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în campania agricolă de primăvară — 
SUSȚINUT, NIVEL AGROTEHNIC ÎNALT

A sosit vremea însămînțănlor de primăvară. Executarea acestor 
lucrări în timpul optim la fiecare cultură este o condiție de cea mai 
mare însemnătate pentru obținerea unor recolte mari. De asemenea, 
în aceste zile trebuie făcute lucrările de întreținere a ogoarelor de 
toamnă, destinate culturilor ce se însămînțează mai tîrziu, Veștile so
site la redacție arată că în unele regiuni au și început lucrările de 
primăvară. Este necesar ca, pe măsură ce timpul permite, să se treacă 
cu toate forțele la lucru, astfel ca semănatul culturilor din prima epocă 
să poată fi terminat în timpul cel mai scurt.

Primele suprafețe 
însămînțate

Pe ogoarele dobrogene
CONSTANȚA (coresp. 

„Scînteii“). — Primă
vara și-a arătat pri
mele semne. Pe o- 
goarele dobrogene, 
care DÎnă acum cîtva 
timp stăteau sub a- 
morțirea înghețului, a 
început din nou frea
mătul muncilor agri
cole. Luni, în nume
roase gospodării co
lective și gospodării 
de stat din partea su
dică a Dobrogei a în
ceput semănatul cul
turilor din epoca I. 
In terenurile dinainte 
pregătite, semănătorile 
au lăsat să cadă pri
mele boabe de ma
zăre, borceag și ovăz. 
Ieri, în gospodăria 
colectivă din comuna 
Pecineaga lucrau de 
zor 8 tractoare. Pînă 
la orele 16 se și însă- 
mînțaseră 60 de ha cu

mazăre și măzărichs. 
Alte 100 ha erau pre
gătite pentru ca se
mănatul în ziua ur
mătoare să se desfă
șoare din plin.

Pe tov. Petru Șes, in
ginerul agronom al 
gospodăriei, l-am gă
sit pe cîmp, urmărind 
calitatea primelor în- 
sămînțări.

— Suprafața de 250 
o avem 
în epo- 
realiza 
zile —

el. Vom

de ha pe care 
de însămînțat 
ca I o vom 
numai în trei 
ne spunea 
urmări, de asemenea, 
respectarea adîncimii 
necesare de semănat 
cît și a densității op
time a semănăturilor.

Tractoarele și mași
nile agricole de la 
S.M.T. 23 August sînt 
plecate la brigăzile

permanente din gos
podăriile colective. In
ginerii și tehnicienii 
controlează folosirea 
judicioasă a acestora. 
Din cele 8 gospodării 
colective din raza de 
activitate a acestui 
S.M.T.. 5 au și început 
semănatul. Astfel, la 
Tuzla, Moșneni, Costi- 
nești etc., au fost 
însămînțate în prima 
zi peste 500 de hec
tare.

In prima zi de lu
cru din această pri
măvară, în gospodă
riile colective și gos
podăriile de stat din 
regiunea 
au fost 
te peste 1 000 ha cu 
mazăre, măzăriche și 
ovăz. Alte 5 000 de ha 
au fost pregătite pen
tru însămînțările 
zilele următoare.

PITEȘT1 (coresp. „Scînteii"). — 
In multe gospodării colective din 
regiunea Argeș, pe baza indica
țiilor inginerilor agronomi, colecti
viștii pregătesc terenul și însămîn
țează culturile timpurii.

Ieri la gospodăria agricolă colec
tivă Văleni-Podgoria puteau fi vă- 
zuți la lucru zeci de colectiviști. 
Pină seara, ei au plantat primele 
suprafețe cu cartofi timpurii și ar
pagic. „Ne-am organizat în așa fel 
munca — ne spune brigadierul 
Gheorghe Neacșu — incit suprafața 
de 5 hectare cu cartofi timpurii și 
2 hectare cu arpagic să o plantăm 
in cîteva zile".

La Colibași, președintele gospo
dăriei colective, tov. Savu Constan
tin, ne anunță că pe cîmp se însă
mînțează primele suprafețe cu ovăz.

Din 
vestea 
găzile 
ieri 9
mazăre. La G.A.C. Grădinari, bri
gada condusă de Tudor Constantin 
a însămînțat 5 hectare cu mazăre.

Sînt gata pentru a începe 
natul culturilor din epoca 
colectiviștii din Topoloveni, 
nicești, Călinești, Piatra-Sat

raionul Drăgășani a sosit 
că la G.A.C. Amărăști, bri- 
l și a Vil-a au însămînțat 
hectare cu ovăz și 2 ha cu

Dobrogea 
însămînța-

semă- 
I și 
Scor-

La S. M. T. Balaclu, regiunea București, a fost organizat un InBtructa] cu tractoriștii pentru cunoaș
terea în amănunțime a mașinilor agricole cu care vor lucra în campania de primăvară. In fotografie: Se 
face o demonstrație practică privind folosirea semănătorii de porumb.

N

In regiunea Suceava

Pregătirea semințelor întîrzie
Măsuri pentru scurgerea 
apei de pe semănături

Se extinde tracțiuneaa

cu locomotive Diesel - electrice
Pe liniile de cale ferată București — Craiova și pe 

cele care pornesc din Brașov spre Ploiești, Teiuș și 
Sibiu, toate trenurile directe de mărfuri sînt remorcate 
de locomotive Diesel-electrice. Randamentul supe
rior al acestor locomotive a permis ca transportul măr
furilor pe aceste trasee să fie efectuat cu un număr 
de locomotive de 1,7 ori mai mic decît cel folosit în 
tracțiunea cu aburi. Trecerea la tracțiunea Diesel- 
electrică pe liniile amintite duce și la obținerea unor 
Importante economii de combustibil.

(Agerpres)

mașină de calculat
Zilele trecute, în întreprinderea 

noastră — I.I.S. „Electro-Mureș” din 
Tg. Mureș — a fost fabricată cea 
de-a zecea mie mașină de calculat. 
Din 1958, cînd a fost fabricată prima 
mașină, producția a crescut lună de 
lună, fiind în prezent de peste 20 
de ori mai mare. Paralel a crescut 
productivitatea muncii, s-a ridicat 
nivelul calitativ al mașinilor și s-a 
redus de aproape trei ori prețul de 
cost. (De la Tănăsescu Teofil, me
canic).

Monumente ale naturii

îmbunătățirea 
iluminatului 

public
curind, munci
și tehnicienii 
întreprindereade la 

regională de electri
citate r 
terminat 
rea iluminatului 
blic pe 
fan ce| 
publicii 
precum 
comunelor 
și Trușești. In 
zent, iluminatul 
blic cu lămpi 
neon sau cu vapori 
de mercur a fost in
trodus In toate ora
șele regiunii.

Suceava au 
moderniza- 

pu- 
străzile Ște- 
Mare și Rs- 
din Săveni, 
și în centrul 

Darabani 
pre- 
pu- 
de

In luna februarie aproape 
25 000 de oameni de știință, 
artă și cultură, ingineri, spe
cialiști în diferite probleme 
au fost oaspeții satelor. Ei 
au înfățișat colectiviștilor 
principalele aspecte ale si
tuației internaționale și ale 
politicii externe a sfatului 
nostru, au făcut expuneri a- 
supra celor mai recente rea
lizări ale științei și tehnicii,

au vorbit despre arfa și cul
tura poporului nostru.

Specialiști cu înaltă califi
care au dat în acest răs
timp 240 consultații științi
fice cadrelor de conducere 
și tehnice din unitățile agri
cole socialiste. La toate a- 
cesfe acțiuni au participat 
peste 3 milioane de țărani 
colectiviști, lucrători din 
S.M.T. și G.A.S. (Agerpres)

Claxonatul interzis !
Locuitorii Timișoarei și cei ce au fost 

în ultimele zile în orașul de pe Bega 
au sesiza) o noutate: șoferii automobi
lelor, autobuzelor, autocamioanelor și 
troleibuzelor, motocicliștii nu mai cla
xonează.

Recent, Comitetul executiv al Sfatu
lui popular al orașului Timișoara a dat 
o decizie prin care s-a interzis condu
cătorilor de autovehicule să semnali
zeze prin claxonare atîf ziua cît și 
noaptea. Este una din măsurile care 
duce la înlăturarea zgomotelor supără
toare din marile orașe.

In urma organizării fot mai bune a 
circulației, în viitor și în alte mari 
orașe din țara noastră se va renunța 
la claxonare.

CLUJ (coresp. „Scinteii").—Nu de mult, 
Comisia monumentelor naturii a declarat 
ca monumente ale naturii Molidul cande- 
labru, aflat nu departe de orașul Bistrița, 
Gorunul lui 
nei Glrbova 
Șicului, din 
deiabru are 
o Înălțime de 25 metri, o formă pirami
dală ce nu se întîlnește la alfi molizi. Go
runul lui Năchita are o vlrstă de peste 
350 de ani. E format dintr-un trunchi ma
siv cu diametru de 2 metri, cu o coroană 
bogată ce ajunge la 32 metri înălțime. La
cul Șicului se evidențiază prin suprafețele 
mari cu apă, trestișurile abundente, nenu
mărate soiuri de pește și păsări de baltă.

Năchila, din hotarul comu- 
de Sus, raionul Aiud, și Lacul 
raionul Gherla. Molidul can- 
o vîrstă de 100—120 de ani,

Concurs de modele
Luni seara s-a încheiat în 

Capitală cel de-al doilea con
curs de modele de îm
brăcăminte organizat de 
U.C.E.C.O.M. între cooperati
vele meșteșugărești 
Cu acest prilej, în 

de stat a avut
a
au 
de 
din

din țară, 
sala Cir- 
loc o pa- 
La con- 

peste
modei.
participat 

specialiști și lu- 
cooperativele de

cului 
radă 
curs 
2 100
crători 
producție meșteșugărească de 
specialitate. Timp de 5 zile, 
cît a durat concursul, coope
rativele de Îmbrăcăminte din 
orașele șl centrele muncito-

reștl au prezentat peste 500 
de modele de îmbrăcăminte 
pentru bărbați, femei șl copii 
adecvate sezonului de primă
vară și vară. Cele mai bune 
rezultate în crearea de noi 
modele au fost obținute de 
cooperativele din orașul 
București, regiunile Crișana, 
Cluj, Banat, Iași, Bacău și Ga
lați. Pentru a face cunoscute 
publicului noile modele reali
zate de muncitorii coopera
tori, ele vor fi prezen
tate în cursul acestei luni și 
în orașele Cluj, Bacău, Iași, 
Baia Mare.

JntîInîreG „Prietenilor 
Muzeului de artă 
al R. P. Romîne"

Luni după-amiază, în sala mică W 
Palatului R. P. Romîne- a avut loe 
prima întîlnire a „Prietenilor Mu
zeului de artă al R.P. Romîne". Cu
vîntul de deschidere a fost rostit de 
artistul emerit M. H. Maxy, directo
rul muzeului. Au luat apoi cuvîntul 
artistul poporului Ion Jalea, Ion Du
mitrescu,
compozitorilor 
maestrul emerit al artei 
nescu, criticul de artă 
pescu și academicienii P. Constanti-
nescu-Iași și Șt. S. Nicolau. S-a cititj 
de asemenea, cuvîntul acad. Tudor, 
Vianu. In încheiere au fost prezen
tate filmul documentar consacrat 
creației pictorului Luchian și filmul 
artistic „Moulin Rouge". La întîlnire 
au participat peste 750 de iubitori ai 
artei din Capitală.

prim-secretar 
din R.

al Uniunii 
P. Romină, 
Marius Bu- 
Mircea Po

(Agerpret)

La Școala medie „Matei Basarab’* din Capitală, l-a ame
najat un complex sanitar care deservește pe elevi. Complexul 
este format din cabinete de medicină școlară, cabinet stoma
tologic șl de logopedie, o sală de tratamente șl o infirmerie, 
în fotografie : La cabinetul stomatologic al complexului sa
nitar.
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Un punct pe ordinea de zi Cartea la locul de muncă

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“).—
Convingîndu-se din proprie ex

periență că sămînța dublu hibridă 
de porumb aduce mare spor de 
recoltă, colectiviștii din Bobulești, 
regiunea Suceava, și-au procurat pe 
bază de schimb, 10 400 kg porumb 
dublu hibrid de sămânță. Pentru 
celelalte culturi, la care folosesc 
sămînță din producția proprie, au 
trimis din vreme probe la labora
tor. Gospodăriile colective din 
Dumbrăveni, Roma, Darabani, Ar- 
borea, Ibănești, Trestiana,. Vlăsi- 
nești, Știubieni și altele, s-au în
grijit din vreme de procurarea și 
condiționarea semințelor necesare 
în campania agricolă de primăva
ră. Fruntașe în acțiunea de procu
rare a seminței de porumb sînt 
gospodăriile colective din raionul 
Dorohoi, care pînă în prezent au 
schimbat peste 80 la sută din can
titatea planificată pentru a fi în- 
sămînțată. Consiliile de conducere 
și inginerii agronomi din gospodă
riile colective din acest raion au 
pregătit din vreme cantitățile de 
porumb care trebuiau duse la ba
zele de recepție pentru a se primi 
în schimb sămînța dublu hibridă. 
Și gospodăriile colective din raio
nul Săveni și-au asigurat o bună 
parte din sămînța dublu hibridă.

In celelalte raioane, schimbul se
mințelor este încă întîrziat. In ma
gaziile Agrosemului din regiune au 
sosit pînă în prezent peste 1400 
tone porumb dublu hibrid 
sămînța, dar nici jumătate 
ceastă cantitate nu a fost 
bată.

Mult rămase în urmă cu 
bul semințelor de porumb

unele gospodării colective, consiliile 
de conducere și inginerii agronomi 
n-au luat măsuri nici pentru selec
ționarea semințelor existente în 
gospodării. G.A.C. Oneaga și Doro
banți au trimis la laboratorul de 
control al semințelor probe de 
ovăz cu 25-27 la sută corpuri stră
ine ; G.A.C. Călărași a trimis pro
be de semințe de orzoaică cu 14 la 
sută corpuri străine, iar de la 
G.A.C. Drislea o probă de mazăre 
avea gărgărițe vii.

Timpul este destul de înaintat. 
Consiliul agricol regional are da
toria să ia măsuri pentru asigura
rea și condiționarea din vreme a 
întregii cantități de semințe.

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Co
lectiviștii din comuna Tg. Frumos, 
raionul Pașcani, lucrează de zor 
zilele acestea, sub îndrumarea in
ginerului Constantin Pavel, pre
ședintele gospodăriei colective, la 
protejarea culturilor împotriva a- 
pei provenite din topirea zăpezii. 
Ei au făcut numeroase șănțulețe și 
rigole pe tarlalele de șes și în gră
dina de legume, înlăturînd perico
lul de staționare a apei pe o su
prafață de 120 ha de grădină și pe 
mari suprafețe de grîu și orz.

Lucrări pentru scurgerea apei 
din zăpezi se fac în multe alte 
gospodării colective din regiunea 
Iași.

De curînd am mers în Valea Jiu
lui pe urmele unei scrisori sosite la 
redacție șl în care mai mulți maiștri 
din sectorul III de la mina Aninoa
sa își exprimau nemulțumirea față 
de felul în care sînt conduse trebu
rile sectorului...

...Nu s-ar putea spune că conți
nutul scrisorii constituia o noutate 
pentru directorul minei, tovarășul 
Iosif Ledrer, pentru secretarul comi
tetului de partid, tovarășul Ion Bar
na, sau pentru secretarul organiza
ției de bază din sectorul III, tov. 
Adalbert Bihavetz. Nici chiar șeful 
sectoruluf, inginerul Costea, nu ti
vea nimic de contestat. își recunos
cuse lipsurile. Făcuse acest lucru 
cu cîtva timp înainte, cînd a fost 
chemat în fața comitetului de 
partid. El a subliniat : „E vorba de 
a îndrepta lucrurile. Aceasta mă 
privește atît pe mine, cît și pe unii 
din maiștrii sectorului. Trebuie să 
vă spun, că, deși am fost criticat 
chiar de maiștri, nici de acum îna
inte n-am să trec cu vederea peste 
unele neajunsuri din munca lor“.

Cel care au fost de față l-au ce
rut, pe bună dreptate, inginerului 
Costea, să spună lucrurilor pe 
nume.

