Nikolai Dîgai

MOSCOVA. C.C. alConsiliul de Miniștri al nunță că la 6 martie a viață după o boală greagată Nikolai Dîgai, membru al C.C.

la
P.C.U.S.U.R.S.S. încetat din și îndelun-

Și a-

al P.C.U.S., deputat al Sovietului Suprem al U.R.S.S., președintele Sovietului Orășenesc Moscova.C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri au format o comisie guvernamentală în frunte cu Ghennadi Voronov pentru organizarea funeraliilor lui Dîgai și au hotărît ca urna cu cenușa rămășițelor pămîn- tești ale lui Dîgai să fie așezată în zidul Kremlinului din Piața Roșie.
CANBERRA. Recent, în orașul 

Bondi Beach (Australia), sindicatul 
muncitorilor din construcții meca
nice a organizat trei 
telice romînești : „R 
continuă dezvoltare 
„Frumusețile naturii 
lor din R.P. Romînă" și „Sportul în 

Romînă". Odată cu aceasta au 
prezentate și fotografii înfăți- 
realizări ale Republicii Popu- 
Romîne.

expoziții fila- 
P. Romînă în 

și progres", 
și construcții-

NEW YORK. Agenția France Presse anunță că zincografii de la patru mari ziare new-yorkeze : „New York Times", „Daily News“, „New York Telegram and Sun" și „Journal American” au hotărît să declare la rîn- dul lor grevă cu începere de la 7 martie, alăturîndu-se astfel luptei greviste a muncitorilor tipografi din New York. Această grevă, scrie qenția, riscă să amîne și mai soluționarea conflictului dintre tronii și tipografii new-yorkezi.
a-multpa-

Înaintea conferinței pentru

R.P. 
fost 
șind 
lare

amnistie politică și respectarea
drepturilor omului în Grecia

PEKIN. După cum anunță agenția China Nouă, la 7 martie Mao Țze- dun, președintele C.C. al P.C. Chinez, s-a întîlnit cu regele Laosului, Șri Savang Vathana. între Mao Țze- dun și regele Laosului a avut loc o convorbire cordială și prietenească. După întîlnire, Mao Țze-dun a oferit un dineu în cinstea regelui Șri Savang Vathana.

PARIS. La Paris a avut loc ședința Comitetului organizatoric internațional pentru desfășurarea conferinței privitoare la amnistie politică șj respectarea drepturilor o- mului în Grecia. La ședința comitetului s-a dat citire comunicatului delegației formate din reprezentanți ai Angliei, Italiei și Suediei care au făcut o călătorie de informare în Grecia. Conferința pentru amnistie politică și respectarea drepturilor o- mului în Grecia va avea loc la Paris

la 23 și 24 martie. La ea vor participa aproximativ 200 de delegați din 14 țări ale Europei occidentale.
COPENHAGA. La 7 martie, A. A. Gromiko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.. a făcut o vizită primului ministru al Danemarcei, J. O, Krag După convorbirea care a avut loc. J. O. Krag i-a informat pe ziariștii danezi și sovietici de conținutul convorbirii. El a arătat că au fost abordate atît probleme de politică generală, care interesează cele două țări, cît și problemele relațiilor sovieto-daneze. Tn prima jumătate a zilei. A. A. Gromiko a fost primit in audientă de regele Federik al IX-lea al Danemarcei.
NEW YORK. Grupul celor unsprezece experți. însărcinat de către ultima sesiune a Consiliului Economic și Social aJ O.N.U. cuunor recomandări în vederea tirii Conferinței Națiunilor pentru comerț și dezvoltare, ca vicepreședinte pe expertul E. Dîmbu.
RABAT. Președintele Italiei. Antonio Segni, a sosit la 6 martie la Rabat într-o vizită oficială Președintele Italiei este însoțit de A Pic- cioni. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru al afacerilor externe.

elaborarea pregă- Unite a ales rom in
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