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Gospodărla de stat Clocîrlia, 
regiunea Dobrogea, are de însă- 
mînțat 440 ha cu culturi din pri
ma urgență. Acum se lucrează Ia 
semănatul ultimelor hectare cu 
mazăre șl borceag.

Primele suprafețe însămînțate
PITEȘTI (coresp. 

„Scînteii"). — Pe 
ogoarele regiunii 
Argeș continuă 

semănatul culturilor din prima epo
că. în raionul Găești s-au însămîn- 
(at cu ovăz, mazăre și alte plante 
furajere 250 de hectare. Colectiviștii 
din Leordeni au însămînțat ovăzul

PE MARGINEA UNOR LARGI

Rapsodiind primăvara, G. Topîr- 
ceanu nota, printre momentele ca
racteristice anotimpului, și pe a- 
cesta : „De prin balcoane / Și cori
doare / Albe tulpane / Fîlfîie-n 
soare. / Ies gospodinele / Iuți ca al
binele /, Părul le flutură, / Toate 
dau zor, / Unele mătură, / Altele 
scutură / Colbul din pătură / Și din 
covor“. Desigur că activitatea gos
podinelor în locuințele lor este și azi 
aceeași, în martie. Dar întîmpinarea 
primăverii în orașele noastre are loc 
astăzi pe un plan mult mai larg.

Se desfășoară, de la un timp în
coace, din ce în ce mai intens și cu 
o tot mai mare eficiență, o amplă 
întrecere între orașe. Ea se bucu
ră de contribuția tuturor orga
nizațiilor obștești. Dar înainte de 
toate, gospodarii orașelor — sfaturi
le populare, bucurîndu-se de spriji
nul și îndrumarea permanentă a co
mitetelor orășenești și 
de partid, au datoria de a
cadru larg acestei importante 
țiuni, de mare folos pentru 
tățeni, pentru oraș, de a coordona 
această acțiune, de a iniția cele mai 
eficace măsuri pentru atingerea 
scopului urmărit.

Ce înseamnă, de fapt, -gospodări
rea unui oraș ? înseamnă curățenie 
exemplară la tot pasul, buna între
ținere a locuințe- 
lor și localurilor, ' — 
extinderea spați
ilor verzi și îngri
jirea lor, asigura- ACȚIUNI GOSPODĂREȘII EDILITARE 
rea unei cit mai 
bune funcționări —===== 
a servioiilor comu
nale — apă, canal, transport în 
comun etc. Acestea sînt și obiec
tivele întrecerii, direcțiile cele mai 
importante spre care se 
preocupările comitetelor 
ale sfaturilor populare.

Acum, primăvara, se 
majoritatea lucrărilor 
sețare a orașelor 
țade, se fac lucrări de canalizare, se 
sădesc flori, se pavează străzi. Este 
anotimpul cel mai prielnic 
astfel de activități, perioadă 
tantă a întrecerii.

Dar activitatea comitetului 
tiv al sfatului popular este mult mai 
rodnică prin participarea activă a 
maselor de cetățeni, antrenate de co
mitetele de blocuri și de străzi, de 
comisiile de femei etc. la toate ac
țiunile legate de buna gospodărire a 
orașelor, la conducerea treburilor ob
ștești.

Un rol deosebit de important în a- 
ceastă privință revine deputaților, al 
căror exemplu personal este un im
bold puternic pentru cetățeni. Sfatul 
popular îi ajută pe deputați să-și or
ganizeze munca gospodărească, în- 
drumîndu-i să formeze echipe pe cir
cumscripții, acordă asistența tehnică 
necesară lucrărilor, stabilește sectoa
re de lucru bine delimitate etc.

Pretutindeni se construiesc blocuri 
de locuințe, se fac amenajări, lucrări 
de utilitate publică, de înfrumuseța
re. Apreciind eforturile permanente 
ale statului în această direcție, ce
tățenii, în frunte cu deputății, par
ticipă și ei la acțiunile sfaturilor 
populare, contribuind astfel la eco
nomisirea unor fonduri importante, 
folosite la alte lucrări de valoare 
obștească. Cu aceleași fonduri — mai 
multe lucrări — iată un obiectiv de 
seamă al întrecerii, pe care cetățenii 
îl înțeleg și a cărui realizare o spri
jină în masă. Astfel, s-au construit 
un teatru de vară la Bacău, un lac 
cu debarcader și un stadion la Paș
cani etc.

O deosebită atenție trebuie să a- 
corde sfaturile populare întreținerii 
fondului de locuințe, această avuție 
națională, bogăție a fiecărui oraș. La 
sesizările locatarilor se impun ade
sea măsuri urgente, care nu se iau 
însă la timp în unele locuri. Multe 
dintre ele se rezolvă, într-adevăr, 
dar unele cu mari întîrzieri și după 
multe insistențe. Este demnă de 
cea mai largă răspîndire și apli-

îndreaptă 
executive

întreprind 
de înfrumu- 

se zugrăvesc fa-

pentru 
impor-

execu-

care inițiativa unor locatari din Si
biu de a se întrece „pentru cea mai 
frumoasă casă”. Fiecare este gospo
dar în propria lui locuință, dar în 
același timp — unul dintre miile de 
gospodari ai orașului. Iată de ce 
munca desfășurată de organizațiile 
obștești dezvoltă la cetățeni senti
mentul de mîndrie pentru orașul 
lor, dorința de a-1 vedea cît mai 
frumos. Cine vizitează Oneștiul vede 
cît de bine se împletește activitatea 
sfatului popular cu cea obștească. 
Pe de o parte, alături de marile 
construcții ce se ridică, se fac lu
crări gospodărești — canalizări, dru
muri etc ; paralel însă, lucrează nu
meroase grupuri de cetățeni în 
timpul lor liber. în acest oraș au loc 
adesea vii dezbateri cu caracter gos
podăresc pentru stabilirea unor lu
crări de interes obștesc.

Alt exemplu. Un oraș bine gospo
dărit este și Romanul, fruntaș în 
întrecere : străzi curate, spații verzi 
bine întreținute, comitete active, de 
blocuri și de străzi, formate din 
buni gospodari. Sînt însă în a- 
propierea lui orașe ca Piatra Neamț 
și Bacău, bunăoară, care nu-i ur
mează exemplul. Oare mica distanță 
dintre ele n-ar putea fi parcursă mai 
repede de bunele metode de gospo
dărire folosite la Roman ? Și aici, ca 

și în alte colțuri 
ale țării, schimbul 
de experiență și-ar 
dovedi din plin 
eficacitatea. Expe
riența întrecerii 
între orașe a ară
tat că acolo unde 

ea este bine organizată, unde pro
cedeele bune din alte locuri sînt a- 
plicate, înfăptuirile pe tărîm gospo- 
dăresc-edilitar se înmulțesc an 
de an.

Numărul mijloacelor de transport 
în comun a sporit și sporește me
reu în orașele noastre : ele au apă
rut și în numeroase localități unde 
nu existau înainte. Buna lor func
ționare necesită măsuri organizato
rice și gospodărești pe plan local, 
care se încadrează și ele în între
cerea dintre orașe. Multe întreprin
deri de gospodărie orășenească își 
fac un titlu de cinste din respec
tarea cu rigurozitate a graficelor de 
circulație, informarea cit precizie a 
publicului, grija pentru aspectul in
terior și exterior al-vehiculelor. în- 
orele de vîrf ele asigură traseele 
principale cu un număr îndestulător 
de mijloace de transport, nu negli
jează legăturile între punctele im
portante ale orașului — gară-oraș. 
spre pildă. De asemenea, acordă 
atenția cuvenită muncii de educație 
în rîndurile personalului de deser
vire a vehiculelor, comportării față 
de pasageri. Nu astfel stau însă lu
crurile în unele orașe ca Suceava, 
bunăoară, unde transportul în co
mun nu se bucură de atenția cuve
nită din partea celor care au sar
cina de a-1 face să funcționeze ca 
un mecanism de ceasornic.

în toate problemele gospodărești, 
numeroase sugestii interesante se 
dau cu prilejul întîlnirilor dintre 
deputați și alegători. Se cuvine ca 
propunerile valoroase și a căror a- 
plicare este posibilă să fie urmărite, 
pas cu 
lare.

Pînă 
această
Deva, Iași, Jimbolia, Borsec, Vatra 
Dornei — unde s-au obținut însem
nate realizări pe tărîm edilitar-gos- 
podăresc, s-au realizat importante 
economii prin munca patriotică a 
cetățenilor. Dar între timp apar noi 
inițiative valoroase, metode, frun
tași în întrecerea desfășurată între 
orașele țării; înseși obiectivele ei 
sînt mobilizatoare, cointeresează pe 
cetățeni.

Pentru gospodarii tuturor locali
tăților aflate în întrecere, primă
vara actuală este un nou prilej de 
a îmbunătăți si mai mult activitatea 
în domeniul ed-ilitar-gospodăresc.

Spor la muncă !

Pregătiri pentru
BlRLAD (co

resp. ,,Scînteii“).— 
Gospodăriile co
lective din raionul 
Bîrlad au prevă
zut în planurile de 
producție ca în a- 
cest an să se ex
tindă plantațiile de vii cu 60 de 
hectare, iar de pomi fructiferi cu 653 
hectare. Pentru realizarea acestor

și au pregătit terenul pentru bor
ceag și mazăre cultivate intercalat 
în livezi.
Colibași, 
condusă 
sămîntat 
intens la 
de stat Curtișoara, Tigveni, Sîmbu- 
rești, Leordeni și

plantatul pomilor
prevederi, acum 
măvară se lucrează de zor la ame
najarea terenului. Colectiviștii au 
desfundat pînă în prezent 46 hec
tare de teren, care va fi plantat cu 
viță de vie și au săpat gropi pentru 
pomi fructiferi pe o suprafață de 
aproape 150 ha. Cele mai bune re
zultate le-au obținut colectiviștii din 
Băsești, Stoișești. Șuletea și din alte 
sate.

La gospodăria colectivă 
de lîngă Pitești, brigada 
de Gheorghe Stanca a în- 
20 ha cu ovăz. Se lucrează 
semănat și în gospodăriile

altele.

la început de pri-

Lucrări de îngrijire a pășunilor
alte raioane ale regiunii, continuă 
transportul îngrășămintelor pe pă
șuni, fac șanțuri de scurgere a apei 
de pe aceste terenuri. Pentru extin
derea celor mai valoroase metode de 
sporire a producției de iarbă, în fie
care raion se organizează cîte 2—3 
pășuni model, pe care se aplică în
tregul complex de măsuri recoman
date de specialiști.

ORADEA. Timpul rămas pînă la 
începerea din plin a însămînțărilor 
de primăvară este folosit de colec- 
.iviștii din regiunea Crișana pentru 
efectuarea lucrărilor de îngrijire și 
întreținere a pășunilor. Cei din raio
nul Ineu, de exemplu, lucrează în 
aceste zile la curățatul cioatelor, 
mărăcinișurilor și al arboretelor. 
Multe gospodării de aici, ca și din

Gata

pas, de către sfaturile popu-

acum, rezultate frumoase în 
întrecere au orașele Roman,

înfăptuirea la terme
nele stabilite a preve
derilor planului de mă
suri tehnico-organiza- 
torice pe anul în curs 
constituie o preocupare 
permanentă a 
rii Uzinelor 
chim"- Cluj.