...Intr-una din zile șelul de sector 
trecuse prin citeva abataje. Asupra 
multor lucruri trebuie să-șl îndrepte 
ochii Inginerul cînd face controlul 
locurilor de muncă. Intr-un abataj 
tocmai se pușcase și, spre surprin
derea minerilor, a maistrului și ingi
nerului, găurile „n-au rupt' cum s-aT 
fi cerut. Care să fie oare cauza ? 
Maistrul Nicolae Dumitraș răspundea 
de schimbul respectiv.

— Cum au fost plasate găurile, 
cite s-au bătut și cu ce încărcătu
ră î — a vrut să aile de la maistru 
șeful sectorului.

Dumitraș n-a putut răspunde. Nu 
controlase abatajul înainte de puș- 
care.

— Cum trebuiau plasata găurile 
pentru ca ele să rupă cît mai bine ? 
— a fost a doua întrebare pusă de 
inginer. Nici la aceasta maistrul 
Dumitraș n-a răspuns nimic.

A urmat o lecție practică dar și 
o concluzie îndreptățită a șeiului de 
sector : „Dacă maistrul nu cunoaște 
aceste chestiuni elementare, cum 
poate să controleze și să îndrume 
el activitatea brigăzilor de care 
răspunde ?“.

...Brigada care săpa suitorul 
atac spre stratul 7 se apropia 
pași repezi de sfîrșltul lucrării,
ajutorul suitorului se va deschide

tîmpinat greutăți în muncă. Dar da 
cînd a venit în sector maistrul me
canic Vasile Sima, se cunoaște. Ți-e

un nou panou bogat de cărbune. 
Aici va fi plasat cel mai important 
loc de muncă din sector ; mai bine 
de jumătate din producția sectoru- mai mare dragul să lucrezi cu ase- 
lui se va baza pe acest panou. Fie
care oră, schimb sau zi cîștigate 
înseamnă multe tone de cărbune 
extrase înainte de termenul stabilit - 
pentru darea în exploatare a noilor 
locuri de muncă. E lesne de înțeles

PE URMELE UNEI SCRISORI 
SOSITE LA REDACȚIE

de ce atenția tuturora era îndrepta
tă spre suitorul de atac, spre asi
gurarea de cît mai bune condiții de 
muncă brigăzii care executa lu
crarea.

Mai erau trei zile pînă la străpun
gerea suitorului. Schimbul II al bri
găzii se prezentase ca de obicei la 
ponta]. Minerii așteptau să primeas
că indicații, să se stabilească mă
suri pentru ca ziua lor de muncă să 
fie cît mai spornică. L-au așteptat 
însă zadarnic pe maistrul lor, Traian 
Crăciun. Acesta nu numai că nu 
făcuse pontajul minerilor din schim
bul ce-1 avea de condus, dar nici 
măcar pontajul său nu și-1 făcuse la 
mină.

— Cum stăm cu disciplina în 
muncă, tovarășe Crăciun î Contri
buie ea la autoritatea de care ai 
nevoie ?

Și exemplificările au continuat : 
alături de atîția și atîția maiștri 
buni, pricepuțl și destoinici, buni 
organizatori ai producției pe locul 
de muncă, mai există, se vede, șl 
unii care nu-și înțeleg încă îndato
ririle și răspunderea ce le au.

★
Comitetul de partid 

Aninoasa s-a orientat 
cînd — pornind de la
plificări și analizînd în profunzime 
problemele ridicate — a înscris pe 
ordinea de zi a ultimei plenare lăr
gite cu șefii de sectoare, cu maiștrii, 
artificierii — discutarea modului în 
care maiștrii își îndeplinesc rolul în 
producție. Folositoare pentru dez
voltarea și bunul mers al produc
ției au fost problemele dezbătute în 
această ședință.

— Producția din mină depinde în 
mare măsură de maistru — spunea 
șeful de brigadă Aurel Cristea. Mul
tă vreme brigăzile noastre au în-

menea oameni.
La plenară s-a vorbit mult și des

pre atribuțiile, drepturile și obliga
țiile pe cais le are maistrul în pro
ducție, despre faptul că rolul și au
toritatea lui trebuie să crească con
tinuu. Fiind conducătorul unic al lo
cului de muncă, maistrul are răs
punderea pentru realizarea sarcini
lor de plan la toți indicii. El are da
toria să organizeze judicios munca, 
să aleagă și să aplice cele mai efi
ciente metode de lucru. Au fost ci
tate exemple de maiștri care-șl în
deplinesc cu conștiinciozitate și răs
pundere sarcinile ce le revin, exer
cită un control permanent asupra 
calității cărbunelui extras știind că 
de acest lucru sînt direct răspunză
tori. Ce se poate spune însă despie 
unii din maiștrii din abatajele din 
stratele 8, 9 și 15 și abatajele ca
meră din stratul 5 blocul I, care nu 
urmăresc cu perseverență tăierea

C. MORARU

(Continuare în pag. IlI-a)

In anul trecut, în întreprinderile, 
instituțiile, unitățile cooperatiste și 
șantierele de construcții din Capi
tală, prin difuzorii de carte și prin 
standuri s-au desfăcut cărți în va
loare de peste 22 milioane lei. Ca 
urmare a creșterii tot mai mari a 
numărului cititorilor de toate vîr- 
stele, difuzarea cărții în Capitală a 
crescut în 1962, pe cap de locuitor, 
cu aproape 40 la sută față de 1959, 
Pentru a veni în ajutorul celor care 
doresc să-și procure lucrări de spe
cialitate, standurile din întreprin
deri desfac în secții, cu prioritate, 
cărți legate de specificul meseriilor 
respective. Listele cu cărți întoc
mite pe diverse ramuri industriale 
și tehnice, precum și bibliografiile 
anexate la unele volume permit 
muncitorilor să găsească cu ușu
rință lucrările care-i interesează,

Comisiile de ingineri și tehnicieni 
din întreprinderi sprijină difuza
rea cărților tehnice recomandînd 
muncitorilor cele mai folositoare 
lucrări, dînd consultații. întocmind 
liste cu cărțile cele mai solicitate, 
făcînd propuneri pentru reeditarea 
unor lucrări epuizate.

(Agerpres)

„ Vă invităm să vizitați

pentru 
din a- 
schlm-

echim- 
________ ____ _ dublu 
hibrid sînt gospodăriile colective 
din raionul Botoșani. Din 584 tone 
de porumb dublu hibrid, gospodă
riile colective din raion nu au ri
dicat decît circa 200 tone. în

de la mina 
bine atunci 
cîteva exem-

ds 
cu 
Cu

Mangalia. Blocuri noi pe strada 30 Decetnbri® ffotai A. Cartojan)
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Intr-un peisaj do
minat de două culori 
— albul zăpezii și al
bastrul cerului, am 
revăzut de curînd 
contururile Bucegilor, 
Munții, șerpuirea Pra
hovei, așezarea 
naiei rămăseseră ace
leași, dar, privite din 
leagănul telefericului, 
căpătau o nouă și 
nebănuită amploare. 
Printr-o instalație sim
plă și, în definitiv, 
obișnuită, mîna omu
lui colaborase cu na
tura, amplificindu-i 
farmecul și frumu
sețea.

Ne-am amintit a- 
ceastă imagine, desco
perind deunăzi în vi
trine. cîteva cărțulii 
intitulate modest „mic 
îndreptar turistic“, ie
șite din tiparele Edi
turii Meridiane. Sibiul, 
Valea Prahovei, Cra
iova, Brașovul sînt 
prezentate iubitorilor 
de excursii prin foto
grafii reușite, prin- 
tr-un text adeseori 
viu și atrăgător, care 
oferă totodată cele 
mai utile adrese, 
cele mai mici indicații 
necesare unui vizita
tor. E o invitație la 
drumeție pentru ze
cile de mii de turiști 
care străbat, mai ales 
vara, drumurile țării, 
dar, răsfoind aceste 
ghiduri ne dăm seama 
că, mai mult decît a- 
tît, ele constituie un 
îndemn la cunoașterea 
unei noi geografii, la 
descoperirea noului pi
toresc și a noilor fru
museți create de mîna 
omului.

In Brașov vom în- 
tîlni și clădirea Sfatu
lui breslelor — azi 
muzeu, și amintirea 
lui Coresi — tipărito- 
rul primelor cărți în 
limba romînă, dar

vom întîrzia cu același 
interes în noul cartier 
„Steagul Roșu", vom 
admira blocul zvelt și 
luminos, străjuit de 
plopi și de stîlpii liniei

Si- Instantanee.
de troleibuz din piața 
Strungul; vom întîrzia 
în fața 
utilate

Sau.
„micul

noilor uzine 
modern.
să deschidem 
îndreptar

gătea: o față de masă 
cu crizanteme, un ser
viciu de înghețată lu
crat în lemn de stejar, 
o candelă de argint, 
precum și țesături de 
borangic și pînză sub
țire (!?). Amintindu-vă 
de aceste „exponate", 
care azi ni se par ri
dicole, „micul îndrep
tar" vă invită să vizi
tați noul centru al 
Craiovei și noile sale 
uzine, dintre care 
lectroputere"

„E- 
trimite

peste hotare produse 
ale industriei noastre

Sibiului, la pagina 16. 
Imaginea jalnicelor a- 
teliere ale Fabricii Rie
ger de odinioară, stă 
față în față cu imagi
nea noilor hale ale 
Uzinei „Independența“, 
iar trei pagini mai 
departe, ne întîmpină 
linia suplă a ba
rajului hidrocentralei 
Sadu V, din apropie
rea Sibiului. In peisa
jul vechiului oraș, a- 
ceste imagini și altele 
aduc dimensiunile și 
tinerețea socialismu
lui.

O investigație în 
trecutul Craiovei- ofe
rită de „micul îndrep
tar" merită a fi con
semnată. Pentru Ex
poziția internațională 
ce urma să aibă loc 
în 1937 la Paris, „in
dustria" orașului pre-

socialiste. Și străbă- 
tind drumurile Olte
niei, ghidul vă înfăți
șează, alături de co
loana fără sfîrșit a lui 
Brîncuși, nenumărate
le coloane ale celui 
mai nou peisaj olte
nesc, peisajul petro
lier.

Prezentînd turiștilor 
orașele și împrejuri
mile lor — Editura 
Meridiane mai pregă
tește ghiduri pentru 
Iași, Cluj, Galați, Ti
mișoara; colecția „mi
cului îndreptar" alcă
tuiește o amplă des
criere a patriei noa
stre socialiste, în care 
pitorescul naturii ca
pătă alte dimensiuni 
alături de frumusețile 
înfăptuite de om.

P. DIACONESCU
'M
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VI AT A DE PARTID

Cum ne ocupăm de întărirea organizațiilor 
de bază din gospodăriile colective

Un erou al luptei antifasciste
20 de ani de la asasinarea lui Nicolae Cristea

Raionul Mizi] este unul dintre ra
ioanele agrare ale regiunii Ploiești. 
Consolidarea economico-organizato- 
rică a tuturor gospodăriilor agricole 
colective, creșterea simțitoare a 
producției agricole vegetale și ani
male — sarcini principale trasate de 
partid — impun îmbunătățirea con
tinuă a muncii de partid la sate. 
G.A.C. Ciorani, Vadu Săpat, Baba 
Ana, Conduratu, Dulbanu, Movi
la Banului, Fulga de Jos și al
tele din raionul nostru sînt azi 
gospodării fruntașe, tocmai dato
rită faptului că organizațiile de 
partid desfășoară o temeinică acti
vitate politică și organizatorică.

Viața a confirmat că organizațiile 
de bază pot primi cel mai bun aju
tor cînd acesta este acordat pe te
ren, la fața locului, de către secre
tari și ceilalți membri ai biroului 
comitetului raional — activiști cu 
experiență în munca de partid. Iată 
un exemplu. G.A.C. Pitulicea, care 
posedă o mare suprafață de pămînt, 
nu a obținut rezultate pe măsura 
posibilităților. Aici au existat lipsuri 
în organizarea muncii. In iarna a- 
ceasta, în preajma întocmirii planu
lui de producție, secretarul comite
tului raional, tov. Ștefan Lupu, îm
preună cu tov. Dumitru Divoiu, in
structor teritorial, s-au ocupat de 
ridicarea rolului organizației de par
tid în viața gospodăriei. Pornind de 
la analiza activității din anul tre
cut, ei au îndrumat biroul organi
zației de bază să repartizeze sarcini 
concrete membrilor și candidaților 
de partid. S-a recomandat bi
roului să pună în discuția adună
rii generale chestiuni importan
te, ca respectarea disciplinei în 
muncă, apărarea și dezvoltarea avu
tului obștesc ; cei doi activiști au 
luat parte la pregătirea acestor adu
nări ?i la desfășurarea lor. Secreta
rul comitetului raional a ținut două 
expuneri în fața membrilor și can- 
didaților de partid și a tovară
șilor din activul fără partid, 
despre rolul organizației de partid 
în întărirea G.A.C.. despre disciplina 
în muncă și apărarea avutului ob
ștesc. Gospodăria și-a întocmit un 
plan de producție bun. S-a intensifi
cat. munca politică în scopul mobi
lizării tuturor colectiviștilor la lu
cru. La fel au procedat în alte gos
podării tovarășii Ion Dumitrescu și 
Nicolae Bucur, secretari ai comitetu
lui raional, tovarășii Nicolae Toma, 
Gh. Marinescu, Ion Grecu, Gh. Milu 
și ceilalți membri ai biroului.

A intrat în obiceiul activiștilor co
mitetului nostru raional să lucreze 
nemijlocit cu organizațiile de bază.

Consfătuire cu bibliotecarii
La Eforie Nord a avut 

loc recent o consfătuire 
a bibliotecarilor din re
giunea Dobrogea. Con
sfătuirea a analizat po
sibilitățile intensificării 
muncii de popularizare 
a cărții în rîndul mase
lor de cititori și in spe
cial a cărții agricole, or

ganizarea de recenzii, 
prezentări de cărți, lec
tură în grup etc., pentru 
atragerea a cît mai 
mulți colectiviști în rîn
dul cititorilor perma- 
nenți. Cele 320 de biblio
teci din satele regiunii 
posedă în prezent aproa

cu birourile lor ; diferitele probleme 
sînt soluționate cu participarea ac
tivă a organizației. Un sprijin efec
tiv au primit organizațiile de partid 
din gospodăriile colective cu prilejul 
întocmirii planurilor de producție 
pe 1963. Planurile au fost analizate de 
către adunările generale ale organi
zațiilor de bază, ceea ce a dus la 
îmbunătățirea lor. Pentru ca adună
rile generale pe gospodării colecti
ve să se desfășoare la nivelul cerut 
de sarcinile mari care stau în fața 
agriculturii noastre socialiste, am 
stabilit ca membrii biroului să se 
ocupe în mod nemijlocit de pregă
tirea și desfășurarea adunărilor. Ei 
au condus peste 90 la sută din adu
nările generale ale gospodăriilor co
lective. Aceasta a contribuit la o 
dezbatere profundă a planurilor, a 
mijloacelor concrete pentru înfăp
tuirea lor.

O mare însemnătate în întărirea 
organizațiilor de partid din G-A-C. 
are activitatea instructorilor terito
riali, care sînt zi de zi prezenți în 
gospodăriile colective, cunosc în
deaproape membrii birourilor orga
nizațiilor de bază, pe ceilalți mem
bri și candidați de partid, pe toți 
colectiviștii, cunosc viața și preocu
pările lor. Dînd toată atenția pre
gătirii instructorilor teritoriali, co
mitetul raional are în ei un ajutor 
de nădejde. Numeroși tovarăși ca 
Cernât Stan, Mihai Ion, Ion Ciocan, 
Nicolae Achim, Dumitru Divoiu și 
alții lucrează cu inițiativă.