La secția 
corindon, recent s-a in
stalat și pus în funcțiu
ne un electromagnet în 
scopul eliminării frac
țiilor magnetice din co
rindon. Noul utilaj con
tribuie la îmbunătățirea 
calitativă a pietrelor de 
polizor, care au la bază 
această materie primă. 
La secția electrozi s-a 
amenajat între cuptorul 
1 și hala de finisare o 
platformă termorezis. 
tentă pentru depozita
rea electrozilor side
rurgici copți. Pardosea
la de beton folosită în 
acest scop pînă în pre
zent, pe- 'lingă faptul că 
nu rezista la tempera
tură ridicată de 800— 
1 200 grade Celsius, im. 
purifica adeseori mate
rialul ce urma să fie 
împachetat, necesitând 
totodată dese reparații. 
Noua platformă elimină 
în întregime posibilită
țile de rebutare a elec
trozilor depozitați, cît și

conduce- 
„Carbo-

electro-

toate operațiunile supli
mentare.

Noul tip de mașină 
pentru debitat electrozii 
de baterii a contribuit 
la creșterea de 6 ori a 
productivității muncii 
la această operație. Uti
lajul conceput și execu. 
tat sub supravegherea 
ing. Balogh Alexandru, 
a început recent să fie 
experimentat, dînd re
zultate bune. Fiind 
prevăzută cu un ax pe 
care sînt fixate 12 
discuri de polizor, ma
șina debitează simultan 
10—11 bare de electrozi 
de baterii. Vechile ma
șini de debitat electrozi 
de baterii erau prevă
zute cu un singur disc 
de tăiere.

Conform.. planului 
M.T.O., în întreprinde
re au început să func
ționeze 
ridicare 
pentru 
tului de
fesionale ale muncitori, 
lor. La aceste cursuri, 
conduse de cei mai pre
gătiți ingineri ai între
prinderii, participă toți

muncitorii din secțiile 
productive. Pentru ridi
carea nivelului tehnic 
și calitativ al producției 
se urmărește cu regula
ritate literatura de spe
cialitate.

Realizarea în termen 
a tuturor prevederilor 
înscrise în planul de 
măsuri tehnico-organi- 
zatorice va contribui la 
obținerea de noi reali
zări în creșterea pro
ductivității muncii, îm
bunătățirea calității 
produselor și reducerea 
consumurilor specifice 
de materii prime și ma
teriale. (De la M. Tur- 
tureanu, coresp. volun
tar).

„Scînteii”). 
Topraisar, 

, ' ' : au
fost date în folosință noi magazine 
ale cooperației de consum. Numărul 
unităților cooperatiste noi date în 
folosință de la începutul anului se 
ridică la 7. Sînt în curs de construire 
magazinele comerciale de la Coba- 
din, Jurilöfca, Basarabi etc.

Anul acesta, rețeaua comercială a 
cooperativelor de consum din regiu
nea Dobrogea se va mări cu încă 14 
noi unități.

Tineri agronomi la lucru

GALAȚI (coresp. „Scînteii".) — 
De cîteva zile, la Consiliul regional 
agricol Galați s-au prezentat 21 de 
ingineri agronomi, absolvenți ai di
feritelor institute de învățămînt a- 
gricol superior din țară. Ei au tost 
repartizați să lucreze la gospodă
riile colective din regiune.

II

BACĂU (coresp. „Scîn
teii“). — Lucrătorii 
G.A.S. Letea Veche, de 
lîngă Bacău, s-au pre
gătit temeinic pentru 
campania de primăva
ră. Toate mașinile și 
uneltele agricole au 
lost reparate. A fost a- 
sigurată și condiționată

semănat

deîntreaga cantitate 
semințe necesară.

Au fost luate măsuri

pentru scurgerea apei 
de pe terenurile însă- 
mînțate cu culturi în 
toamnă și de pe cele 
care vor fi însămînțate 
în primăvară. In felul 
acesta, terenurile 
vor zvînta mai 
iar lucrările 
vor putea fi 
mai devreme.

se 
repede, 

agricole 
începute

noi cursuri de 
a calificării 

lărgirea orizon- 
cunoștințe pro-

cu afaceri
Luni, 18 martie 1963, pre

ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romîne, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit în audiență de pre
zentare pe noul însărcinat cu

afăceri al Finlandei, Martti 
Johannes Salomies.

A fost de față Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

întrecerea artiștilor amatori
Pe șantierele 
de construcții pg

Organizarea muncii 
brigăzi mari de specialitate

Expoziție 
de grafică

(Agerpres)

sesiunii

Luni dimineața au început lucră
rile sesiunii adunării generale a A- 
cademiei R. P. Romîne.

La sesiune participă membri titu
lari și membri corespondenți ai A- 
cademiei R. P. Romîne. Iau parte de 
asemenea miniștri, conducători ai 
institutelor de cercetări ale Acade
miei și institutelor departamentale, 
cercetători științifici, cadre didactice 
din învățămînthl superior și alți oa
meni de știință și cultură.

In prezidiu] sesiunii au 
tovarășii : Ion Gheorghe 
Alexandru Bîrlădeanu,
Joja, Iorgu Iordan, Ilie Murgulescu, 
I. S. Gheorghiu, Gh. Ionescu Sisești, 
Ștefan Milcu și Gheorghe Mihoc.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de acad. Athanase Joja, președintele 
Academiei R. P. Romîne.

Participanții la sesiune au păstrat 
un moment de reculegere în memoria 
membrilor Academiei, decedați în 
timpul care a trecut de la ultima se
siune.

In continuarea ședinței acad. Ște
fan Milcu, secretar prim al Acade
miei R. P. Romîne, a prezentat ra

luat loc 
Maurer, 

Athanase

portul de activitate al Academiei R. 
P. Romîne pe anul 1962.

Acad. Vasile Malinski, secretar 
prim adjunct al Academiei R. P. Ro
mîne. a prezentat apoi proiectul pla
nului de cercetări științifice pe a- 
nul 1963.

După-amiază au început dezbateri
le asupra raportului de activitate și 
a proiectului planului de cercetări 
științifice.

Au luat cuvîntul academicienii Mi
ron Nicolescu, Raluca Ripan, Cor
neliu Miklossi ; Mihai Ionescu, Ale
xandru Priadcencu, Ion Făgărășa- 
nu, membri corespondenți ai Acade
miei R.P. Romîne; acad. Alexandru 
Rosetti. Nicolae Teodoreanu, mem
bru corespondent al Academiei R. P. 
Romîne ; acad. Eugen Bădărău ; Ște
fan Nădășan membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne, președin
tele Comitetului pentru tehnica 
nouă ; academicienii Andrei Oțetea, 
Eugen Macovschi, Alexandru Graur 
și Constantin Dinculescu, membru co
respondent al Academiei R.P. Romîne.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

In turneu Restaurarea clădirii

Anul acesta constructorii de locuințe din Capi
tală și cei din orașul Ploiești au extins’pe toate 
șantierele metoda executării lucrărilor de construc
ții și montaj de către brigăzi mari de specialitate.

Organizarea muncii pe brigăzi mari de speciali
tate duce la sporirea productivității muncii, la creș
terea răspunderii fiecărei brigăzi pentru calitatea 
lucrărilor — întrucît aceasta execută toate lucră
rile de la turnarea fundației și pînă la ultimele fi
nisări — și la o evidență sistematică a consumu
lui de materiale. Maiștrii și 
tiere pot astfel urmări mai 
täte.

Inițiativa constructorilor a
mul timp și de echipele de electricieni de pe unele 
șantiere de locuințe din Capitală, care au consti
tuit brigăzi mari de instalatori electrici.

conducătorii de șan- 
bine întreaga activi-

lost preluată în ulti-

de cui- 
Pașcani 
o ex- 
grafică 

or- 
Mu- 

de 
din

expuse

La Casa 
tură din 
s-a deschis 
poziție de
contemporană 
ganizată de 
zeul regional 
artă plastică 
Iași. Sînt
peste 40 de gra
vuri în alb-negru 
și colorate, sem
nate de Jules Pera- 
him, Vasile Do- 
brian, Paul Erdös, 
Marcel Chirnoa- 
gă, Ana Iliuț, 
Gheorghe Ivancen- 
co, Eva Cerbu și 
alții. (Agerpres)

In sala cinematografului „Constructo
rul” din Onești s-a desfășurat duminică 
faza interîntreprinderi a celui de-al 
VII-lea concurs pe tară a formațiilor ar
tistice de amatori. In fața juriului con
cursului și a numeroșilor spectatori s-au 
prezentat artiști amatori din cadrul com
plexului de șantiere Onești-Borzești. Pe 
primele locuri s-au clasat brigăzile artis
tice de agitație de la clubul „Construc
torul” și întreprinderea de montaje 
„București”.

Sulița, Leorda, 
Albești, Zvoriștea, 
I-Iănțești, Bosanci, 
Patrăuți, Udești, I- 
lișești, Moldovița, 
Pojorita și alte co
mune și sate din 
regiunea Suceava 
constituie itinera- 
riul turneului în
treprins zilele a- 
cestea de Teatrul 
de păpuși „Crava
ta roșie” din Bo
toșani. Zeci de mii 
de mici spectatori, 
fii ai colectiviști
lor, au primit cu 
bucurie cele aproa
pe 50 
tatii.

de reprezen-

Brîgăzi științifice la sate
IAȘI (coresp. ’ „Scîn

teii“). — în fiecare dumi
nică, un mare număr de 
brigăzi științifice merg 
în satele regiunii Iași 
pentru a răspunde la în
trebările puse de colecti
viști. Recent, brigăzile

științifice au fost oaspeți 
ai colectiviștilor din Bă- 
cești și Buhăiești, raio
nul Negrești, Erbiçeni și 
Ceplenița, raionu] Hîrlău, 
Tg. Frumos și Ruginoasa 
din raionul Pașcani, Podu 
Iloaie, Osoi. raionul Iași.

bibliotecii Teleki-Bolyai
TG. MURES (coresp. 

„Scînteii“). — La Tg. 
Mureș au început recent 
lucrările de reparații 
capitale la clădirea 
bliotecii documentare 
stat Teleki-Bolyai și 
galeriei de picturi din 
ceeași clădire.

In cadrul, acestor lu
crări, in sala mare a bi
bliotecii se vor executa 
instalații speciale de în
călzire, izolarea pereților 
pentru a preveni pătrun
derea umidității, vopsi
tul sălilor și amenajarea 
mobilierului.

Desen de Cristina Grigorc
cl. V-a B Școala nr. 146 BucureștiCOPIII ZUGRĂVESC VIITORUL

Există o lume în care 
totul e posibil — lumea 
visului și a copilăriei. 
V-ați închipuit vreodată 
că navele cosmice vor 
arunca flori deasupra 
orașelor, iar elicopterele 
vor decola de pe. acope
rișul blocurilor-turn ?

A fost deajuns ca de 
pe ecranul televizorului 
să fie pusă o întrebare : 
„Cum credeți că va arăta 
satul sau orașul vostru 
cînd veți fi mari?“ — și 
sute de copii s-au aplecat 
asupra hârtiei cu o serio
zitate de ingineri și o 
fantezie de poeți, atrași 
desigur de frumusețea a. 
cestei idei și de imaginea 
noilor cartiere în care 
trăiesc mulți dintre ei. 
Uneori cu o naivitate 
cuceritoare, alteori cu un 
ascuțit simț al realității, 
copiii zugrăvesc un uni
vers care nu se poate 
confunda cu basmul și 
nici cu literatura fantas
tică, deoarece, în afară 
de rachete, automobile

cu reacție și elicoptere, 
elemente aparținînd — 
mai mult sau mai puțin 
— viitorului, restul pei
sajului rămîne foarte ac
tual, surprinzînd, poate, 
doar prin localizarea geo
grafică.