Iată pe scurt activitatea tovarășu
lui Cemat. El răspunde de organi
zația de partid din G.A.C. Movila 
Banului unde, în toamna trecută, a 
fost constituit un comitet de partid, 
înainte vreme biroul organizației de 
aici aștepta ca instructorul să-i facă 
plan de muncă, să stabilească ordinea 
de zi a adunărilor, să conducă adu
nările. Cum procedează acum tova
rășul Stan Cernat ? După ce se în
toarce în comună de la instructajul 
lunar, el informează comitetul de 
partid și birourile organizațiilor de 
bază asupra principalelor probleme 
care stau în fața raionului și cere 
birourilor să-și întocmească singure 
planuri de muncă. împreună cu bi
rourile, el vede aceste planuri și. de 
la caz la caz, propune îmbunătățiri. 
Experiența bună a unor organizații 
o răspîndește și la celelalte prin ex
punerile pe care le face cu diverse 
prilejuri. Orice inițiativă bună este 
stimulată de către tovarășul In
structor. ceea ce contribuie la creș
terea spiritului de răspundere al 
membrilor și a inițiativei lor. Adu

pe 1 milion de volume 
de literatură politică, 
beletristică, agricolă, 
științifică etc.; 175 000 
de colectiviști, mecani
zatori etc., sînt cititori 
permanenți ai bibliote
cii. Aceștia au citit anul 
trecut peste 1,5 milioane 
de cărți. 

nările generale se țin cu regulari
tate, se pun în discuție problemele 
specifice și actuale, care stau în 
fața brigăzilor într-un moment sau 
altul.

Activitatea organizațiilor de bază 
a influențat în bine întreaga muncă 
din G.A.C. Movila Banului. Orga
nizația de partid a orientat munca 
politică în rîndul îngrijitorilor ca ei 
să asigure hrănirea rațională a va
cilor, curățenia exemplară în graj
duri, țesălarea și adăparea la timp 
a animalelor, să pună capăt risipei 
de furaje.

Una din căile cele mai importante 
în îmbunătățirea muncii în toate or
ganizațiile de bază este generaliza
rea experienței bune în munca de 
partid. Biroul comitetului raional, 
apreciind activitatea comitetului de 
partid și a organizațiilor de bază de 
la G.A.C. Movila Banului, a organi
zat un schimb de experiență. Tova
rășul Gh. Constantin, secretarul co
mitetului de partid, și tovarășul Stan 
Cernat, instructor teritorial, au 
vorbit despre metodele de muncă 
folosite. Schimburi de experiență au 
fost organizate și în scopul generali
zării metodelor bune ale comitetelor 
de partid din comunele Glodeanu 
Sărat și Fulga în munca politică de 
masă în rîndul colectiviștilor, a me
todelor în munca cu activul fără 
partid, folosite de organizațiile de 
bază din G.A.C. Grădiște și Fîntî- 
nele.

Recent, biroul comitetului raional 
de partid a analizat cum se înfăp
tuiesc în raionul nostru prevederile 
hotărîrii plenarei C.C. al P.M.R. din 
aprilie 1962. Prin primirea de noi 
candidați și membri de partid, din 
rîndul colectiviștilor fruntași în 
munca pentru creșterea producției 
și dezvoltarea avutului obștesc, or
ganizațiile de bază s-au întărit, pre
zența comuniștilor se face simțită în 
sectoarele principale ale producției.

Comitetul raional de partid Mizil 
acordă o deosebită atenție educării 
comuniste a noilor membri și can
didați de partid.

In raionul nostru mai persistă 
însă unele lipsuri în activitatea de 
întărire a organizațiilor de bază din 
gospodăriile colective. Biroul comi
tetului raional n-a reușit să ajute 
toate organizațiile de bază (G.A.C. 
Fîntînele. G.A.C. Loloiasa și altele) 
să se ridice la nivelul cerințelor. 
Membrii biroului și secretarii comi
tetului merg rar în organizațiile de 
bază din satele mai îndepărtate ale 
raionului. Unii din membrii birou
rilor de organizații de bază din gos
podăriile colective Ulmeni. Clondiru, 
Glodeanu Sărat nu muncesc cu des
tulă inițiativă. Va trebui să acordăm 
mai multă atenție primirii în partid 
a colectivistelor. Insuficient se ocu
pă de educația membrilor și candi
daților de partid organizațiile de 
bază din G.A.C. Săhăteni și Tom- 
șani.

Generalizînd în continuare expe
riența bună în munca de partid, vom 
contribui la întărirea organizațiilor 
de partid de la sate, la consolidarea 
gospodăriilor agricole colective din 
raion.

TEODOR ȘTEFĂNESCU 
prlm-secretar al Comitetului 

raional de partid Mizil

O discuție utilă

De curînd, Comite
tul orășenesc de 
partid Călan a anali
zat activitatea colecti
vului de la turnătoria 
de lingotiere din ca
drul uzinei „Victoria". 
S-a subliniat că pen
tru îmbunătățirea ca
lității produselor este 
necesar să se respecte 
graficul de uscare a 
formelor, să se acorde 
mai multă atenție ri
dicării calificării mun
citorilor. Hotărîrile a- 
doptate în urma dis
cuțiilor au început să 
fie aplicate în produc
ție. Procentul de re
buturi a scăzut. S-au 
organizat conferințe 

caracter tehnic pen
tru muncitori, diferen
țiate pe profesii. Se vor 
deschide și noi cursuri 
de ridicare a califică
rii. (De la Iosif Crasca, 
muncitor). u

Grădinarii 
colectivei

La G.A.C. „Unirea" 
din comuna Balta 
Doamnei, raionul Plo
iești, se vor cultiva în 
acest an 192 ha cu le
gume. Pentru obține
rea de legume tim
purii, grădinarii co
lectivei au semănat

La „rampa do control". Controloarea de calitate Ana Ciupercă șl ajutoarea 
«a, Emilia Popa, de la secția de finisaj a Fabricii de postav „Proletarul” din Ba
cău, verifică țesăturile abia Ieșite de la mașini. (Foto : Agerpres)

Bin scrisorile corespondenților voluntari
în răsadnițe, pe o 
suprafață de peste 
1 600 m p roșii tim
purii, ardei, varză, 
vinete etc. In urma 
îngrijirii atente, ră
sadurile au început să 
crească. Zilele acestea, 
grădinarii vor ră
sădi varza. (De la 
Veronel Porumboiu, 
tehnician).

Cărucioare 
fără roate ?

De cîtva timp, la 
fiecare sfîrșit de lună, 
în atelierul de mon
taj al fabricii „Ideal" 
din Mediaș se string 
sute de cărucioare 
pentru copii. Sînt a- 
proape gata de livrat 
comerțului. Le lipsesc 
numai inelele de cau
ciuc de la roate. în
treprinderea „Tehnica 
nouă“ din București, 
unde se execută ine
lele, întîrzie să le ex
pedieze. Deseori se 
întîmplă să trimită un 
număr mai mic, de 
inele decît cel stabilit, 
în acest caz ar urma 
ca o bună parte din 
cărucioare să nu aibă... 
roate-. Ce părere are 
conducerea întreprin
derii „Tehnica nouă" 
despre felul cum își 
respectă. obligațiile 
contractuale ? (De la 
Vaier Vlasin, munci
tor).

Cursuri
de perfecționare 
pentru apicultori

Consiliul agricol ra
ional Huși. în colabo
rare cu ocolul silvic, a 
inițiat un curs de 
perfecționare a api
cultorilor. La primele 
lecții cursanții au fă
cut cunoștință cu me
tode noi de înmulțire 
a familiilor de albine 
prin roire artificială, 
au învățat cum se 
cresc și se selecțio
nează mătcile etc. 
Lecțiile predate au 
fost însoțite de dia- 
filme. (De la Juju 
Schaffer, pensionar).

Pentru sezonul 
de primăvară

La atelierul de mo
dele al fabricii de în
călțăminte „Ardelean
ca" din orașul Alba 
Iulia se lucrează la 
confecționarea unor 
noi sortimente de în
călțăminte pentru se
zonul de primăvară. 
Au fost create 16 mo
dele noi de pantofi 
pentru femei și băr
bați. Vasile Bădilă, Ion 
Stanciu și alții au 
realizat cele mai fru
moase modele de în
călțăminte. (De la 
Ion Măruntu, munci
tor).

Era în martie 1943. De mal bine 
de patru luni încercau în fel și chip 
călăii Gestapoului din Paris să afle 
numele luptătorului din Rezistență 
pe care-1 arestaseră. Zadarnic însă. 
Nici cu ajutorul celor mai sălbatice 
schingiuiri n-au izbutit să-1 facă să 
vorbească. Totuși, patrioții francezi 
au aflat că cel asasinat de hitleriști, 
după chinuri îngrozitoare, la 13 
martie 1943, a fost 
comunistul romîn 
Nicolae Cristea.

Născut în 1906, 
la marginea Ga
laților, într-o fa
milie de munci
tori, el cunoaște 
din copilărie mi
zeria și suferin
țele pe care stă- 
pînirea burghezo- 
moșierească le hă
răzise clasei mun
citoare. De la ta
tăl său, vechi 
membru al sindi
catului muncitori
lor din port, a în
vățat că lupta
unită e singura 
cale de izbăvire a 
muncitorimii de 
exploatare. După 
ce termină școala de meserii și lu
crează un timp la șantierul naval din 
Galați, se stabilește la București 
unde muncește într-un atelier de ti- 
nichigerie. Conștiința solidarității 
de clasă, ura împotriva exploatato
rilor, năzuința spre o viață liberă, 
demnă, firea sa dîrză, hotărîtă, îl 
duc în mod firesc în rîndurile avan- 
gardei proletariatului revoluționar, 
în 1929 devine membru al Partidu
lui Comunist Romîn.

In perioada eroicelor lupte din ia- 
nuarie-februarie 1933, care au mar
cat o cotitură în viața partidului și 
a mișcării noastre muncitorești. Ni
colae Cristea ia parte, cu înflăcărarea 
care-1 caracteriza, la vasta acțiune 
de solidarizare cu ceferiștii pe care 
partidul o organiza în rîndurile 
muncitorimii. Devenind apoi mem
bru în biroul organizației P.C.R. a 
Capitalei, el muncește intens pentru 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
partid, pentru mobilizarea maselor 
la lupta condusă de partid, organi- 
zînd comitete cetățenești de luptă 
împotriva scumpetei, speculei și 
măsurilor represive ale guvernelor 
burghezo-moșierești.

Sesiuni de constituire a sfaturilor 
populare comunale și ale orașelor raionale

In peste 200 de comune și orașe 
raionale din regiunea Ploiești au a- 
vut loc zilele acestea sesiuni de con
stituire a sfaturilor populare. După 
validarea mandatelor noilor deputați 
au fost alese comitetele executive și 
comisiile permanente ale sfaturilor 
populare. In cadrul sesiunilor, pre
ședinții noilor comitete executive au 
informat pe deputați asupra princi
palelor sarcini ce revin organelor lo
cale ale puterii de stat în legătură 
cu buna desfășurare a campaniei a- 
gricole de primăvară, cu înfrumuse
țarea și buna gospodărire a satelor și 
orașelor.

★
In regiunea Suceava au avut loc 

pînă în prezent sesiuni de constitui
re a sfaturilor populare în 133 de co

„.1936. Alături de aproape 50oț de 
alți comuniști și antifasciști romîni, 
de reprezentanții a 53 de popoare, Ni
colae Cristea ia parte la eroica epo
pee a Brigăzilor Internaționale care 
luptau pe pămîntul Spaniei împo
triva fascismului, se distinge în bă
tăliile de la Brunete, Saragosa, Te- 
ruel, ca și la cele de pe fluviul 
Ebru ; curajul și vitejia lui fac să 

fie numit coman
dant al bateriei 
„Tudor Vladimi- 
rescu”.

Anul 1939 îl gă
sește pe Nicolae 
Cristea internat 
în Franța într-un 
lagăr de concen
trare împreună cu 
alți voluntari din 
brigăzile interna
ționale ; în cursul 
transferării spre 
alt lagăr, el reu
șește să evadeze 
sărind împreună 
cu 17 tovarăși din 
trenul aflat în pli
nă viteză. După 
ce-și vindecă ră
nile, el se alătură 
eroicei mișcări da 

Rezistență organi
zate de Partidul Comunist Francez 
și face parte din conducerea primu
lui detașament romîn din cadrul Co- 
mitetului Militar Național al Franc
tirorilor și Partizanilor. Vorbind, 
înaintea unei acțiuni de luptă, 
tovarășilor din grupul de par
tizani pe care-1 conducea, el le 
spunea : „Lupțînd pe teritoriul 
Franței subjugate,... luptînd pe stră
zile Parisului și pretutindeni împo
triva dușmanului, noi continuăm 
tradiția de luptă a partidului nos
tru, a întregii clase muncitoare din 
Romînia".

Grupul de partizani pe care-1 con
duce dă grele lovituri cotropitorilor 
hitleriști: zeci de trenuri care trans
portă trupe și armament sînt arun
cate în aer. In octombrie 1942 este 
arestat la întoarcerea dintr-o acțiu
ne de luptă, iar peste cîteva luni 
ucis de hitleriști.

Azi, cînd prin victoria deplină a 
socialismului în țara noastră s-a în
făptuit idealul măreț pentru care 
și-au jertfit viața Nicolae Cristea și 
atîția alți eroi ai clasei muncitoare, 
exemplul lor luminos însuflețește pe 
oamenii muncii în lupta pentru în
făptuirea politicii partidului puse în 
slujba înfloririi patriei socialiste.

mune și orașe raionale. După vali
darea mandatelor noilor deputați și 
alegerea comitetelor executive și a 
comisiilor permanente, deputății sfa
turilor populare au dezbătut și apro
bat un plan de măsuri privind buna 
gospodărire și continua înfrumuseța
re a localităților, executarea tuturor 
lucrărilor agricole de primăvară la 
timpul optim și în bune condiții 
agrotehnice.

☆
In raionul Buhuși din regiunea 

Bacău s-a terminat desfășurarea se
siunilor de constituire a noilor 
sfaturi populare comunale. In în
treaga regiune s-au ținut pînă în 
prezent peste 180 de sesiuni ale 
sfaturilor populare comunale și ale 
orașelor raionale. (Agerpres)

Două manuale și cîteva probleme ale istoriei literare
Discuția Inițiată pe marginea 

manualelor de Istoria literaturii ro- 
mîne mi se pare deosebit de im
portantă și utilă. Ea este cu atît 
mai necesară cu cît unele capitole 
de manual au fost gîndite acum 
un deceniu — perioadă în care 
istoria literaturii a făcut mari pași 
înainte. Decalajul existent între 
stadiul actual de dezvoltare al 
istoriei literare și unele pagini din 
manuale se percepe în probleme 
de conținut și de metodă.

Un prim punct ce se cuvine dis
cutat în legătură cu manualele 
pentru clasele IX și X, la care ne 
vom referi, pornește de la pro
grama școlară care se concreti
zează în alcătuirea acestora. E 
vorba de numărul autorilor stu- 
diați, de proporționarea spațiului 
ce li se acordă, de desemnarea 
acelora care sînt tratați în capitole 
separate, spre deosebire de cei 
menționați în capitole qenerale. 
Necesitățile pedagogice cer, cu 
dreptate, să nu se înmulțească 
prea mult numărul autorilor ; e 
evident însă că nu pot fi lăsate la 
o parte figuri însemnate. Soluția 
adoptată de programă șl, deci, de 
manuale, comportă laturi discuta
bile.

După părerea mea, în raport cu 
cerințele de selecție, Dinicu Go- 
lescu, importantă personalitate 
culturală, dar nu literară propriu- 
zisă, șl Vasile Cîrlova, poet cu 
accente noi, dar căruia o existen
ță de numai 22 de ani nu i-a în
găduit să scrie decît cîteva poezii, 
puteau fi discutați în capitole de 
sinteză. In schimb sînt alte nume 
care nu pot fi trecute cu vederea 
sau pomenite în fugă. La sfîrșitul 
manualului de clasa a X-a, în mai 
puțin de două pagini sînt trecuțiîn 
revistă șase scriitori — Emil Gîr- 
leanu, Duiliu Zamflrescu, Ion Agîr- 
biceanu. Al. Davila, Jean Bart, I. 
Al. Brătescu Voineștl. Locul lui 
Agîrbiceanu ar fi fost mai potrivit 
în perioada dintre cele două 
războaie mondiale, alături de Sa- 
doveanu cu care a fost contempo
ran. Ce va reține elevul despre o 
operă expediată pe un sfert de pa

gină ? Iar dacă procedeul e discu
tabil pentru mai mulți scriitori, el e 
inadmisibil pentru Duiliu Zamflres
cu, fiindcă opera acestuia — ine
gală, cu mari contradicții interne 
care constituie una din problemele 
încă neclarificate ale istoriei noa
stre literare — are o însemnătate 
deosebită în dezvoltarea realismu
lui critic și, în special, a romanu
lui.