Blocurile. din Mizil

trucît sub ochii lor. abia 
deschiși asupra lumii, 
s-au petrecut în numai 
cîțiva ani schimbări esen
țiale, cu un puternic 
ecou în conștiința lor. 
Ne-o demonstrează o 
simplă foaie de hârtie, 
conținând două imagini

INSTANTANEE
(„proiectant" : Georgescu 
Mariana, clasa a IV-a), 
amintesc foarte bine de 
noua arhitectură a Căii 
Griviței, în vreme ce o 
imagine din „viitorul“ 
oraș Moreni (autor : Popa 
Gheorghe, clasa a Vl-a) 
seamănă perfect cu Piața 
Palatului. Copiii presimt, 
văd și zugrăvesc viitorul 
pornind de la imaginile 
prezentului, descoperite 
în jur, în excursii, în fii. 
me, la televizor.

Ar mai trebui să re
marcăm că acești „arhi- 
tecți" au de pe acum o 
„experiență" proprie, în-

cu următoarele titluri : 
„Ploieștiul cînd eu aveam 
5 ani“, „Ploieștiul cînd eu 
am 10 ani" ; ne-o demon
strează alte desene în 
care trei aspecte — IERI 
(o căsuță cu fîntînă ală
turi), AZI (șantier, 
blocuri în construcție) și 
MlINE (un întreg cartier 
nou) — se înlănțuie fi
resc.

O simplă întrebare și 
cîteva sute de desene 
trimise în ultimele săp- 
tămîni pe adresa Tele 
viziunii... Dar dincolo de 
linia stângace și de lite
rele strîmbe ți se dezvă-

luie orizontul larg, preo
cupările, cunoștințele co. 
piilor care, de pe acum, 
au descoperit sensurile 
construcției, frumusețea 
și perspectivele viitorii 
lui. Și, fără să vrem, ne 
amintim cu o anume 
duioșie de niște învățați 
generoși care, în urmă 
cu cîteva secole, au Visai 
la viitorul omenirii în
chipuind insule ale utopiei 
și cetăți ale soarelui 
Plăsmuirile lor utopice ni 
se par însă cu mult mai 
naive decît aceste desene 
copilărești

Pentru că „arhitecții“ 
din Săbăreni sau Galați, 
din H arman sau Brebu 
știu că există o lume în 
care totul va fi posibil . 
lumea societății comunis
te. Și ei se îndreaptă spre 
acest viitor, cu încrede
rea și cutezanța pe care 
'e-o insuflă toate prefă 
cerile petrecute sub pri
virile lor.

PAUL DIACONESCU



R P î N T R I A Nr. 5836Pag. 2

(Foto : K. Costin)In amurg, peste Carpați

In aceste zile

la magazinul universal „Victoria“
La magazinul universal „Victo

ria" din Capitală, apropierea 
noului anotimp a adus o sume
denie de noutăți. Vă prezentăm 
pe scurt cîteva.

MĂRFURI NOI
dinAproximativ 90 la sută 

mărfurile contractate de maga
zinul „Victoria“ în acest an sînt 
creații recente. Printre acestea, 
articolele de primăvară ocupă 
un loc însemnat. Raioanele ma
gazinului sînt aprovizionate în 
momentul de față, cu sute de mo
dele noi de țesături de bumbac și 
mătase, în poziții coloristice plă
cute, mai ales pe motive geome
trice șl florale. Tonul la modă — 
pastelul, In tehnica imprimării 
noutatea o prezintă montarea cu
lorilor în degrade.

Apreciate de cumpărători sînt 
și noile modele de confecții : par- 
desie de stofă, cu o croială mo
dernă, rochii din țesături noi de 
bumbac, pentru vară, fuste de 
tergal, drepte și plisate, bluze din 
țesături de bumbac, mătase și re- 
Ion.

Raioanele de încălțăminte pre
zintă noi modele de pantofi cu 
talpă translucidă și flexibilă, san
dale din p.v.c., cu talpă de cau
ciuc etc.

O MAÏ BUNĂ DESERVIRE

Intregul etaj este, de fapt, o ex
poziție permanentă. Tot aici s-a 
amenajat un raion care, prin ex
punere deschisă, prezintă cum
părătorilor articole pentru deco- 
rațiuni interioare : covoare, per
dele, stofe de mobilă etc.

împreună cu UCECOM, maga
zinul a înființat lîngă raioanele 
cu metraje un mic punct de co
menzi. Un maistru croitor pri
mește aici materialul abia cum
părat, ia comanda și fixează data 
probei.

Un cadou trebuie prezentat în- 
tr-un fel deosebit. Ca să vină în 
ajutorul cumpărătorului, la eta
jul I s-a organizat un punct de 
ambalaj special. In schimbul unei 
sume foarte mici, obiectele cum
părate sînt ambalate după do
rință, în celofan, pungi de polie
tilenă, legate cu panglică, etc.

„ÎN AJUTORUL
GOSPODINELOR"

T1EAT1R1E
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet aï 

R.P. Romîne: Trubadurul — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Mam-zclle 
Nitouche — (orele 19,30). Filarmonica de 
stat „George Enescu" (Ateneul R. P. Ro
mîne) : Concert festiv — 75 ani de la 
Inaugurarea sălii Ateneului. — Dirijor : 
Mircea Cristescu — (orele 20). Teatrul 
Național „I. L. Caragialc” (Sala Come
dia) ; Vizita bătrînei doamne — (orele 
19,30). (Sala Studio); Ancheta — (orele 
19,30). Teatrul „C. I. Nottara” (Sala Ma- 
gheru) : Pygmalion — (orele 19,30). (Sala 
Studio): Casa cu două intrări — (orele 
20). (Sala Palatului R. P. Romîne): An- 
toniu și Cleopatra — (orele 19,30). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. Sèhi- 
tu Măgureanu nr. 1): Menajeria de sti
clă — (orele 19,30). (Sala Studio — str. 
Alex. Sahia nr. 76): Fotbal — (orele 
19,30). Teatrul muncitoresc C.F.R.-Glu- 
lești: Măria sa bărbatul — (orele 19,30). 
Teatrul Evreiesc de stat : Opera de trei 
parale — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase” (Sala Victoriei): Oco
lul pămîntului în 30 de melodii — (orele 
20). Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S. : Visuri îndrăznețe — (orele 20). 
Teatrul Țăndărică (Sala Orfeu): Micul 
muc — (orele 16). (Sala Academiei) : Că
luțul cocoșat — (orele 16). Circul do 
stat : Spectacolul Circului „Slavia” — 
din Praga — (orele 20).

Revederea a făcut să se repefe întîm- 
plarea de acum patru luni, cu deose
birea că n-a .mai fost nevoie să mi se 
dea adresa. Lucra fot în schimbul de 
noapte. ReînfîTnindu-l pe tov. Gheor
ghe Todică, la început n-am reușit să 
înțeleg de ce alunei cînd aduci vorba 
despre aplicarea unor inovații la uzina 
„Tehnomefal", ctjipul lui, mai întot
deauna zîmbitor, se întunecă. O fi a- 
vînd oare dreptate să fie nemulțumit 
el, omul care în anul 1962 a cîșiigat 
titlul de „cel mai bun inovator din 
uzină" ?

— Ultimii 
mi-au 
goste 
spune 
unde 
să le

ani -de muncă în uzină 
adus multe mulfumiri, o dra- 
fierbinte pentru ce fac — ne 
el. Unii mă întreabă : de 

scofi atîfea idei ? De unde 
scot ! Ideile îți vin dacă iu

bești cu pasiune munca. Nu doresc 
decît să răsplătesc viața, viața mea și a 
altora, măcar cu atît cu cît mi-a adus 
ea m:e. Dar lupta trebuie dusă aici pe 
două fronturi : nu numai cu ce-a mai 
rămas vechi în munca noastră, ci și cu 
rugina, cu moleșeala unora care, din 
păcate, deșii puțini la număr, se mai 
găsesc printre noi.

Moleșeala, rugina au fost pomenite 
în legătură cu un necaz de care s-a 
lovit.

...încă în decembrie, a prezentat o 
inovație. Propunerea a fost acceptată, 
inovatorul felicitat. Era vorba de înlo
cuirea butucului din metal neferos, de 
la reductorul transportorului cu lanț 
special, cu butuc din ofel. Eficacitatea 
economică a inovației ? Economie de 2 
kg metal pe fiecare butuc. Și cînd te 
gîndești că e producție în serie... Sin
tern acum la jumătatea lunii martie și 
nimeni de la cabinetul tehnic sau din 
secfia mecanică I n-a mișcat un deget 
pentru aplicarea inovației.

Poate că de-abia acum, după ce in-

A

.Reîntâlnire
cu un inovator
ginerul-șef al uzinei s-a convins, în 
sfîrșif, de necesitatea aplicării acestei 
inovafii, i se va da autorului ei satis
facție.

Tot în decembrie anul trecut, Todică 
a prezentat cabinetului tehnic o pro
punere de inovație care privea direct 
strungăria. Ideea a izvorît dintr-o ne
cesitate : trei strunguri erau folosite 
aproape exclusiv numai pentru confec
ționarea unor șuruburi speciale de 6 
mm. Comanda era mare ; mii și zeci 
de mii de bucăți de șuruburi pe lună. 
El a propus confecționarea unui dis
pozitiv simplu, cu ajutorul căruia să 
fie filetate șuruburile.

La experimentarea dispozitivului s-au 
făcut cronomctrări, calcule ale eficien
tei. Au fost de fafă ingineri, tehnologi, 
șeful 
făcu1 
putui 
la un 
circa 
se puteau 
de bucăți 
clară.

A trecut 
trecut și luna februarie. Șuruburile cu 
pricina continuau să fie filetate tot la 
strunguri. înfr-o zi din luna martie 
Todică a izbucnit :

— Se poate tolera o astfel de înce
tineală în aplicarea unei inovafii I? Dacă 
nu vă doare inima sau știu eu ce îndo

ială mai avefi, dafi-mi voie să lucrez

secției l-a, maiștri. Todică a 
trei demonstrații și nimeni n-a 
formula o obiecfiune. în timp ce 
strung, în 8 ore se confecționau 
300 de șuruburi cu dispozitivul 

executa în același timp 900 
de șuruburi. Eficiența era

decembrie, apoi ianuarie, a

în schimb de noapte la dispozitiv. 
Dați-mi și un băiat să-l inițiez, Nu-i 
trebuie cine știe ce calificare.

Șeful secției, maiștrii, n-au avut în
cotro. N-au mai putut da înapoi. Și 
Todică, frecînd în schimbul de noapte, 
a început să fileteze cîte 900—1 000 de 
șuruburi. Cu ajutorul noului dispozitiv 
lucra cît trei strungari.

lată de ce atunci, 
doua oară l-am căutat la uzină, mi 
spus ca și în urmă cu mai bine 
patru luni că el lucrează' în schimb de 
noapte.

Ceea ce mai rămînea de neînțeles, 
pe lîngă nejustificata inerție în apli
carea propunerii de inovație, era fap
tul că Todică, muncitor cu un înalt grad 
de caPficare, a fost lăsat să lucreze 
multe schimburi de noapte la filetarea 
șuruburilor, o lucrare de categoria 3-a. 
Este un exemplu de folosire nejudi- 
cioasă a muncitorului.

într-un timp în uzină a apărut un 
afiș tipărit. Erau temele de inovații ale 
Consiliului Superior al Agriculturii. 
Printre ele figura și o temă la care în
cepuse să se gîndească Todică : des
cărcarea mecanică a camioanelor și 
remorcilor. ■:

Căutările au fost îndelungi. încet și 
sigur însă ideile începuseră să prindă 
contur în schițe, calcule, referate. într-o 
zi din iarnă dosarul a fost încheiat. Era 
o propunere de inovațje. în Referatul 
său Todică cerea „pentru ca e totuși

cînd pentru a
s-a 
de

timp de iarnă", să se procure pe timp 
de o săptămînă o remorcă, pentru ca 
după timpul de muncă, din deșeuri să 
confecționeze și să încerce prototipul 
dispozitivului de descărcare.

Pe ce mîini a ajuns propunerea de 
inovație? Cum' i s-a răspuns acestei 
cereri ?

— Dacă mi s-ar fi spus că nu merge, 
n-aș fi zis nimic. Continuam să caut 
alte soluții și de scos, fot aș fi scos-o 
la capăt. Dar ce credeți că mi-a răs
puns cabinetul tehnic ? Cu încercarea 
prototipului e complicat, 
metal“ nu se descarcă grîu, sfeclă, po
rumb”. Așa mi-au spus.

Și astfel dosarul cu propunerea a 
rămas îngropat în cine știe ce sertar 
la cabinetul tehnic.

*
Desigur, reîntîlnindu-I pe tov. Todică, 

nu puteam decît să mă bucur pentru 
munca lui și să-i dau dreptate pentru 
supărarea ce o avea aflînd de tot ceea 
ce. i s-a întîmplaf în răstimpul care a 
trecut de la despărțirea noastră. E de 
mirare acest lucru, dacă ne gîndim că 
cele relatate s-au petrecut tocmai în 
timpul care s-a scurs după plenara co
mitetului de partid din uzină care a 
analizat munca cu inovatorii, activitatea 
cabinetului tehnic.

E adevărat, unele dintre prevede
rile planului de măsuri adoptat atunci, 
la început de decembrie, de plenară, 
s-au înfăptuit. A rămas mult în urmă 
una din cele mai importante laturi ale 
muncii cu inovațiile : aplicarea cît mai 
rapidă a inovațiilor valoroase, nece
sare, justificate din punct de vedere 
economic. Fără îndoială că organiza
ția de partid va acționa cu mai multă 
exigență ca munca să se îmbunătă
țească și în acest domeniu.

C. MORARU

Pentru ca toate aceste mărfuri 
să ajungă la cumpărători mai re
pede si in condiții mai bune, co
lectivul magazinului a luat o se
rie de măsuri. In primul rînd, s-a 
extins deservirea cu plata direct 
la vînzător și sistemul de prezen
tare deschisă a. mărfurilor. La e- 
tajul I, prin lărgirea spațiului de 
desfacere cu o jumătate de etaj, 
s-a creat un raion mare de stofe.

Aceasta este denumirea noii 
expoziții deschise de magazinul 
universal la unitatea sa „Elec
trotehnica“ de pe bulevardul Ma
gheru. Expoziția prezintă pentru 
gospodine aparataj casnic mo
dern : mașini de spălat rufe, as
piratoare, mașini de cusut (tip 
mobilă și cu picior), noile aparate 
de copt pîine și de prăjit cafea, 
ș.a.m.d.

In sediul central al magazinu
lui se vor organiza în primăvara 
aceasta și alte expoziții, care să 
asigure cumpărătorilor o mai 
bună cunoaștere a sortimentelor 
de mărfuri. La etajul V se va 
deschide în curînd o expoziție de 
mătăsuri, iar la etajul I o expo
ziție de imprimeuri de bumbac.

D. M.

„La „Tehno-
-V

;I

^Introducerea în planul de învă
țământ al școlilor de opt ani de la 
sate a obiectului „Agricultura" are 
o deosebită importanță pentru pre
gătirea elevilor. In cadrul orelor 
de cws și lucrări practice, colecti
viștii ole mîine își însușesc cunoș
tințe temeinice despre sol și agro
tehnică^ cultura plantelor și creș
terea animalelor, despre mașinile 
agricole »și organizarea producției 
în unitățile agricole socialiste, no
țiuni care le vor fi de mare folos 
pentru obținerea unor producții tot 
mai bogate atunci cînd vor lucra 
pe ogoare.

Programa școlară și manualele 
pentru clasa a V-a și a VI-a care 
au fost elaborate pe baza ei sînt, 
în general, judicioase. Ele reflectă 
preocuparea autorilor de a pune la 
îndemîna elevilor din școlile ~x 
tești noțiuni științifice de bază, ex
puse sistematic. Manualele de agri
cultură amintite conțin, după pă
rerea noastră, cunoștințele necesa
re unui tînăr care după absolvirea 
școlii de opt ani va lucra în gos
podăria colectivă. Au procedat bine 
autorii manualului pentru clasa a 
V-a înserînd în capitolul „Cultura 
plantelor de cîmp", la prezentarea 
fiecărei plante, un paragraf special 
despre caracterele botanice. Astfel 
elevii își pot însuși cu mai multă 
ușurință caracteristicile fiecărei 
plante de cultură, legătura ce exis
tă între acestea și mediul înconju
rător.

Manualele, elaborate cu grija de 
a răspunde exigențelor științifice 
și pedagogice ale școlii, ne sînt de 
un real folos în predarea agricul
turii. Față de cerințele înalte pe 
care le ridică pregătirea viitorilor 
colectiviști socotim însă că aceste 
manuale pot fi încă îmbunătățite. 
In acest scop vom face unele pro
puneri și sugestii, izvorîte din ex
periența noastră și a altor colegi 
din școlile în care lucrăm.

Se pune, în mod firesc, întrebarea: 
cite noțiuni pot să asimileze elevii 
într-o oră de curs, care cunoștințe 
sînt accesibile nivelului lor de în
țelegere ? Analizate sub aceste as
pecte. manualele de agricultură 
pentru clasele a V-a și a VI-a pre
zintă unele deficiențe. Studiindu-le 
îndeaproape, ne-am dat seama că 
sînt încărcate, cuprind noțiuni 
multe și grele, care nu pot fi pre
date în bune condiții în timpul ce 
li s-a afectat în programa școlară, 

în lecțiile cuprinse în capitolul 
„Solul și lucrările lui", de exemplu, 
care se studiază la începutul clasei a 
V-a tocmai fiindcă constituie te
melia pregătirii agricole a elevilor,

sa-

avem de predat următoarele cunoș
tințe: despre sol și formarea lui, la 
care participă factorii climaterici 
și viețuitoarele; alcătuirea solului 
— partea minerală și organică; în
sușirile lui: coeziune, adeziune, 
permeabilitate, capilaritate. porozi- 
tate, fertilitate; amendamente și 
asolamente etc. Credem că nu gre
șim afirmînd că un asemenea vo
lum de cunoștințe nu poate fi pre
dat temeinic în cele 6 ore de curs 
prevăzute de programă. Ținînd 
seama de posibilitățile de înțele
gere ale elevilor, propunem ca stu
diului solului să-i fie repartizat în 
programă un număr mai mare de 
ore decît în prezent (circa 4 în 
plus), iar manualul să prezinte mai 
pe larg și mai explicit cunoștințele 
necesare. S-ar putea redacta lecții 
aparte cu temele: rolul viețuitoare
lor în procesul de formare a solu
lui, fertilitatea — însușire de bază 
a solului etc., care acum sînt tratate 
sumar în manual.

Ca urmare a numărului mare de 
cunoștințe pe care 
trebuie să le cu
prindă, manualele 
sînt voluminoase, 
greu accesibile. 
Unele lecții cu
prind aspecte se
cundare și amă
nunte care nu sînt necesare pentru 
înțelegerea problemelor de bază și 
contribuie la supraîncărcarea ele
vilor. Sînt prezentate prea detaliat 
plante care se cultivă mai puțin 
sau deloc în țara noastră: bumba
cul, lupinul, pepenele verde fura
jer, levănțica etc. Manualul pentru 
clasa a V-a abundă în formulări 
greu accesibile unor elevi de 11 
ani. Spre exemplu, în lecția „Com
baterea eroziunii și conservarea so
lului", al cărei titlu sună ca intr-un 
tratat universitar, numeroase defi
niții și fraze sînt redactate în a- 
ceeași manieră.

Oricît de juste, din punct de 
vedere științific, ar fi noțiunile 
expuse în aceste lecții, ele nu vor 
fi însușite temeinic de către elevi, 
dacă nu sînt expuse pe înțelesul 
lor, dacă pentru a fi reținute se 
apelează numai la memoria copii
lor. Forma de prezentare a noțiu
nilor este îngreunată și de faptul 
că în unele capitole se reproduc 
exagerat de multe cifre. La lecția 
„Cultura porumbului", bunăoară, 
se dau circa 90 de cifre care se re
feră la norme de semănat, cantități 
de îngrășăminte, temperatura etc, 
iar la lecția „Cultura griului" se 
citează alte peste 70 de asemenea 
cifre.

Atunci cînd vor absolvi școala, 
elevii noștri de astăzi vor lucra în 
agricultura înzestrată cu 
moderne de mecanizare, 
ceea manualele trebuie 
gure elevilor noțiunile 
mentale de agricultură, 
cărora să poată, mai tîrziu, 
activitatea practică, să 
diferite metode științifice, 
poată folosi mașinile perfecționate. 
Tocmai de aceea ni se pare nein
dicată ampla descriere a metodelor 
și procedeelor învechite, a unor uti
laje scoase din uz. Pe mai bine de 
3 pagini de text și ilustrație se 
prezintă plugul cu tracțiune ani
mală, metoda însămînțării 
mina; în capitolele consacrate 
diului mașinilor agricole, sînt pre
zentate, de asemenea, unele mașini 
care nu mai sînt utilizate în pro
ducție — tractoarele IAR-22 și 23, 
KD-35 etc. Din considerente pe
dagogice lesne de înțeles, nu este 
recomandabilă nici prezentarea în 
manualele școlare a unor metode

mijloace
De a- 
să asi- 
funda- 

pe baza 
" în 
aplice 

să

cu 
stu-

:

Aspect din magazinul „Victoria

Ne scriu profesorii

CINEMATOGRAFE: O călătorie spre 
centrul pămîntului — cinemascop (am
bele serii) ; Patria (9,30; 12,15; 15; 18; 21), 
București (9; 12; 15; 18; 21), G. Coșbuc 
(10; 14; 17; 20). ștefan cel Mare (seria 
I-a — 10: 12; 15; 17; 19; 21), 1 Mai (se
ria a Il-a — 9,45; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) . Vacanță la mare — cinemascop:
Republica (9,15; 10,45; 12,15; 13,45; 15,45; 
17,30; 21,1S). Gh. Doja (9; 10,45; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Alex, sahia (9; 10,45; 12,30; 
14,15; 16; 17,45; 19,30; 21,15). Rîul și moar
tea : rulează la cinematograful Magheru 
(10; 12; 15; 17, 19; 21). Povestea unei nopți 
stranii: rulează la cinematografele V. A- 
lecsandri (16,30; 18,30; 20,30), Grivița
(15,30; 18; 20,30). Bunica Sabella : rulează 
la cinematograful I. C. Frimu (9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21,15), 8 Martie (11; 
14; 16.15; 18,30; 20,45), Grivița (10; 12).
Miorița (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21), 30 
Decembrie (10; 12; 15; 17; 19; 21). Dosarul 
furat: Elena PaVel (10; 12; 14; 16; 18,30;
20.45) , Floreasca (16; 18,15; 20,30). Festiva
lul Chaplin : Tineretului (9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,30; 21), înfrățirea între po
poare (10,30; 15,30; 17,45; 20,15), 23 Au
gust (9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15), Lu
ceafărul (15,30; 18; 20,30). Balada husari
lor ; Victoria (10 .. .....................*
21,15). Camelia : 
16,30; 18,45; *" 
14,20; 16,35;
nemascop : 
tinuare de 
rele 15, . _____ . . . .
20.30) . Program special pentru copii : 13 
Septembrie (orele 10). Cîinele 
Dingo : 13 Septembrie (11,30; 16,30; 18.30;
20.30) , Arta (16 ; 18,15 ; 20,30), Aurel
Vlalcu (15; 17; 19; 21). Program de filme 
documentare rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21 la cinematogra
ful Timpuri Noi. Marile speranțe: ru
lează la cinematograful Maxim Gorki 
(11; 15,45; 18,15; 20,45). Numai o glumă: Cul
tural (15; 17; 19; 21). Fecioara: rulează 
la cinematografele C-tin David (16; 18,15; 
20,30), Munca (15: 17; 19; 21). Omul am- 
fible : rulează la cinematograful V. Roai- 
tă (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30j 20,30). Marile 
familii: Unirea (16; 18: 20). Șapte dădace: 
Flacăra (16; 18,15; 20,30), Moșilor (15; 17; 
19; 21), Drumul Serii (16 ; 18 ; 20).
Misterul celor doi domni „N“.: ru-, 
lează la cinematograful T. Vladimi- 
rescu (15; 17; 19; 20,45). Divorț italian : 
Popular (14,15; 16.30; 18,45; 21). Tinerii : 
16 Februarie (15; 17; 19; 21). Din Argen
tina în Mexic : M. Eminescu (15; 17; 19; 
21). Inelele gloriei : rulează la cinema
tograful Iile Plntilie (16; 18;: 20). Alo !... 
Ați greșit numărul: Volga (10; 12; 15i 
17; 19; 21). Revista de la miezul nopții — 
cinemascop: Libertății (9,15; 11,30; 13,45; ' 
16; 18,30; 20 45).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. 19i00 — Jur
nalul televiziunii. 19,15 — „Băiețelul- cu 
căciuliță”, povestire de Octav Pancu- 
Iași. Desenează : Iurle Darie. 19,30 — 
Muzică ușoară, cu Rudolf Cortez. 20,00 
— Transmisie de la Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" — „Fotbal". In pauze : 
Emisiunea de știință. Șah.

CUM E VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 20, 21 

și 22 martie. In țară : Vremea relativ căl
duroasă, cu cer schimbător, noros în 
vestul țării unde vor cădea ploi locale. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
în creștere ușoară la început, apoi sta
ționară. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 6 și plus 4 grade, iar maximele 
între 5 șl 15. local mai ridicate. In Bucu
rești : vreme relativ călduroasă, cu cer 
schimbător, vînt slab pînă la potrivit.

14,30; 16,45; 19; 
‘ - 12; 14,15;

; 12,15;
Central (9,45;

21), Alex. Popov (10; 12,10; 
18,50; 21). Kașmir — ci-

Lumina (rulează în con- 
la orele 9,45 pînă la o- 
după-amiază 16,45; 18,45;

sălbatic

prilie — iunie, în acest sector se 
fac cele mai multe lucrări. In acest 
fel se va asigura o mai bună pre
gătire a elevilor, o mai strînsă le
gătură între învățământ și prac
tică.

Considerăm că manualele de a- 
gricultură conțin prea puține ilus
trații și exemplificări sugestive. 
Cele cîteva imagini adăugate tex
tului sînt sărace și neexpresive. Cit, 
de atrăgătoare ar fi unele planșe 
în culori, care să prezinte diferite 
soiuri de plante și rase de ani
male!

In lecții, acolo unde este cazul, 
profesorul are obligația să aducă 
date și fapte despre activitatea 
unităților agricole socialiste, pro
ducțiile concrete obținute, date cu
lese din presă și din discuțiile per
sonale cu specialiștii agricoli locali. 
Asemenea fapte socotim necesar să 
cuprindă și manualele. Cu condiția 
ca Editura didactică și pedagogică 
să vegheze ca acestea să fie îm
prospătate în fiecare an, odată cu

E posibilă o mai bună sistematizare
într-un articol publicat 

recent în „Scînfeia" s-au 
relevat, pe drept cuvînf, 
ținuta științifică, valoarea 
educativă și calitățile di
dactice ale manualului de 
Istoria Romîniei pentru cla
sa a Xl-a, ediția 1963.

Cred, însă, că la 
lecții, e posibilă o 
bună sistematizare în

feudale șj slabe începuturi 
ale pătrunderii capitalis
mului, că industria s-a dez
voltat lent pînă în jurul 
anului 1877 și mai accen
tuat după această dată. O 
asemenea sistematizare a 
manualuiui nu poate să 
ducă decît la supraîncăr
carea elevilor.

In consecință, propun ca 
aceste două lecții să fie 
contopite într-una singură. 
Consider că pot fi predate

torice. Mă refer, bunăoară, 
la lecțiile „Dezvoltarea Ro-

unele 
mai 
pre

zentarea evenimentelor is

științifice sau a unor mașini agri
cole aflate abia în faza de expe
rimentare.

In general, autorii programei 
școlare și manualelor au avut gri
jă ca predarea lecțiilor teoretice de 
agricultură să țină pasul cu calen
darul muncilor agricole. Nu putem 
fi însă de acord cu felul în care 
este întocmit, din acest punct de 
vedere, manualul de horticultura 
pentru clasa a Vl-a. Toamna, cînd 
sînt planificate lecțiile și lucrările 
practice de legumicultură soiurile 
mai importante de legume sînt 
deja recoltate. Iarna. în pomi
cultură sînt prea puține condiții 
pentru ca elevii să aplice în prac
tică noțiunile studiate. în conse
cință, pentru mai buna concor
danță a lucrărilor practice ale ele
vilor cu lucrările agricole din gos
podăria colectivă, propunem ur
mătoarea succesiune a capitolelor 
predate la clasa a VI-a: să se în
ceapă cu pomicultura și să se exe
cute lucrările de toamnă în livezi; 
apoi să urmeze studiul legumicul
tura — iar lucrările practice să 
coincidă cu activitatea de primă
vară (pregătirea răsadnițelor și ră
sadurilor, cultivarea legumelor 
timpurii etc.) ; în sfârșit, să se pre
dea viticultura întrucît în lunile a-

reeditarea manualelor respective. 
Credem că autorii manualului de 
horticultură pentru clasa a VI-a au 
greșit omițînd complet date referi
toare la soiurile cele mai produc
tive, la metodele de cultivare a le
gumelor timpurii și producțiile 
medii și maxime ce se pot obține 
prin aplicarea metodelor agroteh
nice înaintate.

Propunem ca. paralel cu preocu
parea pentru îmbunătățirea ma
nualelor de agricultură, Ministerul 
învățământului să se îngrijească de 
elaborarea unei metodici pentru 
predarea lecțiilor de agricultură și 
de îmbogățirea materialului didac
tic. Socotim, totodată. că ar fi ni
merit să se studieze posibilitatea 
alcătuirii unor programe și indica
ții metodice diferențiate — pentru 
școlile din zona de cîmpie și pen
tru cele din zona muntoasă, care 
nu .au aceleași condiții pentru 
efectuarea lucrărilor practice din 
cadrul acestei discipline. In acest 
fel, profesorii care predau agricul
tura vor primi un nou sprijin în 
perfecționarea pregătirii colecti- 
■liștilor de mâine.

Prof. VICTORIA JIANU, 
prof. ELENA IONESCU, 
ing. agr. DAN IVÄNESCU 

din raionul Giurgiu

miniei 1866—
1877“ și „Dezvoltarea eco
nomică, socială și politică 
a Romîniei între anii 
1878 și 1900". în aceste 
lecții, ca și în altele 
care ar mal putea fi citate, 
după părerea mea, în mod 
cu totul neindicat se amă
nunțește predarea cunoș
tințelor pe perioade care 
nu se deosebesc substan
țial. Studiind lecțiile amin
tite, elevul va afla din am
bele că în deceniile res
pective, în țara noastră a- 
griculfura se caracteriza 
prin , dominația relațiilor

în cadrul unei singure lec 
(ii și cunoștințele referi
toare la începutul și dez
voltarea mișcării muncito
rești pînă >a anul 1900. O 
ma: atentă sistematizare
este necesară și la lecția 
„Dezvoltarea (arilor romîne 
de la jumătatea secolului 
al XVIll-lea pînă la înce
putul secolului al XlX-lea”, 
unde situația tiranilor este 
orezenfată în vreo trei 
locuri diferite.

care predau
celași titlu din manualul 
clasei a Vll-a (care la rîn- 
dul lor sînt un rezumat al 
manualului clasei a Xl-a) 
cum ar fi : „Țara Romîneas- 
că în vremea lui Mircea 
cel Bătrîn" ș.a.

Cred că, în ansamblu, 
manualul la care mă refer 
depășește posibilitățile de 
înțelegere ale elevilor de 
10 ani. Lecții ca : „înteme
ierea voievodatului Tran
silvaniei“, „Mihai Vitea
zul unește Țara Romî- 
nească, Transilvania și 
Moldova într-un singur 
stat" etc. abundă în date 
și fapte, solicită memora
rea mecanică a acestora de 
către elevi, datorită nume
roaselor noțiuni abstracte 
pe care le cuprind.

Șl eu sînt de părere că 
manualul de istorie pentru 
clasa a IV-a ar trebui altfel 
conceput decît în prezent, 
accentul urmînd să cadă 
oe formarea reprezentărilor 
Istorice la elevi, pe expu
nerea închegată, înlănțuită

istoria
a celor mai de seamă mo
mente din istoria eroică a 
poporului nostru. Predarea 
întregii Istorii a patriei în 
clasa a IV-a era necesară 
cu ani în urmă, cînd cu a- 
ceasfă clasă se încheia un 
ciclu de învățămînt. Acum, 
odată cu trecerea la școala 
de opt ani, elevii vor avea 
posibilitatea să studieze 
sistematic în clasa a Vll-a 
(VIII-a) desfășurarea cro
nologică a tuturor eveni
mentelor din Istoria Ro- 
mîniei.

Așa cum s-a propus, în 
noul manual trebuie să 
capete o pondere mai mare 
elementul narativ în pre
zentarea lecfiilor. Ar fi gre
șit însă să se alunece pe 
panta literaturizării acestei 
discipline, iar manualul să 
ajungă o culegere de po
vestiri sau legende istorice 
care nu respectă cu rigu
rozitate adevărul științific.