Altă soluție discutabilă e cea cu 
privire la curentele literare. Autorii 
de manuale și-au dat seama că, 
fără a intra în detalii și fără a în
cerca operația, adesea dificilă, a 
clasificării scriitorilor după curen
te, sînt necesare cunoștințe qene
rale. în cele spuse se ivesc însă 
neclarități și erori în contradicție 
cu dezvoltarea teoriei și istoriei li
teraturii.

Manualul de clasa a IX-a prezin
tă clasicismul în qeneral sintetic și 
clar, dar perpetuează în primele 
fraze o neclaritate pornită de la 
confuzia dintre curentul clasicis
mului și adjectivul cu sensuri nu
meroase „clasic": „Clasicismul este 
un curent literar care a adus o 
contribuție însemnată la dezvolta
rea literaturii universale. Primii 
scriitori clasici au fost scriitorii 
antichității greco-latine. Scriitori 
ca Homer, Anacreon, Pindar, Sofo- 
cle, Virgiliu, Horațiu, Ovidiu au 
lăsat posterității opere care le-au 
asigurat un loc de seamă în lite
ratura clasică antică“. Deși, la un 
moment dat, textul localizează is
toric curentul — după renaștere — 
elevul va fi îndemnat să clasifice 
pe scriitorii greci sau latini în ca
drul clasicismului și să confunde 
curentul cu adjectivul care înseam
nă adesea „consacrat de istoria 
literară*.

In același manual, o caracteri
zare sumară, dar în general justă, 
a romantismului dă ca exemple 
din literatura noastră pe Cîrlova, 
iar pentru „elemente romantice“ 
pe Bolintineanu, Alexandrescu, Ne- 
gruzzi, Alecsandri și „alți scriitori 
din trecut“. Emineecu nu e citat, în 
afară doar dacă nu e subînțeles 
printre „alți scriitori". Manualul de 
clasa a X-a îl pomenește la capito

lul „realismul critic" în rîndul celor 
mai de seamă scriitori din dece
niile 8 și 9 ale secolului trecut 
alături de Caragiale și Creangă. 
Omiterea lui Eminescu din ca
pitolul despre romantism și ci
tarea lui în paginile de prezen
tare a realismului critic intră im
plicit în contradicție cu cele spuse 
în capitolul consacrat poetului. A- 
colo, pe bună dreptate, se subli
niază specificul romantic al crea
ției eminesciene. Dar lipsa de a- 
cord între manuale și chiar între 
paginile aceluiași manual — cel 
de clasa a X-a — e de natură să 
deruteze pe profesori și pe elevi. 
De fapt, se simte în această ezi
tare o mai veche subapreciere a 
romantismului.

Unitatea strînsă a formei și con
ținutului în artă face aproape im
posibilă separarea elementelor din 
fiecare cateqorie. In critică și în 
practica pedagogică discutăm 
conținutul prin intermediul formei, 
analizăm ceea ce estetica științi
fică denumește „ideile artistice“. 
Multe pagini din manuale reușesc 
să analizeze conținutul păstrînd 
contactul cu concretul și indivi
dualitatea formei, dar nevoia de 
claritate și de sistematizare îi în
deamnă pe autori să despartă 
uneori prea rigid cele două laturi. 
Chiar și manualul de clasa a X-a 
și cel mai recent alcătuit de clasa 
a IX-a (autor C. Boroianu) separă 
uneori forțat tema de „mijloacele 
artistice', ori de „măiestria artis
tică". In asemenea cazuri tema e 
enunțată abstract, iar caracteriza
rea „măiestriei* sau „mijloacelor 
artistice" se reduce la generalități 
mai ales cu privire la limbă sau la 
figurile de stil : „Momentele ac
țiunii se succed într-un ritm viu, po
vestirea este captivantă' ; „Stilul 
nuvelei se caracterizează prin so
brietatea mijloacelor de expresie" 
(Analiza nuvelei „Alexandru Lă- 
pușneanu" în manualul de clasa a 
IX-a).

Se poate vedea și din aceste 
exemple că o consecință a se
parării între conținut și formă 
este vagul caracterizărilor. Astfel 
de caracterizări, atît de generale

încît ajung să nu mal spună nimic, 
se întîlnesc în manuale și în ana
liza operelor, dar abundă, mai a- 
les, în paragrafele cu privire la 
„locul" scriitorului respectiv în li
teratura noastră. Cînd nu rezumă 
date bio-bibliografice, asemenea 
paragrafe sună adesea sec, uni
form, neconvingător. ...„Bogatul 
conținut de idei al versurilor sale, 
Coșbuc l-a turnat într-o desăvîr- 
șită formă artistică... Versurile sale 
cizelate cu grijă avînd măsuri, rit
muri si rime atît de variate, se ca
racterizează printr-o mare cursivi
tate*. „Scriitorul (Vlahuță) a răs
puns adesea de pe poziții înain
tate multor probleme de seamă“. 
In ce măsură separația între temă 
și idei, pe de o parte, și mijloacele 
artistice, pe de alta, este pedago- 
qic necesară, care sînt condițiile 
unei bune analize literare sînt 
chestiuni care ar face oportună o 
discuție specială. în orice caz se
parația cuprinde riscul de a sădi 
la unii elevi o atitudine vulgariza
toare față de opera literară.

Aprecieri depășite fac incom
pletă sau îndoielnică aleaerea u- 
nora dintre textele analizate. Tex
tele din Eminescu oferă un tablou 
destul de variat al creației poetice 
dar omit proza artistică. La Cara
giale, schițele sînt discutate în ca
drul biografiei. Analiza operei se 
oprește doar asupra „Arendașului 
romîn*. Se neglijează astfel o 
parte monumentală a operei. Din
tre nuvele e aleasă „Două loturi“, 
a cărei valoare nu intră în discu
ție, dar care e mai puțin caracte
ristică pentru proza de analiză și 
se înrudește prin ton și temă cu 
lumea „momentelor*. Ar fi fost mai 
potrivit să se adauge unul dintre 
„momente" fie dintre cele cu forță 
de sinteză politică — Telegrame, 
Tempora — fie dintre cele ce vor
besc de școală — Lanțul slăbiciu
nilor, Bacalaureat. Includerea nu
velelor „O făclie de paști* sau „In 
vreme de război” ar fi fost reve
latorie pentru cealaltă față a ope
rei lui Caragiale despre care a 
vorbit Ibrăileanu — lumea tragică, 
necaricaturizată, a omului.

Sînt cîteva exemple care arată 
că. subliniindu-se progresul pe 
care l-au reprezentat manualele 
actuale, e nevoie de o „punere 
la zi".

SILVIAN IOSIFESCU

DIN POȘTA' DISCUȚIEI
Neconcordante

In studiul limbii și lite
raturii romîne are o im
portanță deosebită însuși
rea de către elevi a unor 
noțiuni și definiții clare, 
lipsite de ambiguități.

în actualele manuale 
se pot întîlni însă nume
roase formulări neprecise 
și chiar neconcordanțe. 
Mă voi referi la un sin
gur exemplu, care cred 
că e concludent. In- 
tr-una din primele lecții, 
în manualul de clasa a 
VIII-a se arată, după pă
rerea mea în mod just, că 
„Limba literară este as
pectul cel mai corect al 
limbii naționale, produs 
al unei continue prelu
crări din partea scriitori
lor, a publiciștilor, a oa
menilor de știință și de 
cultură, o sinteză a posi
bilităților de exprimare 
frumoasă a limbii între
gului popor". în manua
lul pentru clasa a IX-a 
se arată în schimb că 
„Limba literară este as- 
pectul cel mai îngrijit al 
limbii comune (!?)“.

Dacă răsfoim manualul 
de clasa a X-a, la pagi
nile 12-13, există o seamă 
de formulări din care re
iese că limba literară se 
Identifică cu limba lite
raturii artistice. Citînd 
versul lui Eminescu „A 
turna în forme nouă lim
ba veche și înțeleaptă“^

autorii arată că limba li
terară în deceniile 8 și 
9 ale secolului al XIX- 
lea s-a dezvoltat ca ur
mare a folosirii de către 
Eminescu, Caragiale și 
Creangă a unor expresii 
populare, arhaisme și ne
ologisme. Este evident că 
se confundă două noțiuni 
distincte, deoarece sfera 
noțiunii de limbă litera
ră, în sensul larg al cu- 
vîntului, cuprinde pe lin
gă limba literaturii artis
tice, cea a publicațiilor 
periodice, a operelor știin
țifice și a documentelor 
de stat etc. Limba litera
ră stă la baza oricărei 
creații artistice, dar scrii
torul poate folosi cu mă
iestrie atît graiurile regio
nale cît și arhaismele 
pentru a exprima conți
nutul de idei. Marele 
scriitor Sadoveanu aduce 
în opera sa istorică limba 
veche și înțeleaptă a ră
zeșilor, dar cît de anacro
nic ar suna această expri
mare într-un articol de 
fond dintr-un ziar. Deci, 
nu trebuie confundate a- 
ceste noțiuni și nici no
țiunea de limbă literară 
cu izvorul său care este 
limba întregului popor.
prof. TUDOR DIACONU

Școala medie nr. 2 
din Pitești

derea mai multor teme 
de sinteză.

Consider că s-ar putea 
introduce unele teme ca : 
tradițiile de luptă ale po
porului împotriva exploa
tării oglindite în folclor 
(clasa a VIII-a) ; contri
buția scriitorilor de la 
1848 la dezvoltarea lite
raturii (clasa a IX-a) ; sa
tul romînesc în opera 
scriitorilor din a doua ju

mătate a secolului ș 
XIX-lea (clasa a X-a) ; 
condamnarea războiului 
în literatura deceniilor 
trei și patru din secolul 
al XX-lea ; dragostea 
pentru viața noastră 
nouă în poezia contem
porană (clasa a Xl-a) ș.a.

prof. VIRGINIA 
POPESCU

Școala medie din Giurgiu

Un alt punct de vedere

Mai multi
de si

Din experiența mea 
pedagogică am văzut că 
lecțiile de sinteză au 
o însemnătate deosebită 
pentru însușirea de către 
elevi a cunoștințelor de

! capitole
n teză
teorie și Istorie a litera
turii. Manualele de lite
ratură romînă, în actuala 
lor ediție, nu cuprind su
ficiente asemenea lecții. 
De aceea, propun inclu

In articolul „Manual 
sau tratat?“, publicat în 
cadrul discuțiilor despre 
cărțile școlare din ziarul 
„Scînteia". autoarele se 
pronunță pentru preda
rea noțiunilor de teorie a 
literaturii în clasa a
VIII- a, așa cum se pro
cedează în prezent.

Eu nu împărtășesc a- 
cest punct de vedere și 
cred că ar fi mult mai 
bine ca noțiunile de teo
rie literară să se predea 
eșalonat in clasele a
IX- a, a X-a și a XI-a, ca 
suport teoretic al lecții
lor din cadrul istoriei li
teraturii. Studiind este
tica în strînsă legătură 
cu operele scriitorilor 
clasici sau contemporani, 
elevii nu-și vor însuși 
doar cunoștințe abstrac-

O proporționare
Manualul de istorie a 

literaturii pentru clasa 
IX-a și programa care 
a stat la baza elaborării 
lui cred că ar putea fi 
îmbunătățite în urma u- 
nei mai judicioase pro
porționări a capitolelor 
pe care le cuprinde

După părerea mea, 
lecțiile „Cultura și lite
ratura romînă în secolele 
al XIV-lea, al XV-lea șl

te. Ei vor înțelege astfel 
mult mai lesne noțiunile 
despre genurile literare, 
curentele literare, despre 
caracterul partinic, popu
lar și național al litera
turii, ca si unele definiții 
criticate în articolul men
ționat. în formula pe ca
re eu o propun și alte 
noțiuni ca biografia, a- 
mint.irea. memoriile, mo
nografia ș. a. — care 
lipsesc din programa șco
lară și din actualul ma
nual de teorie a literatu
rii — ar putea fi predate 
elevilor.

Estetica izvorăște din 
fenomenul literar si tre
buie legată de el
prof. GRAȚJAN .SUCAN 
Școala medie „Dragoș 
Vodă” din Cîmpulung 

Moldovenesc

mai judicioasă...
al XVI-lea", capitolele 
despre cronicari și primii 
noștri poeți ar putea fi 
expuse mai sintetic, mai 
corespunzător cerințelor 
pedagogice. Astfel s-ar 
putea destina mai mul
te ore studierii literaturii 
clasice.

prof. GEORGE 
FIRANESCU 

Școala medie nr. S 
din Craiova
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Sortarea șl Încărcarea buștenilor la întreprinderea forestieră Sinaia (Foto : Agerpres)

Primirea de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Remine, 

Gheorghe Gaston Marin, a ambasadorului 
Elveției la București

Luni, 11 martie, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mine, Gheorghe Gaston Marin, a 
primit în audiență de prezentare pe 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Elveției la București, 
Emile Bisang. (Agerpres)

Sosirea unei delegafii 
a radioteleviziunii poloneze
Duminică a sosit în țară o dele

gație a radioteleviziunii poloneze, 
în frunte cu tov. Wlodimierz Sokor- 
ski, președintele Comitetului de ra
diodifuziune și televiziune, în vede
rea reînnoirii Convenției de colabo
rare în domeniul radiodifuziunii și 
televiziunii cu Radioteleviziuhea ro
mînă.

Oaspeții polonezi au fost întîmpi- 
nați la sosire în Gara de nord de 
tovarășul Ion Pas, președintele Co
mitetului de radiodifuziune și tele
viziune de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al R. P. Romîne.

(Agerpres)

Conferință de presă 
la ambasada 

R. D. Germane

A

Plecarea delegației 
Uniunii Tineretului 

Cehoslovac
Delegația Uniunii Tineretului 

Cehoslovac^ condusă de tov. Anezka 
Vallgurova, secretar al C.C. al Uniu
nii Tineretului Cehoslovac, a vizi
tat în ultimele zile orașul Constanța 
și stațiunile de pe litoral, G.A.S. 
Călărași și G.A.C. Ceacu din regiu
nea București și Combinatul poli
grafic „Casa Scînteii" din București.

Sîmbătă, 9 martie, delegația a fost 
primită de Secretariatul C. C. al 
U-T.M. cu care a avut un schimb de 
păreri privind continua întărire a 
legăturilor de prietenie între Uniu
nea Tineretului Muncitor și Uniunea 
Tineretului Cehoslovac.

Luni, 11 martie, delegația Uniunii 
Tineretului Cehoslovac a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.

(Agerpres)

ședința colegiilor reunite 
ale Ministerului învățamîntiiliii 

și Ministerului Sănătății 
și Prevederilor sociale

Recent a avut loc o ședință a co
legiilor reunite ale Ministerului In- 
vățămîntului și Ministerului Sănă
tății și Prevederilor Sociale la care au 
participat reprezentanți ai U.C.F.S., 
C.C.S., U.T.M., Crucii Roșii, Consi
liului Național al Femeilor. A fost a- 
nalizată activitatea de educație fi
zică și sanitară din școli și facul
tăți. (Agerpres).

Un punct pe
(Urmare din pag. I-a)

cărbunelui, felul cum se respectă 
pușcarea selectivă acolo unde apar 
intercalați! de piatră etc. î

Au avut dreptate acei tovarăși 
care, în cadrul ședinței, au insistat 
în mod deosebit asupra necesității 
ca maistrul să fie cît mai bine pre
gătit din punct de vedere profe
sional, să-și cunoască temeinic a- 
tribuțiile și să le îndeplinească în
tocmai.

La mina Aninoasa desfășoară o 
activitate rodnică un număr însem
nat de maiștri. Unii au provenit de 
pe băncile școlilor, alții avînd o ex. 
periență bogată în producție și-au 
completat în ultimii ani studiile. Și 
pentru unii și pentru alții, s-a sub
liniat în plenară, este necesară re
împrospătarea cunoștințelor și acu
mularea de cunoștințe noi în raport 
cu ridicarea continuă a nivelului 
tehnic al producției.