Prof GHERGHINA PUIU
Școala de opt ani nr. 152 

din București
Sînt Je altă

citit cu interes arti- 
„Manualele de Isto-

Prof. M. NISTOR
Școala medie nr. 2 

din Brașov

istoria patriei 
elevilor

Socotesc justă propune
rea făcută în articolul „Ma
nualele de Istoria Romî
niei — important sprijin în 
educarea tineretului” ca 
Ministerul Invătămîntulu: 
să studieze posibilitatea în
tocmirii unui nou manua' 
de istoria patriei pentru 
clasa a IV-a. Și iată de ce. 
Studiind actualul manual și 
comparîndu-I cu cel de

Primele noțiuni Je 
pe înțelesul

clasa a Vll-a, am observa'
că majoritatea lecțiilor au 
același plan. Aproape ai
doma sînt tratate temele 
„Unirea Moldovei cu Țara 
Romînească" și „Romînia 
în timpul domniei Iul Ale
xandru loan Cuza", „Răz
boiul pentru Independența 
Romîniei" etc. Unele lecții 
din manualul de clasa a 
IV-a rezumă lecțiile cu a-

Am 
colul .. 
r;a Romîniei — Important 
sprijin în educarea tinere
tului". Vreau să mă refer 
la propunerea ca în ma
nualul și programa de isto
rie pentru clasa a IV-a să 
capete pondere elementul 
narativ și sa fie prezentate 
doar principalele momente 
din istoria patriei. Nu sînt 
de acord cu acest punct 
de vedere, deoarece trans
punerea în fapt a acestei 
propuneri ar duce, înlr-un 
anumit fel, la repetarea cu
noștințelor elementare pe 
care le predăm în clasa a 
lll-a. După părerea mea, 
încă din clasa a IV-a trebuie 
să prezentăm evenimentele 
istorice într-o înlănțuire 
științifică — așa cum se 
face în manualul de fafă.

părere».♦
acest tel, elevii 

imagine exactă și
în 
o _ 
♦infe mal temeinice 
lupta eroică 
populare dusă de-a lungul 
secole'or pentru libertate 
și progres social, cunoștințe 
pe care le vor aprofunda 
în ani' următori de școală.

Desigur, sînt necesare 
îmbunătățiri în forma de 
prezentare a noțiunilor din 
actualul manual de clasa a 
IV-a în care există expre
să șl fraze care depășesc 
posibilitățile de înțelegere 
ale elevilor. Propun o re
vedere mal atentă a ma
nualului din acest punct de 
vedere.

capătă 
cunoș- 
despre 

a maselor

LEONTINA LATIȘ 
director la Școala nr. 6 

din Oradea
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întreprinderea

Mitinguri în întreprinderi și instituții

de construcții metalice 
Brigada fruntașă în producție condusă de 
sajul scheletului metalic al unui castel de

și aparatațe din Capitală. 
Paul Sintion lucrează la tini- 
apă. (Foto : Açierprcs)

<Ț)e Ltui’i PIR TOATA TAKA
PUNCT DE INFORMARE TEHNICĂ 

PENTRU'CONSTRUCTORI. Pentru ti
nerea la curent a constructorilor 
bucureșteni cu cele mai noi soluții 
tehnice și cu inițiativele aplicate pe 
șantiere, s-a deschis recent în stra
da Azilul de noapte nr. 8 un punct 
de informare. La dispoziția munci
torilor, maiștrilor, tehnicienilor și in
ginerilor stau cadre cu calificare 
superioară, oare acordă consultații 
de specialitate. De asemenea, se 
află aici un mare număr de mate
riale care conțin cele mai proaspete 
noutăți tehnice din domeniul con
strucțiilor.

ULIȚELE COMUNEI ILUMINATE 
FLUORESCENT. Colectiviștii 
Bîrca, raionul Segarcea, vor ca 
să fie cit mai frumos și mai 
gospodărit. In ultimii ani, aici,
contribuția cetățenilor, s-au construit 
o școală nouă și un cămin cultural. 
In 1962. comuna a fost racordată la 
sistemul energetic național.

Recent, pe o bună parte din ulițele 
satului s-a introdus iluminatul 
rescent. Pe o porțiune de circa 
de drum se aprind în fiecare 
35 de lămpi fluorescente.

din ', 
satul 
bine ( 
prin

fluo-
1 km 
seară

O NOUĂ LINIE DE TROLEIBUZE 
LA TIMIȘOARA. Zilele acestea, în 
orașul Timișoara a fost dată în ex
ploatare o nouă linie de troleibuze 
pentru transportul în comun. Această 
linie, construită pe un traseu în cir
cuit, leagă patru cartiere cu centrul 
orașului. Troleibuzele care 
pe acest traseu sînt prevăzute cu a- 
parate automate pentru cumpărarea 
biletelor prin autoservire.

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ IN
TRE FORMAȚII ARTISTICE DE A- 
MATORI. — Formațiile artistice de

circulă

amatori de la atelierele de reparat 
material rulant „Nicolina” au pre
zentat un program artistic în fața 
muncitorilor fabricii de țigarete din 
Iași. Gazdele au aplaudat cu căldură 
spectacolul susținut de brigada ar
tistică de agitație, formația de mu
zică ușoară și echipa de gimnaști a. 
crobați.

Programul prezentat și discuțiile 
purtate au constituit un util schimb 
de experiență. (De la C. Petrovici, 
coresp. voluntar).

NOI MODELE DE ÎNCĂLȚĂMINTE 
PENTRU COPII. Colectivul secției de 
creație a fabricii de încălțăminte 
„Nicolae Bălcescu" din București a 
realizat de la începutul anului 
pînă acum un număr de 
dele noi de încălțăminte 
pii, într-o gamă variată 
Acestea vor completa ; 
modele pe semestrul 
1963. Au intrat în producție mode
lele create și omologate în anul 
1962 pentru semestrul I al acestui an. 
(de la C-tin Neagu, coresp. volun
tar).

CURS DE CALIFICARE A MUN
CITORILOR FORESTIERI. Condu
cerile întreprinderilor forestiere din 
regiunea Galați acordă o atenție 
deosebită ridicării calificării munci
torilor forestieri. La Focșani s-a des
chis recent un curs de ridicare a ca
lificării muncitorilor care lucrează 
cu fierăstraiele mecanice.

Timp de o lună de zile cei aproa
pe 60 de muncitori din cadrul între
prinderilor forestiere Vidra și Foc
șani vor căpăta cunoștințe despre 
mînuirea și folosirea noilor utilaje, 
despre economisirea și valorificarea 
masei lemnoase etc.

Și
35 de mo- 
pentru co
de culori, 

colecția de 
II al anului

Seară culturală greacă
Sub auspiciile Institutului romîn 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea, la Casa universitarilor din 
Capitală a avut loc luni o seară cul
turală greacă.

Au participat reprezentanți ai con
ducerii Institutului romîn pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de artă 
și cultură.

Artistul poporului Radu Beligan, 
președintele Consiliului teatrelor 
din Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, a împărtășit impresii 
dintr-o călătorie în Grecia.

A urmat un program artistic care 
a cuprins recitări din lirica greacă, 
cîntece populare grecești, precum și 
lecturi din comedia „Pacea” a iui 
Aristofan.

(Agerpres)

gem suferințele prin, care trece.as- 
irakiari și de aceea 

alături de el. îmi exprim 
, ■ convingerea că forțele democratice 
• din Irak vor. birui și această încer-
■ care, vor ridica, sus steagul liber,- 
: tății și" independentei .naționale”,..

Un miting asemănător "a avut loc 
și la UZINELE „1 MAI”.DIN PLO
IEȘTI. ■ Printre- cei care "au-luat cti-

■ vîntul cu acest prilej se numără și 
tehnicianul Vasile Toma. . „Fată, de

çei mai năzuințele'legitime, de libertate, pen- 
tru o. viață nouă-și independență 

_ ăi națională, ale poporului irakian — a
păcii, activiști de seamă ai organi- . Spuș el —. autoritățile irakiene, spri- 
zațiilor obștești. sînt~ arestați și jinit'e direct de reacțiunea străină, 
omorîți fără nici o vină. Față de a- au instaurat un regim de teroare 
ceste fărădelegi, muncitorii din uzina sîngeroasă, aruncînd în închisori, su- 
noastră protestează ~cu toată hotă- punînd la torturi și schingiuiri' pe 
rîrea și cer să se pună de îndată ca- cei care s-au ridicat în apărarea in

tereselor și libertăților poporului. 
Alături de. toți oamenii muncii din 
patria noastră înfierez acțiunile te
roriste din Irak”.

La mitingul de la CASA DE CUL
TURĂ A STUDENȚILOR DIN 
CLUJ, prof. univ. Victor Preda, pro
rector al Institutului medico-farma- 
ceutic, a spus printre altele : „Nici 
un fel de teroare, de persecuție, de 
schingiuiri nu vor putea îngenunchia 
gloriosul popor al Irakului, călit în 
lupta dîrză și îndelungată împotriva 
imperialismului. Cadrele didactice 
din centrul universitar Cluj con
damnă cu vehemență represiunile 
sîngeroase din Irak și cer încetarea 
imediată a terorii la care este su
pus poporul acestei țări”.

Ioana Bogdan, studentă la Univer
sitatea din Cluj, a spus printre al
tele : „Represiunile la care sînt su
puși patrioții în Irak încalcă cele 
mai elementare drepturi ale omului 
și amintesc de zilele întunecate ale 
terorii fasciste. Cerem să înceteze 
imediat atrocitățile împotriva pa- 
trioților irakieni”.

în încheierea mitingurilor s-au a- 
doptat moțiuni prin care se condam
nă represiunea sîngeroasă și valul de 
teroare îndreptat. împotriva elemen
telor democratice și patriotice din. 
Irak.

Luni după-amiază în halele de 
montaj-vagoane de la UZINELE . tăzi poporul 
„GRIVIȚA ROȘIE” DIN CAPITALĂ sîntem 
aproape 6 000 de muncitori, ingineri, 
tehnicieni și funcționari s-au întru
nit pentru a protesta împotriva re
presiunilor sîngeroase la care sînt 
supuse elementele patriotice si de
mocratice din Irak.

„De mai bine de o lună de zile — 
a spus în cuvîntul său Nicolae Dom-, 
nișan, președintele comitetului sin
dicatului „Grivița Roșie”. c.-l 
buni patrioți ai Irakului, comuniști, 
oameni progresiști, partizani

zațiilor obștești, s
omorîți fără nici o vină. Fată de a-

păt tuturor persecuțiilor îndreptate 
împotriva forțelor democratice și 
progresiste din Irak”, a încheiat 
vorbitorul.

Condamnînd acțiunile samavolnice 
săvîrșite în Irak, Alexandru Dumi- 
trașcu, din secția turnătorie, a arătat 
printre altele „întregul nostru co
lectiv de muncă este profund indig
nat de acțiunile antiumane ce se să- 
vîrșesc împotriva celor mai buni fii 
ai poporului acestei țări.

Represiunile împotriva forțelor 
patriotice lovesc direct în indepen
dența națională a Irakului. împiedi
că dezvoltarea politică, socială și 
economică a acestei țări”.

„Femeile din Uzinele „Grivița Ro
șie” — a spus frezoarea Elena Ma- 
teescu, își alătură glasurile lor la 
protestul milioanelor de oameni cin
stiți din lumea întreagă, care înfie
rează represiunile antidemocratice 
din Irak. Pentru oricine a devenit 
limpede că asasinînd pe comuniști, 
lovind în partidul clasei muncitoare, 
se încalcă direct interesele vitale ale 
poporului și, prin, aceasta, se face jo
cul cercurilor imperialiste interesate 
în exploatarea bogățiilor Irakului”.

în numele muncitorilor tîmplari 
din această uzină, Petre Preoteasa a 
spus : „Noi, care am trăit.sub dicta
tura și exploatarea regimului de a- 
suprire burghezo-mcșieresc, înțele-

Cocteil la Ambasada
R. P. Polone

a părăsit Capi- 
spre patrie, de- 
Wlodimierz So- 
Comițetului de 
televiziune al 
a semnat noua

. Luni dimineața 
tala, îndreptîndu-se 
legația condusă de 
korski, președintele' 
radiodifuziune și. 
R. P. Polone, care
convenție de colaborare Cu Radio- 
televiziunea romînă.

La aeroportul Băneasaj membrii 
delegației au fost salutați de Ion 
Pas, președintele Comitetului de ra
diodifuziune și televiziune- de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
R. P. Romîne.

Au fost prezenți... . JanuszZam- 
browicz, ambasadorul R. P. Polone 
în R. P. Romînă, și -. membri ai 
ambasadei. ■ ■■■ ■ ■

•-(Agerpres)

Luni după-amiază Janusz. Zam- 
browicz, ambasadorul R. P. Polone 
în R. P. Romînă, a oferit un cocteil 
la sediul ambasadei cu prilejul ple
cării sale definitive din R. P. Ro
mînă.

Au participat Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat al R.P. 
Romîne, Corneliu . Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Ilie Murgu- 
lescu și Gogu Rădulescu, miniștri, 
Constanța Crăciun, președintele Co
mitetului de stat pentru cultură și 
artă, conducători - ai unor instituții 
centrale și Organizații obștești, oa
meni de .știință și cultură, generali 
și. ofițeri superiori.

Au luSțț -parte șefii unor misiuni 
’diplomatice--acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului di- 
plomătic. (Agerpres)
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-f-
A
'il-

I
Lupi a avut loc îü sala Dălleș o Șaporih,' Sviridov, Prokofiev, Schumann, 

literară organizată de Consiliul Briiteh, Ravel etc. Iubitorii de muzică 
’ ■" ........................... pe

marea artistă sovietică.

seară -literara organizata ue tuuuöiuu*.'..; jaiiiieu, i\avei clu. juuuvixx uc iul 
pentru răspindirea cunoștințelor cultural- din' localitate au aplaudat îndelung 
științifice din cadrul Comitetului de stat 
pentru Cultură și artă, cu prilejul im- . 
plinirii a 80 de ani de la apariția poeziei 
„Luceafărul” de Mihail Eminescu. Des- ........................ . , ,
pre creația eminesciană a vorbit scriito- diale ale tineretului și studenților de la
rul Augustin Z. N. Pop. Conferința a fost Moscova și Varșovia, a interpretat rolul 
însoțită de proiectil ale unor documente r„ —
privind viata și opera marelui nostru 
poet. Actorul Gheorghe Cozorici de la 
Teatrul National „I. L. Caragiale” a reci
tat'poezia „Luceafărul”.

® Luni seara' a avut loc în sala Tea
trului de Stat din Brașov un recital 
extraordinar dat de mezzosoprana sovie
tică Zara Doluhanova, artistă a poporu
lui a R.S.F.S.R. și R.S.S. Armene, acom
paniată Ia pian de Nina Svetlanova 
(U.R.S.S.). Programul a cuprins lucrări de

® Soprana Petia Ivanova de la Opera 
din Sofia, laureată a Festivalurilor mon-

Gildei din „Rigoletto” de Verdi, în spec
tacolul dat luni seara de Opera de Stat 
din Iași, sub conducerea muzicală a diri
jorului Traian Mihăilescu. Regia spec
tacolului aparține lui George Zaha- 
rescu.

La Oradea

Concurs internațional de ciclism
ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 

Mii de orădeni au urmărit duminică 
concursul internațional de ciclism, 
la care au participat cicliști fruntași 
din R. P. Romînă și R. P. Ungară, 
care se pregătesc în comun pentru 
„Cursa Păcii". Concursul s-a desfășu
rat în circuit pe străzile orașului. 
S-au parcurs în total 25 de ture, a- 
dică 41,250 km.

încă de la început Grigore Nico
lae se arată a fi într-o formă bună.

El dștigă primul șprint. Al doilea 
și al treilea șprint revin lui Ion 
Cozma. Din cele 8 șprinturi disputa
te, 7 au fost cîștigate de cicliștii ro- 
mîni. iar unul de cicliștii oaspeți.

Cîștigătorul acestei pasionante 
întreceri sportive a fost Grigore 
Nicolae, care a parcurs 41,250 km 
într-o oră, 7 minute și 2 secunde. El 
a fost urmat de I. Cozma, Gh. Ră
dulescu, Toth Imre (R. P. Ungară), 
I. Stoica. Megyerdi Anthal (R.P.U.).

BASCHET Rapid a produs surpriza etapei
Se poate spune că. meciul Rapid— 

Dinamo, disputat sîmbătă seara în 
sala Floreasca din Capitală, a fost un 
meci al surprizelor. Cînd la pauză ju
cătorii dinamoviști conduceau cu 9 
puncte (scor : 43—34), după o repri
ză în care-și dominaseră copios ad
versarii, nimeni dintre spectatori nu 
întrevedea răsturnarea la proporții, 
care avea să se producă în a doua 
parte a meciului, în ce privește atîl 
desfășurarea jocului cît și evoluția 
scorului. într-adevăr, în prima repri
ză, experimentata formație dinamo- 
vistă prestase un joc de înalt nivel 
tehnic, spectaculos și foarte eficace.

Ceea ce părea de necrezut s-a pro

dus totuși în partea a doua a întîlni- 
rii. Nedescurajîndu-se, rapidiștii au 
acționat calm și, folosind cu price
pere contraatacul și apărarea om. la 
om, au egalat. Cu cinci minute îna
inte de sfîrșitul meciului scorul era 
63—63.

în aceste ultime minute, atacînd 
continuu echipa feroviară a mai în
scris încă 21 de puncte, în timp ce 
adversara sa n-a mai realizat decît 
2 (I). Așadar, scor final 84—65.

S-au remarcat Predulea, Popovici și 
Dinescu de la Rapid, și Spiridon de la 
Dinamo.

M. P.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
HALTERE. „Premiul orașului Moscova” 

la haltere a luat sfîrșit cu victoria spor
tivilor sovietici, învingători la 6 din 7 
categorii. Un rezultat foarte bun a obți
nut la cat. grea halterofilul sovietic Le
onid Jabotinski, care l-a înlocuit cu 
succes pe recordmanul mondial iurî Vla
sov. La totalul celer trei stiluri Jabotins- 
ki a ridicat 520 kg, cu 20 kg mai mult 
decît americanul Schemanski, situat pe 
locul doi. Pe primul loc, la cat. semigrea 
s-a. clasat Eduard Brovko (U.R.Ș.S.) —
465 kg. Recordmanul mondial Billy March 
(S.U.À.) a fost al doilea cu 452,5 kg 
Concurentul romîn Lazăr Baroga s-a cla
sat pe locul 4 cu 425 kg.

★
TENIS. In semifinalele probei de dublu 

bărbați din cadrul turneului internatio
nal de tenis de cimp de la Alexandria 
(R.A.U.) perechea Pietrangeli (Italia)— 
Mandarino (Brazilia) a învins cu 10—8i 
8—6 pe Mills (Anglia)—Tiriac (R.P. Ro
mînă).

★
VOLEI. La Berlin s-a disputat meciul 

retur dintre Dinamo Moscova și Dinamo 
Berlin (R.D.G.) din cadrul „Cupei campio
nilor europeni” la volei (feminin). Echipa 
sovietică, a terminat învingătoare cu sco
rul de 3—1 (15—3; 13—15; 15—10;
15—6).

★
. RUGBI. Pe stadionul Twickenham . din 

Londra, în cadrul turneului celor 5' na
țiuni la rugbi, s-au întîlnit echipele An
gliei și Scoției. Rugbiștii englezi au în
vins cu scorul de Î0—8 (5—8) și au cîș- 
tigat totodată trofeul dus în ioc.

★
SCRIMA. Cea de a 4-a ediție a turneu

lui feminin de floretă dotat cu cupa „L. 
Janty” s-a încheiat cu victoria sportivei 
italiene Antonella Ragno. în finală Ragno 
a învins-o cu 8-4 pe olandeza Elly Botbyl, 
care în sferturile de finală eliminase cu 
8—7 pe Olga Orban-Szabo.'

[ Alegeri în șase republici unionale
MOSCOVA 17 (Agerpres). — în 

șase republici unionale : R. S. S. 
Armeană, R. S. S. Azerbaidjană, 
R. S, S. Gruzină, R. S. S. Kirghiză,

IL R. S.S,
•■V•■ ■

Sovietele Supreme și Sovietele lo
cale de deputați ai oamenilor mun
cii (în celelalte nouă republici a- 

■R Ä S~ LÎtuanîână'și R. S. sÎEstonă ceste organe ale puterii de stat au 
au avut, loc la 17 martie alegeri în fost alese la 3 martie).

Cu privire la specializarea agriculturii 
în unele regiuni din Uniunea Sovietică 

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS : în scrisoarea adresată Pre
zidiului C,C. al P.C.U.S. „Cu privire 
la unele probleme ale specializării 
agriculturii în Bielorusia, în repu
blicile baltice și în regiunile din 
.nprd-vesțul R.S.F.S.R.“ publicată în. 
„Pravda", Nikita Hrușciov a propus 
să se schimbe în mod hotărît orien
tarea în dezvoltarea agriculturii în 
•Bielorusia, în republicile baltice și în 
regiunile din nord-vestul R.S.F.S.R.; 
să se transforme această vastă re
giune într-o zonă de creștere a ani-

malelor pentru producția de carne 
și de lapte, precum și a porcinelor. 

N. S. Hrușciov arată, citind exem
ple concrete, că orientarea spre creș
terea animalelor în agricultura a- 
cestei zone ar fi mai rațională, mai 
eficientă din punct de vedere eco
nomic. Totodată el subliniază că col
hozurile și sovhozurile nu trebuie să 
înceteze cultivarea cerealelor. Dim
potrivă ele pot și trebuie să produ- 
că cereale pentru consumul propriu 

• și pentru nevoile creșterii animale
lor, punînd un deosebit accent pe 
creșterea producției la hectar.

De ce au fost întrerupte tratativele 
irako - siriana - egip tene

CAIRO 18 (Agerpres). — Agențiile 
de presă-transmit amănunte în- le
gătură cu întreruperea tratativelor 
irako-siriano-egiptene pentru crea
rea unei federații a celor trei țări. 
Corespondentul din Cairo al agen
ției americane Associated Press a- 
rată că principala divergență se re
feră la gradul de autonomie pe care 
urmează să-l păstreze fiecare dintre 
cele trei țări în interiorul federației". 
Delegația siriană a cerut că fiecare 
tară membră să-și păstreze consti
tuția, parlamentul și sistemul prezi
dențial propriu. Legătura federală 
ar urma să fie asigurată, în concep
ția siriană, de un supraparlament. 
precum și de un organ executiv co
lectiv — Consiliul prezidențial.

Agenția France Presse arată că 
președintele Nasser s-a pronunțat 
împotriva acestei formule. El a pro
pus să Se organizeze plebiscite în 
cele trei țări pentru a se stabili dacă 
federația va fi Condusă de un singur 
președinte sau ‘ de un consiliu pre
zidențial. Această contrapropunere a 
fost respinsă atît de sirieni cît Și de 
irakieni, care' cer „să se statorni
cească viitoarea uniune pe baza unei 
egalități desăvîrșite între partici
pant", ' .