— Cînd șefului de brigadă i se 
înmînează la început de lună fcaia 
de acord — planul pe o lună în
treagă — maistrul are datoria să 
stabilească și măsurile tehnico-or- 
qanizatorice menite să asigure rea
lizarea ritmică a sarcinilor de pro
ducție, să urmărească nu numai to
nele de cărbune extrase, ci șl cei
lalți indicatori — și-a spus părerea 
în plenară un miner.

în scopul desfășurării în condiții 
optime a procesului de producție 
se cere maiștrilor să găsească cele 
mai potrivite căi pentru aprovizio
narea la timp a locurilor de muncă 
cu materiale, scule, utilaje, energie, 
să îmbunătățească continuu condi
țiile de muncă ale brigăzilor, să ve
gheze cu cea mai mare răspundere

ordinea de zi 
la respectarea normelor de tehnica 
securității muncii.

îmbucurător a fost faptul că la 
plenară un număr însemnat de in
gineri — printre care Ion Popa, Va
sile Chicinaș, Dumitru Nițu — și-au 
propus să se ocupe de ridicarea 
gradului de pregătire a maiștrilor 
mineri. După ce și-a analizat lipsu
rile dovedite în muncă și în com
portarea cu unii maiștri, inginerul 
Liviu Costea a promis de asemenea 
să se ocupe personal de pregătirea 
maiștrilor din sectorul pe care-1 con
duce.

Plenara comitetului de partid a 
fost bogată în învățăminte, atît pen
tru maiștrii mineri, cît și pentru con
ducerile sectoarelor și a minei. în 
cadrul ședinței s-a stabilit să fie in
tensificat controlul asupra felului 
în care maiștrii — membri și candi
dați de partid — își îndeplinesc 
sarcinile, să se analizeze în adună
rile generale ale organizațiilor de 
bază activitatea maiștrilor, să se 
organizeze în această privință 
schimburi de experiență între dife
rite sectoare ale minei. Comisia in
ginerilor și tehnicienilor din cadrul 
minei urmează să pregătească ex
puneri în fața maiștrilor pentru 
reîmprospătarea cunoștințelor lor 
profesionale și pentru informarea 
acestora despre cele mai noi reali
zări și metode folosite în exploata
rea cărbunelui.

*
...Răspunsul la problemele ridicate 

atît de scrisoarea trimisă redacției, 
cît și la cele spuse de inginerul 
Liviu Costea, l-a dat plenara comi
tetului de partid. Cît de bine a fost 
înțeles acest răspuns, rămîne să 
ne-o arate faptele.

La 11 martie Anton Ruh, ambasa
dorul R.D- Germane în R.P. Romînă, 
a organizat o conferință de presă, 
în cadrul căreia a vorbit despre con
gresul al VI-lea al P.S.U.G.

Au participat redactori ai presei 
centrale romîne, corespondenți ai 
presei străine și atașați de presă ai 
unor misiuni diplomatice.

PLENARE ALE C. C.
ALE PARTIDELOR FRĂȚEȘTI 

P* M. S. U.
BUDAPESTA (Agerpres).— La 8 

martie a avut loc la Budapesta șe
dința plenară comună a Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, a Comisiei 
Centrale de Revizie și a Comisiei 
Centrale de Control.

Participanții la plenară au ascul
tat raportul prezentat de Jânos 
Kâdâr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., în problemele situației in
terne și internaționale contempo
rane.

Plenara a discutat rezultatele și 
experiența alegerilor pentru Aduna
rea de Stat a R.P. Ungare și pentru 
sfaturile populare locale, problemele 
legate de convocarea primei sesiuni 
a Adunării de Stat, precum și ordi
nea de zi a acesteia.

Plenara a discutat, de asemenea, 
probleme economice, s-a pronunțat 
pentru lărgirea continuă a colaboră
rii în cadrul Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc și a examinat 
unele probleme ale mișcării munci
torești internaționale.

Plenara a discutat o informare cu 
privire la schimbul de păreri avut 
cu I. B Tito și a aprobat eforturile 
îndreptate spre extinderea continuă 
a relațiilor de stat, economice, so
ciale între R.P.U. și R.P.F.I.

în toate problemele discutate ple
nara a adoptat hotărîri corespun
zătoare.

Cuvîntarea iui N. S. Hrușciov 
in fata oamenilor de litere si de artă

Consfătuire a silvicultorilor
La Cîmpulung Moldovenesc au 

început luni lucrările unei consfă
tuiri interregionale silvice organi
zate de Ministerul Economiei Fores
tiere.

In prima zi a consfătuirii au fost 
prezentate referate asupra felului în 
care sînt îndeplinite sarcinile trasate 
de Congresul al IlI-lea al partidului 
sectorului silvic în privința bunei 
gospodăriri a fondului forestier și re
facerii pădurilor, precum și măsurile 
ce trebuie luate în aceste regiuni 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
perspectivă. De asemenea, s-au dis
cutat probleme legate de aplicarea 
noului cod silvic. în aceeași zi, di
recția regională a economiei fo
restiere Suceava a prezentat un re
ferat cu privire la munca în pepinie
rele silvice și creșterea productivită
ții pădurilor.

Lucrările consfătuirii continuă.

P. C. din Austria
VIENA 11 (Agerpres). — După 

cum relatează ziarul „Volksstimme“, 
la Viena a avut loc recent Plenara 
C.C. al P.C. din Austria.

Participanții la plenară au ascul
tat și au analizat raportul lui F. 
Furnberg, secretar al C.C. al P.C. 
din Austria, cu privire la apropia
tele alegeri prezidențiale și comu
nicarea lui F. Hexmann, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Austria, cu privire la situația din 
mișcarea comunistă internațională.

INFORMAȚII
© Luni seara a avut loc la Ateneul 

R. P. Romîne recitalul violonolistului so
vietic Igor Bezrodnîi, acompaniat la pian 
de A. Makarov. Programul a cuprins lu
crări de Schubert, C. Frank, Prokofiev, 
Șostakovici, Tîganov și Szimsnowski.

Recitalul s-a bucurat de un frumos 
succes.

P. C. din Finlanda
HELSINKI 11 (Agerpres). — 

TASS : După cum relatează „Kansan 
Uutiset“, plenara Comitetului Cen
tra) al Partidului Comunist din Fin
landa, care a avut loc la 9 martie, 
a examinat situația actuală, precum 
și probleme legate de pregătirile în 
vederea celui de-al XIII-lea congres 
al partidului. Plenara a adoptat o 
rezoluție în care subliniază că Parti
dul Comunist din Finlanda sprijină 
întrutotul lupta pentru majorarea 
salariilor a muncitorilor și funcțio
narilor slab retribuițl.

MOSCOVA 11 (Agerpres).— „Prav
da“ și celelalte ziare din Moscova au 
publicat duminică cuvîntarea rostită 
de N. S. Hrușciov la 8 martie la 
Kremlin în cadrul întîlnirii condu
cătorilor partidului și guvernului cu 
oamenii de litere și de artă.

Vorbitorul a subliniat din nou că 
sarcina principală a muncii ideo
logice a partidului comunist este în 
prezent educarea tuturor oamenilor 
în spiritul idealurilor comuniste. 
P.C.U.S., Comitetul său Central con
sideră că literatura și arta sovietică 
se dezvoltă cu succes și își îndepli
nesc bine în linii mari sarcinile lor.

Subliniind că arta face parte din 
sfera ideologiei, vorbitorul a spus : 
„Politica noastră în artă, poli
tica intransigenței față de ab
stracționism, formalism și față de 
orice alte denaturări burgheze este o 
politică leninistă, pe care am promo
vat-o neabătut, o promovăm și o vom 
promova. Orice încercări ale dușma
nilor socialismului și comunismului, 
îndreptate împotriva ideologiei noa
stre marxist-leniniste, se vor sfărîma 
de unitatea de monolit ideologică și 
politică a clasei muncitoare, țărăni
mii colhoznice, intelectualității pro
venite din popor din țara noastră“.

Poporul nostru are nevoie de o 
artă combativă revoluționară. Lite
ratura și arta sovietică sînt chemate 
să evoce în imagini artistice vii pe
rioada măreață și eroică a construi
rii comunismului, să reflecte veridic 
afirmarea și victoria noilor relații 
comuniste în viața noastră.

Vorbitorul a atras în continuare 
atenția asupra unor teme și ten
dințe greșite care se vădesc în ope
rele unor autori despre perioada 
cultului personalității lui Stalin. 
Tendințele greșite constau în spe
cial în faptul că întreaga atenție 
este concentrată în mod unilateral 
asupra cazurilor de fărădelege, sa
mavolnicie, abuz de putere. în- 
tr-adevăr, anii cultului personalită
ții lui Stalin au lăsat urmări grele. 
Totodată trebuie să avem în ve
dere și să ținem minte că acești 
ani n-au fost o perioadă de stag
nare în dezvoltarea societății so
vietice, cum își închipuie duș
manii noștri. Sub conducerea parti
dului comunist, sub steagul idei
lor și poruncilor marelui Lenin, 
poporul nostru construia cu succes 
și a construit socialismul. Trebuie 
să dăm o ripostă amatorilor de a eti
cheta drept „idealiști“ pe scriitorii și 
oamenii de artă care scriu despre 
ceea ce este pozitiv în viața noastră. 
N. S. Hrușciov a subliniat că ceea 
ce este bun în viață trebuie să fie 
reflectat în mod demn în literatură 
și artă, că nu trebuie defăimat de-a

valma tot ce s-a scris în perioada 
cultului personalității. Aceasta nu 
este o abatere de la congresele al 
XX-lea și al XXII-lea, aceasta este 
o afirmare a liniei congreselor al 
XX-lea și al XXII-lea ale P.C.U.S.

în legătură cu manifestările de 
formalism în arta plastică vorbito
rul a spus : „Fără îndoială că po
porul va găsi în sine puterea să dea 
o ripostă „inovatorilor“ de acest soi 
și aceia dintre ei care nu și-au pier
dut rațiunea își vor da seama și vor 
păși pe calea slujirii poporului, vor 
crea tablouri pline de bucurie, care 
îndeamnă la muncă“.

Exprimînd unele considerente des
pre orientarea în creația muzicală, 
vorbitorul a arătat că nimeni nu 
pune nici o interdicție asupra vre
unui stil sau gen muzical. Sîntem 
pentru o muzică melodioasă, plină 
de conținut, care emoționează sufle
tele oamenilor, care naște sentimen
te puternice și ne pronunțăm îm
potriva oricărei cacofonii.

Referindu-se la campania calom
nioasă dezlănțuită în presa burgheză 
în legătură cu „știrbirea“ adusă na
ționalității evreiești din U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov a declarat că acest 
lucru nu este adevărat, adăugînd 
că, din anul 1917, în U.R.S.S. evreii 
sînt în toate privințele egali cu toate 
celelalte popoare. în Uniunea So
vietică nu există problema evreiască. 
„Faptele oamenilor, a declarat vor
bitorul, sînt apreciate nu din punct 
de vedere național, ci din punct de 
vedere al clasei“... Partidul comunist 
„promovează consecvent politica 
prieteniei între toate popoarele, 
educă pe oamenii sovietici în spiri
tul internaționalismului, intransigen
tei față de orice fel de manifestări 
de discriminare rasială, vrajbă na
țională“.

N. S. Hrușciov a amintit cuvin
tele lui Lenin că literatura și arta 
trebuie să slujească interesele mun
citorilor și țăranilor, interesele po
porului. Așa-numita artă „stîngistă'' 
Lenin o numea fandoseala cea mai 
absurdă, nefirească și stupidă. Lenin 
a fost acela care a formulat princi
piul conținutului ideologic și al par
tinității literaturii și artei, neadmi- 
țînd posibilitatea existenței curente
lor ideologice diferite în arta sovie
tică. „Cine propagă ideea coexisten
ței pașnice în ideologie acela alu
necă în mod obiectiv pe pozițiile an
ticomunismului”. Partidul nu va 
permite nimănui să tocească și să 
slăbească forța de influență a litera
turii și artei — armă Ideologică as
cuțită a partidului și va înlătura din 
calea construirii comunismului tot 
ce stă în calea intereselor poporu
lui.

A treia victorie a hocheiștilor noștri
7-4 cu Iugoslavia

Fotbal
Mîine, două restanțe

Sîngeroasele represiuni 
anticomuniste din Irak

STOCKHOLM 11 (Agerpres). — 
Hocheiștii romîni au obținut un nou 
succes în cadrul grupei B a cam
pionatului mondial de la Stock
holm. Luni dimineață, reprezenta
tiva țării noastre a obținut cea 
de-a treia victorie, întrecînd cu 7-4 
(1-1 ; 2-1 ; 4-2) echipa Iugoslaviei, 
la capătul unui joc bogat în faze 
spectaculoase. Hocheiștii noștri 
s-au impus de la mijlocul re
prizei a doua. Scorul a fost des
chis în minutul 7 de echipa iugo
slavă prin Fele, dar echipa noas
tră a obținut egalarea după 4 mi
nute datorită lui Takacs. La relua
re, hocheiștii noștri preiau inițiati
va și marchează al doilea gol prin 
Andrei (21’). Tischler egalează, 
însă Andrei aduce din nou echipa 
noastră în avantaj. După a doua 
pauză, Florescu și G. Szabo mai 
înscriu încă două puncte și tabela 
indică 5-2 în favoarea echipei ro
mîne. In ultimele 10 minute echipa 
noastră, care în acest meci a jucat 
fără I. Szabo — accidentat, se re
simte după eforturile depuse și 
cedează inițiativa. Echipa iugo
slavă contraatacă și obține două 
puncte prin Fele și Zupacici, redu-

cînd scorul la 5-4. Cu cîteva mi
nute înainte de sfîrșitul jocului 
hocheiștii romîni atacă puternic și 
înscriu prin Calamar. Autorul ulti
mului punct al jocului este G. 
Szabo, care marchează în minutul 
58 dintr-un șut de penalitate.

Hocheiștii romîni vor juca joi cu 
Franța și sîmbătă cu Norvegia.

Alte rezultate — grupa A: Finlan- 
da-R. F. Germană 4-4; grupa B : 
Norvegia-Anglia 9-2; grupa C: 
Austria-Olanda 13-2.

Dîn jurul ringului
® Pugiliștii noștri și-au accelerai 

pregătirile în vederea meciului retur 
pe care-l susțin la 17 martie la Lodz 
cu echipa R. P. Polone din cadrul 
„Cupe: Europei". C. Ciucă, care a 
fost accidentat la arcadă, este în curs 
de vindecare. De asemenea, I. Mi- 
halik, complet restabilit, se pregăteș
te pentru reintrare. Antrenorii I. Chi- 
riac și T. Niculescu vor alcătui for
mația la 14 martie în ajunul plecării 
la Varșovia. Dacă echipa R. P. Romî
ne se califică, atunci în semifinalele 
„Cupei Europei" va primi replica 
echipei R. D. Germane, care, într-un 
meci amical, a învins sîmbăfă la 
Sofia cu 6—4 echipa Bulgariei.

O Meciul retur dintre Irlanda șl 
R. P. Bulgaria din cadrul „Cupei Eu
ropei" va avea loc la 31 marlie la 
Sofia. Primul meci desfășurat la Du
blin s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 5—5. Echipa învingătoare 
din acest meci va întîlni în semifi
nale echipa U.R.S.S.

® Direcția Palatului Sportului din 
Viena a anunțat oficial că meciul din
tre maghiarul Laszlo Papp șl nigeria
nul Dick Tiger pentru flitul mondial 
la cal. mijlocie va avea loc la sfîrșitul 
lunii Junle în capitala Austriei.

„Internaționalele“ 
de tenis de masă

Luni au continuat în sala Flo
reasca din Capitală „internaționa
lele” de tenis de masă ale 
R. P. Romîne. în sferturile de 
finală ale probei de simplu 
masculin tînărul nostru repre
zentant Dorin Giurgiucă l-a eli
minat cu 3—0 pe Cion Doc Cia 
(R.P.D. Coreeană), calificîndu-se în 
semifinale. El va juca cu un alt 
jucător coreean, Pac Sin II, învingă
tor cu 3—2 în partida cu iugo
slavul Vecko. In cealaltă semifina
lă Marcovic (Iugoslavia) va juca 
cu Sandor (R.P. Ungară).

în finala probei feminine Maria 
Alexandru, care a dispus cu 3—0 
de Folea, va întîlni pe învingătoa- 
rea din meciul Ella Constantines- 
cu—Geta Pitică.

Astăzi după-amiază cu începere 
de la orele 17 au loc finalele la 
cele 5 probe individuale.

Echipele bucureșfene Dinamo și 
Steaua, reîntoarse recent din turneele 
întreprinse peste hotare, vor susține 
mîine meciurile restanță din turul 
campionatului republican.

Dinamoviștii joacă la Timișoara cu 
formația studenților din localitate, iar 
Steaua înfîlnește la București (pe sta
dionul Republicii, de la ora 16,15) e- 
chipa Petrolul Ploiești.

Duminică, cuplaj în Capitală
Campionatul republican de fotbal 

se reia duminică 17 martie. Meciurile 
din București (Steaua — Crișana Ora
dea și Dinamo — C.S.M.S. lași) vor 
avea loc, în program cuplat, pe sta
dionul „23 August“. Prima partidă 
începe la orele 14,30, iar cea de-a 
doua ia 16,15.

H S3
Halterofilul sovietic Anatoli Gavri

lov, în vîrstă de 23 de ani, a stabilit 
un nou record mondial la cat. semigrea 
„stilul smuls”, cu performanta de 
146,5 kg.

★

în localitatea de sporturi de iarnă 
Harrachov (R. S. Cehoslovacă) au luat 
sfîrșit duminică întrecerile tradiționa
lului concurs international de schi 
(fond), la care au participat sportivi 
din 10 țări. Proba de 30 km a fost 
cîștigată de francezul Mathieau. Cam

La bazinul Floreasca
Anticipînd apropiatul sezon în aer li

ber, înotătorii și echipele de polo au 
desfășurat duminică, de-a lungul între
gii zile, o activitate febrilă la bazinul 
acoperit de la Floreasca.

începutul l-au făcut de dimineață 
echipele de polo. Cu excepția rapidiști- 
lor, (nepuși la punct cu antrenamentul) 
comportarea majorității jucătorilor, și 
în mod special a celor din lotul olim
pic, a demonstrat o pregătire bună.

Jocurile au fost interesante, viu dis
putate, cu faze pasionante. Iată rezul
tatele tehnice : Dinamo I — Dinamo II 
16-3 : Selecționata de juniori — Rapid 
8-6 ; Steaua — Știința 10-3.

După amiază incepînd de Ia ora 15 
și pînă seara tîrziu s-au desfășurat pro
bele de înot în cadrul tradiționalelor 
competiții „8 Martie” și „Steaua”. Ma
nifesting o bună pregătire înotătorii 
din Capitală au oferit un spectacol 
sportiv interesant.

Cupele puse în joc au fost cîștigate 
de „Steaua” (la băieți) și Clubul Spor
tiv Școlar (la fete).

eîte va r î m d w s? i

PUTERNICE PROTESTE

BAGDAD 11 (Agerpres). — La 10 
martie tribunalul militar din Irak a 
condamnat la moarte alți 25 de co
muniști irakieni. După cum trans
mite corespondentul din Bagdad al 
agenției M.E.N., ei au fost acuzați 
că au opus „rezistență armată”, nou
lui regim din țară.

Vestea acestei noi samavolnicii, 
îndreptată împotriva celor mai buni 
fii ai poporului irakian, a umplut de 
indignare și mînie opinia publică 
progresistă mondială. Toți adevăra- 
ții prieteni ai poporului irakian în
fierează teroarea anticomunistă din 
Irak și își exprimă solidaritatea cu 
forțele patriotice greu încercate din 
această țară.

★

MOSCOVA (Agerpres).— TASS 
Comitetul Central al P.C.U.S. a pro
testat cu hotărîre împotriva noilor 
acte de represiuni sălbatice din Irak 
și și-a exprimat solidaritatea cu co
muniștii, democrații și toți patrioții 
din această țară.

C.C. al P.C.U.S. a considerat drept 
o crimă monstruoasă executarea lui 
Husein Radaui (Salam Adil), prim- 
secretar al C.C. al Partidului Comu
nist din Irak, a lui Muhammed 
Husein Abu Al-Is, membru al C.C.

ALE OPINIEI PUBLICE
INTERNAȚIONALE

al partidului, și a lui Hasan Uveina, 
activist de seamă al Partidului Co
munist din Irak.

C.C. al P.C.U.S. a declarat că „au
toritățile irakiene batjocoresc prin
cipiile elementare ale umanității și 
democrației, lansează o provocare 
fățișă poporului irakian, întregii 
opinii publice progresiste mondiale“.

„Executarea activiștilor de frunte 
ai Partidului Comunist din Irak 
constituie o cruzime criminală săvîr- 
șită în atmosfera isteriei anticomu
niste din Irak“.

„Comuniștii sovietici, întregul po
por sovietic, alături de opinia pu
blică progresistă din întreaga lume, 
își exprimă mînia și indignarea în 
legătură cu această reprimare sînge- 
roasă a activiștilor de seamă ai Par
tidului Comunist din Irak, luptători 
neînfricați pentru libertatea și feri
cirea poporului lor", a subliniat C.C. 
al P.C.U.S.

★

TOKIO 11 (Agerpres). — C.C. al 
P.C. din Japonia condamnă repre
siunile sîngeroase și persecuțiile îm
potriva forțelor patriotice democra
tice din Irak, arestările în masă și 
execuțiile comuniștilor, muncitorilor 
și a altor activiști progresiști.

Craiova : cursa seniorilor din cadrul campionatului republican da cros

pioana poloneză Bieguna a terminat 
prima proba de 10 km. Elena Tom 
(R. P. Romînă) a ocupat locul 9.

*
La Zakopane au luat sfîrșit con

cursurile internationale de schi pentru 
memorialul „Bronislaw Czech”. Proba 
de slalom a fost cîștigată de campio
nul polonez Orlewicz. La feminin, cel 
mai bun timp a fost realizat de Rorbach 
(Austria). In proba masculină, Marin 
Focșeneanu (R.P.R.) s-a clasat pe locul 
15.

★
La Cortina d’Ampezzo are loc cel 

de-al 17-lea concurs international al 
filmului sportiv. Au prezentat filme 
sportive (artistice și documentare) stu
diourile din U.R.S.S., Australia, Japo
nia, R. S. Cehoslovacă, R. P. Ungară, 
Canada și alte țări. Premiul principal, 
instituit de comitetul olimpic italian, a 
fost atribuit filmului sovietic „Antreno
rii noștri”. Au mai fost premiate fil
mele : „Stilul șl tehnica natatiei” (Ja
ponia), „Jocurile de iarnă” (Canada), 
„Antrenamentul campionilor” (Austra
lia), „Campionatul de fotbal 1962” (R.F. 
Germană), „Istoria curselor de automo
bilism” (Italia).

★
S-a încheiat turneul internațional de 

tenis de la Cairo.' Proba de simplu s-a 
disputat între italianul Pietrangell și 
spaniolul Arilla. A cîștigat cu 3-0 (6-4 ; 
6-3 î 6-3) Arilla, care, în semifinale, II 
eliminase pe Tiriac (R.P.R.).

(Agerpres)

Sărbătoarea ziarelor 
„Daily Worker66 și „Worker66

Declarația C. C.
al P. C. din Germania

BERLIN (Agerpres). — Comitetul 
Central al Partidului Comunist din 
Germania a dat publicității o decla
rație în care subliniază că încheie
rea cu succes a campaniei de întărire 
a rîndurilor partidului și de primire 
de noi membri dovedește că Parti
dul Comunist din Germania trăiește, 
luptă și progresează.

După cum se subliniază în decla
rația transmisă de postul de radio 
„Deutsche Freiheitssender 904”, în 
prezent se întărește convingerea că 
clasa muncitoare și poporul trebuie 
să-și aibă un partid comunist, pu
ternic și legal pentru a lupta cu 
succes în apărarea drepturilor lor

în declarație se subliniază că în 
timpul acestei campanii, rîndurile 
Partidului Comunist din Germania, 
care de cîțiva ani trăiește și luptă 
în ilegalitate, au crescut cu peste 
4 000 de noi membri.

Acest avînt al muncii de partid a 
fost obținut în lupta pentru tradu
cerea în viață a politicii partidului, 
pe calea intensificării activității co
muniștilor în întreprinderi și sindi
cate, precum și pe calea colaborării 
crescînde cu membrii Partidului so
cial-democrat din Germania. Parti
dul Comunist din Germania și-a 
sporit prestigiul în rîndurile clasei 
muncitoare. El își întărește legături
le cu masele.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Germania arată că în
tărirea ideologică și organizatorică a 
partidului, explicarea politicii sale în 
rîndul maselor. înfăptuirea unității 
de acțiune a clasei muncitoare și 
maselor populare, atragerea in 
partid a noi membri rămîn și pe vi
itor sarcini hotărîtoare, înfăptuind 
aceste sarcini, comuniștii se pregă
tesc în vederea apropiatului congres 
al P.C. din Germania.LONDRA 11 (Agerpres). — La 10 

martie opinia publică engleză a săr
bătorit aniversarea a 33 de ani de 
la înființarea ziarului „Daily Wor
ker”.

Cu acest prilej a avut loc un mi
ting la care au participat mii de oa
meni. în cuvîntarea sa, John Gollan, 
secretar general al Partidului Comu
nist din Marea Britanie, a criticat 
politica guvernului conservator. Din 
cauza politicii guvernului, a decla
rat el, șomajul a atins în prezent cel 
mai înalt nivel din perioada după 
1947, iar economia trece prin cea 
mai serioasă criză după deceniul al 
IV-lea.

Gollan a cerut guvernului englez 
să renunțe la politica „războiului 
rece” și să contribuie activ la dezar
mare și la slăbirea încordării inter
naționale. Raportorul a îndemnat la 
intensificarea luptei pentru dezvol
tarea comerțului între lagărul socia
list și țările occidentului.

Vorbitorul a subliniat că este ne
cesar să se ia măsuri imediate pen
tru lichidarea șomajului, pentru mă
rirea pensiilor și ajutoarelor de șo
maj etc.

NEW YORK 11 (Agerpres). — în 
cadrul unui miting consacrat celei 
de-a 39-a aniversări a ziarului „Wor
ker“ și Zilei internaționale a femeii, 
Elisabeth Flynn, unul din conducă
torii Partidului Comunist din S.U.A., 
a relevat că în țară se lărgește miș
carea femeilor pentru pace, acțiuni
le negrilor pentru drepturile cetățe
nești, lupta muncitorilor pentru 
dreptul la muncă și existență ome
nească.

James Jackson, redactorul șef al 
ziarului „Worker", a declarat că în 
ciuda tuturor greutăților și a pri
goanei, ziarul „Worker" va continua 
lupta pentru pace, pentru revendi
cările clasei muncitoare, împotriva 
discriminării rasiale.

în timp ce comuniștii americani 
au sărbătorit ziarul lor, în fața clă
dirii Carnegie-Hall, unde avea loc 
mitingul, șase huligani fasciști au 
organizat o „demonstrație“ jalnică. 
Sub protecția poliției, ei au făcut na
veta în fața clădirii, purtînd o pan
cartă pe care scria „roșii să fie tri
miși în camera de gazare".

Conferința șefilor statelor 
Uniunii afro-malgașe

OUAGADOUGOU. La 10 martie 
în orașul Ouagadougou — capitala 
Voltei superioare — s-a deschis con
ferința șefilor statelor Uniunii afro- 
malgașe (U.A.M.), din care fac parte 
12 foste colonii franceze. La această 
conferință vor fi discutate probleme 
economice, unificarea sistemului de 
învățămînt, problemele comunicații
lor poștale, telegrafice și telefonice. 
Participanții la conferință vor în
cerca să elaboreze o poziție comună 
în vederea conferinței șefilor guver
nelor africane, care urmează să aibă 
loc la Addis-Abeba în luna mai. 
Printre celelalte probleme se va 
acorda o mare atenție relațiilor din
tre țările U.A.M. și Piața Comună 
Europeană, în care aceste țări se 
află în situația de „membri aso- 
ciați".
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Noi amănunteal Uniunii Sovietice și C. C. al P. C. ChinezLucrările Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare

GENEVA 11. — Trimisul special 
Agerpres, C. Benga, transmite : La 
11 martie au continuat lucrările 
mitetului celor 18 state pentru de
zarmare, discutîndu-se problema 
cetării experiențelor cu arma 
cleară.

Reprezentantul Statelor Unite, C. 
Stelle, și-a consacrat aproape în
treaga cuvîntare încercărilor de a 
răspunde intervențiilor reprezentan
ților U.R.S.S.. Romîniei, Poloniei și 
Bulgariei din ședințele anterioare. El 
a încercat în fel și chip să justifice 
cererile S.U.A. cu privire la efec
tuarea unui număr mare de inspecții 
în Uniunea Sovietică.

Stelle a fost sprijinit de delegatul 
Canadei, care a insistat, de aseme
nea, ca numărul inspecțiilor să de
pășească numărul cu care este de a- 
cord U.R.S.S.

Delegatul Cehoslovaciei, Karel 
Kurka, a subliniat că în prezent în 
S.U.A. se desfășoară o campanie îm
potriva unui acord cu privire la în-

Co-

în- 
nu-

cetarea experimentării armei 
cleare.

Reprezentanții Bulgariei și Polo
niei au scos în evidență, de aseme
nea, inconsistența poziției delegatu
lui american.

A luat apoi cuvîntul șeful delega
ției Uniunii Sovietice, S. Țarapkin, 
care, referindu-se la cuvîntarea re
prezentantului S.U.A., a declarat că 
poziția S.U.A. nu se bazează pe date 
științifice ci pe umflarea artificială 
a neîncrederii și suspiciunii.

Referindu-se la o recentă declara
ție a Comisiei pentru energia ato
mică a S.U.A., potrivit căreia ac
tuala serie de experiențe nucleare 
subterane americane contribuie 
foarte mult la perfecționarea bom
belor nucleare, Țarapkin a relevat 
că acesta este unul din indiciile că 
S.U.A. nu se gîndesc în prezent la 
încheierea unui acord privind înce
tarea experiențelor și sînt preocupa
te mai mult de găsirea unor moda
lități de tergiversare a tratativelor.

în legătură cu prezența 
lui Bidault în R.F.G.

Raport al Comisiei economice O.N.U pentru Europa despre

CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE OȚEL In țările socialiste

SITUAȚIA DIN SIRIA

Agențiile TASS și China Nouă 
transmit știri cu privire la schimbul 
de scrisori dintre 
Uniunii Sovietice 
Chinez.

La 21 februarie

C. C. al P. C. al 
și C. C. al P. C.

1963 — transmite 
agenția TASS — C. C. al Partidului 

a 
Chinez o 

și-a exprimat

Comunist al 
adresat C. C. 
scrisoare în 
considerentele 
cesitatea de

Uniunii Sovietice 
al P.C.

care 
în legătură cu ne- 
a

eforturi comune de către partidele 
frățești in scopul întăririi unității 
mișcării comuniste mondiale.

în această scrisoare, C. C. al 
P.C.U.S. a reafirmat încă o dată 
poziția P.C.U.S., pe care a ex
pus-o tovarășul N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., la Con
gresul al VI-lea al 
cialist Unit din 
privire la încetarea 
partidele comuniste, 
se organizeze întîlniri bilaterale în
tre reprezentanții P.C.U.S. și repre
zentanții P.C. Chinez și ai celorlalte 
partide frățești în vederea discutării 
problemelor celor mai-importante ale 
mișcării comuniste mondiale.

se întreprinde

Partidului So- 
Germania, cu 
polemicii între 
și a propus să

în legătură cu această scrisoare, 
așa cum s-a mai anunțat în presă, 
tovarășul Mao Țze-dun, președintele 
C.C. al P.C. Chinez, a primit pe to
varășul Stepan Cervonenko, amba
sadorul sovietic în R.P. Chineză, și 
a avut cu el o convorbire.

In după-amiaza zilei de 9 martie 
— transmite agenția China Nouă — 
tovarășul Den Siao-pin, secretar 
general al C.C. al P.C. Chinez, l-a pri
mit pe tovarășul S. V. Cervonenko, 
ambasadorul U.R.S.S. în R. P. Chi
neză, cu care a avut o convorbire în 
problema unei întîlniri între repre
zentanții P.C. Chinez și ai P.C.U.S. 
Tovarășul Den Siao-pin a predat to
varășului S. V. Cervonenko o scri
soare a C.C. al P.C. Chinez ca răs
puns la scrisoarea din 21 
a C.C. al P.C.U.S.

în aceste scrisori care 
schimbate de Comitetele 
ale P.C. Chinez și P.C.U, 
afirmă necesitatea organizării unor 
întîlniri între cele două partide pen
tru discutarea celor mai importante 
probleme legate de mișcarea comu
nistă internațională contemporană. 

(Agerpres)

februarie

au fost
■ Centrale
’.S. se re-

BONN 11 (Agerpres). — După cum 
transmit agențiile occidentale de 
presă, ministrul de interne în guver
nul regional bavarez, Heinrich Jun
ker, a declarat corespondenților de 
presă în noaptea de duminică spre 
luni că liderul O.A.S.-iștilor fran
cezi, Georges Bidault, a cărui ares
tare fusese anunțată cu cîteva ore 
înainte, nu se găsește în realitate 
sub stare de arest ci „a fost numai 
identificat” și continuă să se afle în 
locuința pe care o ocupă în locali
tatea Steinenbach, situată în apro
pierea orașului München.

Potrivit agenției Associated Press, 
locuința lui Bidault este înconjurată 
de polițiști vest-germani ca urmare 
a unei cereri înaintate autorităților 
de fostul premier francez de a „i se 
asigura protecția“ de teama de a 
fi „răpit”.

Luni, după-amiază, agențiile 
presă au anunțat că Adenauer
refuzat să ia cunoștință" de scrisoa
rea prin care Bidault cere azil poli
tic sau dreptul de a se stabili în 
Germania federală.

DAMASC 11 (Agerpres). — Agen
ția Reuter anunță că la 10 martie a 
avut loc la Damasc o demonstrație 
Ia care au participat 3 000 de per
soane. Demonstranții purtau portrete 
ale lui Nasser și scandau lozinci în 
sprijinul restabilirii Uniunii siriano- 
egiptene, precum și al creării unei 
uniuni între Siria, Irak și R.A.U.

Trecînd prin fața ambasadei 
Turciei, unde și-a găsit azil fostul 
prim-ministru al Siriei Khaled el 
Azem, demonstranții au aruncat cu 
pietre în clădirea ambasadei. Tot
odată, în alte părți ale orașului s-au 
desfășurat încă cîteva demonstrații 
între care demonstrația adepților li
derului „baasiștilor“ de stingă, 
Akram Haurani. Agenția Reuter a a- 
nunțat că în urma acestor demon
strații postul de radio Damasc a di
fuzat ordinul .Consiliului național al

Comandamentului revoluției"; priri 
care se interzice organizarea orică
ror demonstrații, precum și „aduna
rea în grupuri, arborarea drapele
lor, panourilor și steagurilor“. în 
oraș au fost întărite patrulele mili
tare. Pe străzi au apărut tancuri și 
mașini blindate.

*
Agenția Associated Press anunță 

din Damasc că noul regim din Siria 
a intensificat acțiunile de urmărire 
împotriva liderului aripii de stînga 
a partidului „Baas“, Akram Hau
rani, și a fostului comandant al ar
matei siriene (pînă la unificarea Si
riei cu Egiptul — N.R.), 
Afif Bizri.

Au fost arestați foștii 
niștri Maaruf Dawalibi și 
Kuzbari.

generalul

prim-ic’- 
Maamun

Incheierea tratativelor siriano-irakiene

nu

de
„a

Tratative sovieto-amcricanc
GENEVA 11 (Agerpres). — La 

10 martie, Comisia economică 
O.N.U. pentru Europa a dat publi
cității un raport în care sublinia
ză că în cursul anului 1962 pro
ducția de oțel a țărilor socialiste 
din Europa a continuat să creas
că într-un ritm intens, în timp ce 
aceea a țărilor europene capita
liste a manifestat o tendință 
scădere. Raportul 
anul 1962 
Europa au 
oară peste 
oțel, cu un 
la șută. Europ'a occidentală, a-

de 
arată că în 

țările socialiste din 
produs pentru prima 
100 milioane tone de 
ritm de creștere de 8,1

daugă raportul, a realizat o pro
ducție de oțel mai mică cu 2,3 mi
lioane tone decît în anul 1961, în. 
registrînd un declin de 2,2 la sută. 
Cele mai mari scăderi ale pro
ducției de otel au lost înregistra
te în Marea Bntanie, Spania, 
Austria, Germania occidentală, 
Luxemburg și Franța. Numai da. 
torită creșterii producției de oțel 
în țările Europei răsăritene, men
ționează raportul, s-a reușit 
producția pe scara întregii 
rope să fie cu 2,6 la sută 
mare decît în anul 1961.

pentru colaborare în domeniul 
cercetărilor cosmice

R. F. G. insistă pentru crearea unei flote 
nucleare multilaterale a N. A. T. O.

Șomajul

ca 
Eu- 
mai

problema economică nr. 1 
a S. U. A.

ROMA 11 (Agerpres). — La 11 
martie la Roma au început tratati
vele bilaterale sovieto-americane pri
vind colaborarea în domeniul cerce
tării spațiului cosmic. Delegația so
vietică la tratative este condusă de 
academicianul A. A. Blagonravov, 
membru al Prezidiului Academiei 
de Științe a U.R.S.S., iar cea ameri
cană de profesorul Hugh Dryden, 
director adjunct al Administrației 
naționale pentru problemele aero
nauticii și cercetării spațiului cosmic.

întîlnirile delegațiilor se vor des
fășura consecutiv la
U.R.S.S. și cea a S.U.A. de la Roma.

ambasada

UN MESAJ AL PREȘEDINTELUI KENNEDY
WASHINGTON 11 (Agerpres), — La 

11 martie președintele Kennedy a 
adresat Congresului un mesaj însoțit de 
un raport al Ministerului Muncii privitor 
la situafia brațelor de muncă din S.U.A. 
în mesajul său Kennedy precizează că 
șomajul ,a devenit „problema econo
mică nr. 1" a Statelor Unite.

Subliniind, după cum transmite agen
fia U.P.I., că economia americană este 
tot ma. pufin în stare să asigure locu
rile de muncă cerute de o populafie 
și brafe de muncă fot mai numeroase, 
președintele Kennedy arală că dacă 
actualul ritm de creștere a șomajului 
se va menfine, numărul șomerilor se va 
ridica în 1967 la 5 500 000 ceea ce va 
reprezenta 7 la sută din totalul munci
torilor disponibili.

Raportul Ministerului Muncii 
S.U.A., anexat mesajului, confine 
serie de date din care reiese că :
1947 pînă în 1962 efectivele muncito
rilor disponibili au sporit cu 21 la sută, 
dar folosirea brafelor de muncă numai 
cu 1 la sută ; în cursul ultimilor cinci 
ani, cifra șomajului a reprezentat cel 
pufin 5,5 ia sută din numărul brafelor 
de muncă, procent care luna trecută 
s-a ridicat la 6,1 la sută, cel mai înalt

nivel a1 șomajului din ultimele 18 luni; 
nefolosirea capacității totale de produc
ție a economiei americane reprezintă o 
pierdere anuală de aproape 40 miliar
de dolari în mărfuri și servicii. Numai în 
1962, S.U.A. au pierdut 1 miliard de zile 
muncă, din cauza șomajului total al 
unui număr de 4 000 000 muncitori și al 
șomajului parfial al unui alt mare număr 
de muncitori.

Lupta pentru putere 
în Coreea de sud

SEUL 11 (Agerpres). — In Coreea de 
sud continuă lupta pentru putere între 
diversele fracțiuni ale juntei militare. 
Guvernul a anunjaf în mod oficial la 
11 martie că 19 persoane, între care mai 
mulji membri de frunte ai guvernului 
și administrajiei centrale, au fost ares
tate. Cei arestat! sînt invinuifi că ar fi 
organizat un complot împotriva actua
lului șef al juntei militare.

Chombe a sosit în Rhodesia de sud

din
o

din

SALISBURY 11 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția U.P.I., la 
11 martie a sosit pe neașteptate la 
Salisbury fostul „președinte“ al pro
vinciei katangheze Moise Chombe.

Potrivit declarației unui purtător 
de cuvînt al guvernului federal, la 
aeroport, unde a sosit venind dinspre 
Paris, pe bordul unui avion francez, 
Chombe a fost așteptat de oficiali
tățile guvernamentale ale Rhodesiei 
de sud. El urmează să se întîlnească

cu primul ministru al Federației 
Rhodesiei și Nyassalandului, Roy 
Welensky, iar apoi să plece la 
Elisabethville.

iar apoi să plece la

ș S g

Wili
■

„CAZUL MAȚUKAWA"
■ M

gs
sg ra

9»

BONN 11 (Agerpres). — Ministrul 
de război vest-german, von Hassel, 
a acordat un interviu unui cores
pondent al agenției americane Asso
ciated. Press la terminarea vizitei la 
Bonn a lui Merchant, reprezentan
tul special al președintelui Kennedy, 
în care a scos în evidență faptul că 
guvernul vest-german insistă să se 
înceapă de urgență pregătirile în 
vederea creării unei „flote nucleare 
multilaterale a N.A.T.O.“.

Graba ministrului vest-german își 
găsește explicația în precizarea că 
acest lucru „va satisface în mare 
măsură cererea noastră (a R.F. Ger
mane) de a obține rachete 
medie de acțiune".

Recunoașterea lui von 
scoate în evidență faptul
planul privind crearea forțelor nu
cleare multinaționale în cadrul 
N.A.T.O., S.U.A. încurajează în mod 
deschis militarismul vest-german, 
care în nenumărate rînduri și-a ma
nifestat fățiș dorința de a obține 
arma nucleară. în acest sens, von 
Hassel a reamintit că „Germania 
occidentală dorea de mult staționa
rea pe teritoriul său a unor astfel de 
rachete".

Vorbind de viitoarea conducere a 
acestei „flote nucleare a N.A.T.O.“, 
von Hassel nu a ascuns că Germa
nia occidentală va face totul pentru 
a o pune sub comanda unor ofițeri 
vest-germani. Nu văd nici un motiv 
pentru care nu ar fi ales un coman-

cu rază

Hassel 
că prin

dant vest-german, a spus el, referîn- 
du-se la această problemă.

în ce privește interdicția impusă 
R. F. Germane de a construi nave 
militare depășind un anumit tonaj, 
ministrul de război al R. F. Germa
ne a arătat că Germania occidentală 
va eluda în modul cel mai simplu a- 
ceastă interdicție stipulată prin tra
tatul de creare a Uniunii Europei 
Occidentale, prin faptul că navele 
respective vor urma să fie incluse 
în flota N.A.T.O. De altfel, prin me
tode similare cercurile militariste 
dm R. F. Germană elimină treptat 
„interdicțiile” în jurul cărora făceau 
atîta zarvă puterile occidentale.

în interviul său, von Hassel, a re
levat, de asemenea, că în prezent 
R. F. Germană alocă din bugetul său 
pentru înarmare tot atît cît alocă 
Franța și Anglia.

Misiunea lui L. Merchant 
la Londra
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Curtea Supremă a Japoniei a rejude- 
cat recent așa-numiful „caz Mafukawa“. 
Hotărîrea sa va fi anunfată la mijlocul 
lunii martie. Este pentru a cincea oară 
cînd o înstanfă judecătorească exami
nează acest proces în care sînt acu- 
zafi pe nedrept 17 activiști ai mișcării 
muncitorești japoneze. Să reamintim 
faptele.

în vara anului 1949 erau amenințați 
cu concedierea 100 000 de feroviari ja
ponezi. Pentru a apăra drepturile aces
tora, sindicatul feroviarilor, împreună 
cu sindicatul electricienilor de la ma
rele monopol „Tokio Sibaura“ au or
ganizai mai multe demonstrații și greve 
la care s-au alăturat și alte organizații. 
Alarmate de amploarea luptelor, cercu
rile reacționare au pus la cale o serie 
de aefiuni antimuncitorești cu scopul 
de a stăvili mișcarea revendicativă. A- 
cestea au culminat cu faptele întîm- 
plate la 17 august 1949, fapte care au 
devenit cunoscute sub denumirea de 
„cazul Mafukawa“.

...Pe linia Tokio — Aomori, la o de
părtare de o oră de orașul Sendai, 
există o mică stafie de cale ferată — 
Mafukawa. în apropierea acesteia, 
niște răufăcători plătiți au demon
tat șinele de cale ferată făcînd să de
raieze un tren de pasageri. în urma 
accidentului și-au pierdut viata trei oa
meni. A doua zi, autorifăfile din acea 
vreme — de pe timpul cabinetului 
Joshida — au lansai versiunea că or
ganizatorii catastrofei ar fi fost grupul 
de conducători ai grevei, în majoritate 
comuniști. Ca la o comandă, presa re
acționară a îmbrățișat această născo
cire. Politia și procuratura au arestat 
și întemni|at 20 de muncitori nevino
vafi. Ascunzîndu-se fapte evidente și 
foiosindu-se mărturii dovedite ca 
false, a tos* înscenat „cazul Mafukawa“. 
„Procesul" intentat celor arestafi s-a 
terminat, după ce venise în fafa cîlorva 
instanfe, cu o sentință monstruoasă: 4 
condamnări la moarte, 4 întemnifări pe 
viafă și mulfi ani de închisoare pentru 
alfii; trei acuzafi au fost achitafi.

Autorii înscenării judiciare sperau că 
această sentință va intimida clasa mun_ 
cifoare japoneză și va discredita parti
dul comunist. Rezultatul a fost însă cu 
fotul altul. în întreaga fără au avut loc 
mari mitinguri și demonstrații împotriva 
senfinfei nedrepte, pentru apărarea

aresfajilor. 178 da juriști aparjinînd ce
lor mai diverse orientări s-au declarat 
gata să-i apere pe acuzaji. A fost con
stituit, de asemenea, un comitet natio
nal, reprezentînd 5 milioane de oame
ni, pentru apărarea celor inculpafi în 
„cazul Mafukawa". Această luptă a fost 
sprijinită șl de opinia publică interna
țională, care împreună cu poporul ja
ponez a cerut anularea senfinjei ne
drepte.

in faja protestelor hofărtte șl a măr
turiilor evidente cu privire la nevinovă
ția acuzaților organizatorii procesului 
s-au văzut siliți să dea înapoi. 
Curtea Supremă a dispus atunci re
vizuirea procesului și a comutat 
sentinfele de condamnare la moarte. 
După 12 ani de închisoare, în 1961, fofi 
acuzații au fost eliberați, iar în urma 
unei noi audieri ei au fost recunoscufi 
ca nevinovafi. Dar, procuratura orașu
lui Sendai, pusă în aefiune de anumite 
grupări de dreapta, a făcut apel la 
Curtea Supremă, cerînd reluarea pro
cesului.

Actuala reeditare a vechii înscenări ju
diciare este apreciată de opinia publică 
japoneză ca o nouă încercare a reacțiu. 
nü de a lovi în forjele democratice din 
Japonia și în primul rînd în partidul co
munist. Ca și în trecut, faptele legate 
de această aefiune au făcut ca în în
treaga Japonie să se desfășoare din 
nou o iargă campanie 
puternică mișcare pentru 
finitivă a muncitorilor 
clasarea procesului.

La Tokio a avut loc o 
mitetului national pentru . „cazul Mafu- 
kawa” care a hotărî! să desfășoare o 
largă campanie pentru strîngerea de 
semnături pe o mofiune de protest și să 
organizeze marșuri în sprijinul cererii 
de a se recunoaște nevinovăția acu- 
zafilor.

Zilele aces'ea, telegrame sosite de 
peste hotare au relata* că din diferite 
coifuri ale Japoniei au pornit spre To
kio numeroși participant la asemenea 
marșuri.

Oamenii muncii de pretutindeni își 
manifestă solidaritatea lor cu lupta opi
niei publice japoneze pentru achitarea 
definitivă a celor acuzafi pe ne
drept în procesul Mafukawa.

A. BUMBAC

de protest, o 
achitarea de- 
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Pentru că au 
protestat împotri
va prezentei lui 
Bidault In Anglia, 
doi deputafi labu
riști, Alice Bacon 
șl Fenner Brock, 
way, au fost ame
nințați cu moartea 
de către O.A.S. 
In fotografie : în 
urma amenințări
lor, deputata Ali
ce Bacon circulă 
escortată de un 
polițist.

LONDRA 11 (Agerpres). — Co
mentatorii multor ziare engleze pun 
la îndoială succesul apropiatelor 
tratative dintre trimisul special al 
președintelui Kennedy, L. Merchant, 
care, a sosit la Londra, și miniștrii 
Cabinetului englez cu privire la în
făptuirea planului american de 
creare a așa-numitelor „forțe nu
cleare multilaterale“ ale N.A.T.O.

Comentatorul pentru problemele 
militare ale ziarului „TIMES" cali
fică aceste tratative drept „încercări 
de a rezolva imposibilul". Din consi
derente financiare, scrie el, Anglia 
va prefera să nu se angajeze îndată 
în planul american care prevede 
crearea forțelor nucleare ale N.A.T.O. 
alcătuite din submarine înzestrate 
cu rachete „Polaris“.

Misiunea lui Merchant, scrie Pin- 
cher, comentatorul pentru proble
mele militare al ziarului „DAILY 
EXPRESS". este de a „impune An
gliei o contribuție în folosul 
N. A. T. O. de încă 300 milioa
ne lire sterline“. Pincher cere gu
vernului englez să respingă planul 
american de creare a „forțelor nu
cleare multilaterale" ale N.A.T.O., 
chiar numai pe considerentul că este 
costisitor. Pincher avertizează că 
participarea Germaniei occidentale 
la acest plan va intensifica tendința 
ei de a obține arma nucleară.

DAMASC 11 (Agerpres). — La 
Damasc a fost dat publicității co
municatul comun siriano-irakian cu 
privire la tratativele care au avut 
loc între delegația oficială a Iraku
lui și noul guvern al Siriei.

In comunicat se spune printre al
tele că ambele părți au discutat si
tuația internă și internațională a ță
rilor arabe și măsurile care trebuie 
să fie luate în interesul întăririi 
securității celor două țări. Ambele 
părți au constatat înțelegerea reci
procă deplină și identitatea de ve
deri cu privire la unitatea scopuri
lor. Ele au considerat că ar fi nece
sar să se dezvolte contactele între 
Cairo și Bagdad în scopul apropie
rii celor trei țări arabe, R.A.U., Re
publica Arabă Siria și Republica 
Irak.

Ambele părți au ajuns la conclu
zia că trebuie să-și unească efortu
rile în scopul sprijinirii revoluției 
din Yemen „prin toate mijloacele 
posibile" și, de asemenea, au luat 
hotărîrea să acorde tot ajutorul mo
ral și material necesar „pentru crea
rea Algeriei arabe“. Cele două părți 
au subliniat unitatea mișcărilor din 
cele cinci țări arabe (R.A.U., Irak, 
Siria, Republica Arabă Yemen și 
Algeria) și necesitatea unirii politicii 
lor atît pe plan național cît și inter
național „în interesul obținerii uni
tății arabe și al asigurării principiu
lui neutralității pozitive și neaderă- 
rii la blocuri”.

După cum a anunțat radio Da
masc, vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Irakului, Saadi, care a 
sosit în ziua de 10 martie în Siria 
în fruntea unei delegații guverna
mentale irakiene, a propus să se 
creeze comandamentul arab unit al 
armatelor R.A.U., Algeriei, Yeme
nului, Irakului și Siriei.

Potrivit acestei propuneri, cele 
cinci state arabe trebuie să încheie

între ele un acord care să prevadă 
că armatele lor vor lupta în comun 
împotriva „agresiunii și comploturi
lor” îndreptate spre răsturnarea re» 
gimurilor existente în aceste țări.

Descoperirea unui complot 
în Argentina

BUENOS AIRES 11 (Agerpres). -s 
Autoritățile argentlnene au anun
țat la 10 martie descoperirea unul 
nou complot al unor ofițeri din for
țele aeriene, naționaliști de extremă 
dreaptă, care au plănuit răsturnarea 
actualului guvern argentlnean. A- 
genția France Presse anunță că în 
legătură cu aceasta, în dimineața da 
10 martie au fost arestate 30 de per
soane, printre care șase colonei și doi 
maiori.

Agenția Associated Press transmi
te că unități blindate au înconjurat 
garnizoana brigăzii a 7-a aeriene da 
la Moron, de care aparțineau com
plotiștii. Toate permisiile infanteriei 
marine au fost anulate, iar unități 
ale trupelor federale au fost insta-

Expuneri despre viața și opera 
lui I. L. Caragiale la Paris

PARIS. Asociația de prietenie Fran
ța—Romînia a organizat recent la 
Paris un dineu-dezbatere, dedicat 
operei lui I. L. Caragiale. Scriitorul 
Pierre Paraf și secretarul general al 
Penclubului, Jean de Beer, au pre
zentat expuneri despre viața și ope
ra marelui scriitor romîn. Adunarea 
a fost prezidată de prof. univ. Ernest 
Labrousse. Au participat numeroa
se personalități culturale franceze, 
scriitori și ziariști. Au fost prezenți 
N. Udrițeanu, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. P. Romîne la 
Paris, și alți membri ai legației.

RABAT. Postul de
Rabat a consacrat sîmbătă 9 
o emisiune prezentării lui I. 
ragiale.

PARIS. La începutul celei de-a 
doua săptămîni, greva celor 200 000 
de mineri francezi continuă să 
totală.

In cursul dimineții de luni, 
principalele bazine miniere 
Franței au avut loc manifestații la 
care au luat parte și muncitori din 
alte ramuri îndeosebi metalurgiști. 
Peste 25 000 de manifestanți la Va
lenciennes, 20 000 la Douai, în ba
zinul Nord, 10 000 la Merlebach, în 
bazinul Lorena, și-au exprimat soli
daritatea cu greva minerilor.

Cutremur în Turcia

fie

în 
ale

televiziune 
martie 
L. Ca

deschisMOSCOVA. La 11 martie s-a
la Kremlin Consfătuirea lucrătorilor din 
agricultura R.S.F.S.R. — cea mai mare 
republică a U.R.S.S. La consfătuire par
ticipă N. S. Hrușciov și alfj conducători 
ai P.C.U.S. și ai guvernului sovietic. 
Consfătuirea, ale cărei lucrări vor dura 
două zile, va discuta problemele folo
sirii cît mai bune a rezervelor colhozu
rilor și sovhozurilor, a realizărilor știin
ței, pentru a se obține în acest an — 
cel de-af cincilea an al sepfenalului — 
mari succese în agricultură și creșterea 
animalelor.

MOSCOVA. Agenția TASS anunță 
că la 11 martie, la ora 10 și 30 mi
nute, ora Moscovei, stația seismică 
centrală a Uniunii Sovietice „Mosk
va” a înregistrat un cutremur de 
gradul 5—6 în Turcia. Potrivit da
telor furnizate de alte stații seismice 
sovietice, epicentrul cutremurului 
este litoralul de sud-vest al Turciei, 
în același timp, a fost înregistrată o 
deplasare de teren la Moscova (de 
10 microni).

Mitinguri și demonstrații 
ale țăranilor italieni

ROMA. La 11 martie, milioane de 
țărani italieni au luat parte la mitin
gurile și demonstrațiile care au avut 
loc în întreaga tară cu prilejul zilei

de luptă pentru reforma agrară. Cu 
această zi s-a încheiat săptămîna 
manifestațiilor muncitorilor agricoli, 
inițiată de Asociația națională a ță
ranilor.

După o luptă grevistă îndelunga
tă, muncitorii agricoli au obținui în. 
cheierea unui nou contract de mun
că national. Reprezentanții moșieri
lor au fost nevoiți să tacă concesii. 
Contractul de muncă obținui la tra
tativele de la Roma satisface reven
dicările principale ale muncitorilor 
agricoli.

KHARTUM. După cum anunță 
agenția Associated Press, după în
cheierea vizitei de o săptămînă pe 
care primul ministru al Ugandei, 
M. Obote, a făcut-o în Sudan la in
vitația primului ministru al Sudanu
lui, I. Abbud, a fost dat publicității 
un comunicat comun în care se a- 
rată că pacea generală este năzuința 
principală a celor două țări. Toate 
țările trebuie să depună eforturi 
maxime în vederea realizării acor
dului cu privire Ia dezarmarea gene
rală, se spune în comunicatul co
mun al primilor miniștri ai Ugandei 
și Sudanului.

LA VALLETTA. în cadrul unui 
miting, care a avut loc la 10 martie 
în capitala Maltei, La Valletta, 
anunță agenția Reuter, liderul parti
dului laburist de opoziție din Malta, 
Dom Mintoff, a acuzat guvernul că 
„vinde Malta englezilor“ prin Inter-

Cinematografe)
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Cio Clo-San — (orele 
19,30). Teatrul de stat de operetă : Pa
ganini — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : Ma
șina de scris — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : Siciliana — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : Frații 
Karamazov — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : Băieții veseli — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Cezar și Cleopatra — 
(orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahla nr. 76) : Moartea unul comls-vola- 
jor — (orele 19,30). Teatrul muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Vecini de apartament — 
(orele 19,30). Teatrul pentru tineret șl 
copii (Sala C. Miile) : Logodnicul de pro
fesie se însoară — (orele 20). (Sala Li- 
bertatea) : Misterul cizmei — (orele 16) : 
O felie de lună — (orele 20). Teatrul e- 
vrelesc de stat : Cu cîntec spre stele — 
(orele 20). Teatrul regional București : 
Din toată Inima — (orele 20). Ansamblul 
de cîntece șl dansuri al C.C.S. : Visuri 
îndrăznețe — (orele 20). Teatrul satiric 
muzical „C. Tănase“ (Sala Victoriei) : O- 
colul pămîntului în 30 de melodii — (o- 
rele 20). Teatrul Țăndărică (Sala Orfeu) : 
Artiștii pădurii — (orele 16). (Sala Aca
demiei) : Ursuleții veseli — (orele 16). 
Circul de stat : Spectacol prezentat de 
Circul „Slavla“ din Praga — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : O călătorie spre 
centrul pămîntului — cinemascop (am-

mediul semnării unui tratat de 
„apărare” cu Marea Britanie, după 
ce această insulă va obține inde
pendența.

Executarea Iui Bastien-Thiry
PARIS. Agenfia France Presse anunjă 

că în dimineața zilei de 11 martie 
Jean Marie Bastien-Thiry unul din autorii 
atentatului pus la cale la 22 august, 
anul trecut, la Petit Clamart împotriva 
generalului de Gaulle, a fost executat 
prin împușcare. Pedepsele cu moartea 
pronunțate împotriva a altor doi aten
tatori au fost comutate în închisoare pe 
viață. Potrivit agenției, aceasta este cea 
de-a patra execuție capitală ca urmare 
a condamnărilor pronunțate de tribu
nalele speciale franceze pentru partici
pare la atentate împotriva președintelui 
de Gaulle.

RIO DE JANEIRO. Ziarul brazi
lian „Ultima Hora“ a anunțat că la 
frontiera dintre Bolivia și Brazilia 
s-a răspindit o puternică epidemie 
de ciumă care produce un număr 
mare de victime în rîndurile popu
lației din această regiune. Potrivit 
ziarului, peste 400 de persoane au 
murit pînă acum în orașul bolivian 
Joaquin. Populația fuge din zona 
contaminată și se refugiază în Bra
zilia în căutarea de ajutoare medi
cale. Același ziar arată că 1 000 de 
persoane de pe teritoriul brazilian 
au fost atinse de acum de această 
boală.

bele serii) : Sala Palatului R. P. Romîne 
(orele 16 seria de bilete 679, orele 20 se
ria de bilete 680), Patria (8,45; 12; 15; 
18,10) 21,15), București (9; 12; 15, 18; 21), 
Alex. Sahia (10; 13; 16,30; 19,30), 1 Mal 
(seria I-a - orele 10, 12, 14; 16; 18; 20), 
G'h. Doja (seria I-a — orele 9; 11; 13: 15, 
17; 19) 21). Bunica Sabella : Republica 
(9; 11) 13; 15; 17; 19; 21,15), I. C. Frimu 
(9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30; 21,45), Grlvlța 
(9,45; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 21), Ștefan cel 
Mare (10, 12; 15; 17, 19; 21), Olga Banele 
(15; 17; 19; 21). Dosarul furat : Magheru 
(10; 12; 14,15; 1G.30; 18,45; 21), 23 August 
(9 45; 11,45; 14; 16,30; 18,15; 21), Flacăra 
(16; 18,15; 20,30) G. Coșbuc (10; 12; 15; 
17, 19; 21). Camelia : rulează la cinema
tografele V. Alecsandrl (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21) și Volga (10; 12; 14; 16,15; 
18,45; 21). Festivalul Chaplin : Elena Pa
vel (9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,30; 21), Flo- 
reasca (10,30; 16; 18,20; 20,45), Drumul.?'- 
ril (16; 18,15; 20,30). Din Argentina m 
Mexic : Tineretului (10,30; 12,30; 14,30)
16,30; 18.30; 20,30). Divorț Italian : Victo
ria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Din 
toamnă pînă în primăvară : Central 
(10,3.0; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Po
vestea unei nopți stranii : Lumina (ru
lează în continuare de la orele 9,45 pînă 
la orele 14, după-amlază 16,15) 18,30;
20 45), Miorița (10,30; 12,30; 14,30; 16,30), 
Arta (16; 18.15; 20,30). Program special 
pentru copii orele 10 la cinematograful 
13 Septembrie. Marile speranțe : 13 Sep
tembrie (11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). Cultu
ral (10,30; 13, 15.30; 18: 20,30), M. Emi- 
nescu (16; 18,30, 21). Omul amfibie : Tim
puri Noi (9.30, 11,30; 13,30; 15.30, 17,30; 
19.30; 21,30). Meșter la toate rulează la 
cinematografele Maxim Gorki (16; 18,15;
20.30) , 8 Martie (15,30; 18; 20,30). Lupenl 
29 — cinemascop (ambele serii) : înfră
țirea între popoare (10,30; 1.6,30, 19,30). 
Minciunile baronului de Munchausen : 
rulează la cinematografele Alex. Popov 
(în continuare de Ia orele 10 pînă Ia ore
le 21). Popular (16: 18,15; 20,30). Stolul cap
tiv : rulează la cinematograful C-tin Da
vid (16; 18,15: 20,30). Șapte dădace: rulea
ză ia cinematografele V Roaltă (10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Luceafărul (15) 
17; 19; 21). Patru Inimi : Unirea (16, 18; 
20). Mirajul : T. Vladimirescu (15; 17: 19; 
20.45). Baia — cinemascop — Spania 1800 
(Goya) : Miorița (14.30, 16.30; 18,30; 20,30). 
Sub cupola albastră : Munca (16; 18,15,
20.30) . Marla Candelaria : Moșilor (16; 
18.15: 20.30). Povestiri despre revoluție : 
16 Februarie (16, 18; 20). Moara diavolu
lui : rulează la cinematograful Iile Pin- 
tilie (16, 18; 20) Miracolul lupilor - ci- 
nemascop : Libertății (9 30: 11.45; 14, 16,15; 
18 30; 20 45), Fecioara: rulează la cine
matograful G Bacovia (15; 17; ]9; 21). 
Clinele sălbatic Dingo : 30 Decembrie 
(16: 18,15; 20.30) Hamlet : rulează la ci
nematograful Aurel Vlaicu (15; 18: 21). 
Balada husarilor : rulează la cinemato
graful B. Delavrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 18.30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. 19,00 _
Jurnalul televiziunii. 19.15 — Pentru cei 
mici. 19.30 — Transmisiune de la Tea
trul de Operă șl Balet al R. p. Romîne : 
„Cio Clo-San", de Giacomo Puccini Tn 
pauză : Emisiunea de știință și tehnică. 
In încheiere : Buletin de știri.

CUM E VREMEA ?
Tinipiij probabil pentru zilele de 13. 

14 șl 15 martie. Vreme schimbătoare, cu 
cerul mal mult noros Vor cădea preci
pitații sub formă de ploaie în sudul tă
rii, Iar local în nord șl regiunea de 
munte sub formă de lapovlță și nin
soare vînt potrivit din vest. Tempera
tura în generai staționară, minimele vor 
fl cuprinse între minus 5 la plus 5 gra
de. far maximele între plus 3 la plus 13 
grade. In București • Vreme în general 
umedă, cu cerul temporar noros cînd 
va ploua. Vînt potrivit din vest. Tempe
ratura staționară.
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