Altă chestiune asupra căreia nu 
s-a putut cădea de acord este cea a 
componentelor de drept ale federa
ției. După cum subliniază corespon
dentul agenției France Presse, „tre
buie să se-stabilească deci cine se 
va uni fcu -cine. Din punctul de ve
dere al președintelui Nasser, Irakul 
ar urma să se alăture unei Republici 
Arabe Unite, reconstituită, cu cele 
două provincii ale sale (Egiptul și 
Siria). Din punctul de vedere al ira
kienilor,-președintele Nasser ar tre
bui să aducă Egiptul alături de un 
grup siriano-irakian considerat ca 
nucleul viitoarei federații". Cores
pondentul vede în această dispută o 
manifestare; ■„•a -• rjrivalității dintre 
Bagdad și Cairo".

Unele declarații ale unor persoane 
cu răspundere din cele trei țări .con
firmă existența acestor divergențe, 
într-un interviu acordat publicației 
tunisiene „Jeune Afrique“, șeful gu
vernului sirian. Salah Bitar, s-a pro
nunțat pentru „făurirea unei unități 
arabe prin lichidarea oricărei velei
tăți de putere personală, prin egali-

tatea totală și completă a parteneri
lor și sub o conducere centrală fe
derală pe baze colective“.

Această declarație a provocat o 
reacție negativă la Cairo. Ziaristul 
Hassaneim Heykal. care expune de 
obicei punctul de vedere al preșe
dintelui Nasser, reamintește în zia
rul „Al Ahram", pe un ton de re
proș. că Salah Bitar a fost unul din
tre semnatarii manifestului oameni
lor politici sirieni care cereau sepa
rarea celor două provincii ale R.A.U. 
El adaugă că între R.A.U. și parti
dul sirian Baas există încă nu
meroase probleme nelămurite.

într-un interviu acordat ziarului 
iugoslav „Politika", președintele gu
vernului sirian subliniază însă din 
nou ideea că Siria concepe uniunea 
ca „o asociere liberă a trei state 
egale“.

_ Președintele Consiliului de 
niștri al Irakului, El Bakr, și-a 
primat ' . _ __ j. !.. ....... .........
Huria" din Bagdad, rezervele în le
gătură 
după
Unite. „Sîntem conștienți atît de 
aspectele pozitive cît și de aspectele 
negative ale fostei uniuni siriano- 
egiptene și vom trage învățăminte 
din această experiență, a declarat el. 
Un apel sentimental la o unitate 
improvizată n-ar putea avea decît 
consecințe supărătoare, de aceea este 
necesar să se studieze mai întîi unele 
probleme pentru a le putea re
zolva".

de asemenea, în ziarul

Mi- 
ex- 
„A1

cu o federație constituită 
modelul Republicii Arabe

Intîlnire între reprezentanți 
ai P. C. din Grecia 

și P. C. din Germania
BERLIN 18 (Agerpres). După cum 

transmite agenția ADN, la München 
a avut loc o întîlnire între repre
zentanți ai Partidului Comunist din 
Grecia și Partidului Comunist din 
Germania. La întîlnire a fost expri
mată comunitatea de interese în lup
ta împotriva politicii războiului a- 
tomic, dusă de N.A.T.O., pentru de
zarmare generală și totală, pentru 
coexistența pașnică.

Delegația P.C. din Grecia, condusă 
de P. Mavromatis, membru a) Birou
lui Politic al C.C., și delegația P-C. 
din Germania, condusă de W, Mohn, 
membru al Biroului Politic al C.C., 
au avut schimburi de păreri cu pri
vire la lupta partidelor lor pentru 
democrație și asigurarea drepturilor 
constituționale, pentru independența 
națională.

în comunicatul comun, delegațiile 
partidelor comuniste frățești și-au 
exprimat solidaritatea lor în lupta 
pentru restabilirea legalității Parti
dului Comunist din Grecia și Parti
dului Comunist din Germania, pre
cum si pentru amnistierea tuturor 
participanților la mișcarea de rezis
tență și luptătorilor pentru pace.

Delegațiile celor două partide 
și-au exprimat acordul cu propune
rea făcută la cel de-al VI-lea Con
gres a] P.S.U.G. de N. S. Hrușciov 
cu privire la 
deschise 
continue 
mișcării 
pe baza 
scopul creării unor condiții favora
bile pentru desfășurarea conferinței 
tuturor partidelor comuniste și mun
citorești.

Participanții la întîlnire au subli
niat necesitatea intensificării luptei 
comune împotriva expansiunii im
perialismului vest-german.

încetarea polemicii 
în interesul consolidării 

a unității și coeziunii 
comuniste internaționale 

marxism-leninismului, în

Somalia a rupt în mod oficial 
relațiile diplomatice cu Anglia

MOGADISCIO 18 (Agerpres). — A- 
genția Reuter anunță că la 18 martie 
Somalia a rupt în mod oficial relațiile 
diplomatice cu Anglia. Ministerul de 
Externe somalez a înmînal ambasado
rului britanic la Mogadiscio o notă în 
care se cere rechemarea imediată a 
întregului personal a' ambasadei en
gleze din capitala Somaliei. In notă se 
arată că ruperea relațiilor diplomatice 
cu Anglia constituie un act de protest 
împotriva refuzului autorităților colo
niale britanice de a lua în considerare 
dreptul la autodeterminare al popu
lației somaleze din districtele de nord 
ale Kenyei.

După cum se știe, parlamentul soma
lez a aprobat săptămîna trecută hofă- 
rîrea guvernului de a rupe relațiile 
diplomatice cu Anglia.

Rhodesia de nord insistă pentru ieșirea 
din federație

. © Luni a avut loc un concert simfonic 
. extraordinar dat de Filarmonica de stat 
din Botoșani în sala. „Cipria.n Porumbes- 
cu” din Suceava cil concursul violonistei 
Nora Grumilkova din R. S. Cehoslovacă. 
Orchestra dirijată de Erwin Acel a inter
pretat Simfonia VI de Beethoven, Rapso
dia romînă de Stan Golestan și Concer
tul pentru vioară și orchestră de Dvorak, 
avînd ca solistă pe Nora. Grumilkova. 
Concertul s-a bucurat de succes.

(Agerpres)

Incheierea lucrărilor Comisiei 
economice O.N.U. pentru 

Asia și Extremul Orient
MANILA 18 (Agerpres). — La 18 

marfîe și-s încheiat lucrările Comisia 
economică O.N.U. pentru Asia și 
Extremul Orient.

Delegații care au luat cüvîntul la șe
dința de închidere au scos în evidentă 
importanta rezoluției adoptate la se
siune, care cuprinde cererea de a se 
convoca o conferlnfă economică spe
cială a fărilor Asiei și Extremului Orient.

Următoarea sesiune a Comisiei eco
nomice O.N.U. pentru Asia și Extremul 
Orient va avea loc în martie anul vii
tor la Teheran.

LUSAKA 18 (Agerpres). — După 
cum anunță agenjia Reuter, în cursul 
lunii viitoare o delegație din Rhodesia 
de nord va pleca la Londra pentru tra
tative Cu oficialitățile britanice în pri
vința viitorulu1 Federației Rhodesiei și 
Nyassalandului. Potrivit agenției, se aș
teaptă ca delegația Rhodesiei de nord 
la aceste tratative să „insiste pentru 
recunoașterea de către Anglia a drep- 
tuiu: de ieșire din federație a Rhode
siei de nord“. Oficialitățile din capitala 
Angliei au subliniat că delegafii nord- 
rhodesieni vor 'efuza orice discuții în 
privința stabilirii unor legături econo
mice între teritoriile fostei federații, 
dacă guvernul britanic nu va recunoaș
te Rhodesiei de nord dreptul de 
părăsi federația.

*
SALISBURY 18 (Agerpres). — La 

chemarea organizațiilor patriotice 
din Rhodesia de sud, populația afri
cană din acest teritoriu a sărbătorit 
la 18 martie, în ciuda interdicției 
autorităților, „Ziua libertății Zim
babwe”. După cum relatează agenția 
United Press International, în nume
roase puncte ale capitalei Rhodesiei 
de sud au avut loc demonstrații ale 
populației africane împotriva domi-

(Agerpres). — După nației coloniale. Demonstranții au 
parcurs străzile orașului intonînd 
cîntece patriotice interzise de auto
rități.

Poliția colonială a operat nume
roase arestări. Demonstranții s-au 
îndreptat spre sediul poliției și au 
protestat cu hotărîre împotriva ares
tărilor. cerînd imediata eliberare a 
deținuți! or.

fostei federații.

FLOTA FLUVIALĂ 
„ÎNARIPATĂ"

Anul acesta cel mai popular 
mijloc de transport fluvial în 
U.R.S.S. vor deveni navele cu 
zbaturi subacvatice. Navele de 
tip „Meteor", „Racheta" și „Sput
nik“ vor transporta în primăvara 
și vara acestui an peste două 
milioane de călători. Ele vor 
circulă între porturi cu o viteză 
de 30—40 mile mariné, de trei ori. 
mai repede decît vapoarele ' obiș
nuite. Anul acesta vor apărea pe 
toate rîurile mari din U.R.S.S. 70 
de „Rachete" locale, 150 de „Me
teori“ locali, și 300 de „Sputnici", 
Flota „înaripată" sovietică va fi 
completată în curînd ' cu noi 
nave. Experimentarea Vaporului 
„Ceaika", care poate circula cu o 
viteză de 50 de mile marine, a 
dat rezultate foarte bune.

VICTIME ALE MINELOR

NEEXPLODATE DIN ANII
RĂZBOIULUI

ca, din cauza exploziei minelor 
au fost , ucise patru persoane. 
Grupul de geniști, care a sosit la 
fața locului, a făcut inofensive 34 
o'e mine antitanc și mine de in
fanterie tip german. Un alt cîmp 
de mine a fost descoperit în a- 
ceastă săptămînă în partea de 
vest a orașului Tripoli. După cum 
au declarat reprezentanții arma
tei libiene, numărul celor care au 
murit'diri''cauză exploziei mine
lor rămase din perioada războiu
lui s-ă . ridicat la cîteva sute de 
persoane.

DECADĂ
A CRITICII CINEMATOGRAFICE

LA NISA

între 21 și 30 martie, anunță 
agenția France Presse, în orașul 
Nisa va fi organizată de către 
Federația internațională a presei 
cinematografice (Fipresci) prima 
decadă internațională a criticii 
cinematografice. La această pri
mă decadă cinematografică vor fi 
vizionate proiecții de scurt și 
lung metraj premiate de Fipresci 
în cursul anilor precedenți și care

Minele și bombele de aviație 
rămase neexplodate din timpul 
războiului aduc mari nenorociri 
populației Libiei. în aceste zile, 
în regiunea golfului Syrte, la 
granița Tripolitaniei cu Cyrenai-

TELEVIZOR

DE BUZUNAR

La expoziția 
de primăvară 
de la Viena a 
fost expus cel 
mai mic televi
zor din lume. 
De producție 
japoneză, tele
vizorul are o 
lungime de 19 
cm, o lățime de 
10 cm și o a- 
dlncime de 18 
cm. Greutatea 
sa este de 3,5 
kg.

N I -------
n-au fost proiectate în Franța. 
Aceste proiecții sînt încadrate în 
tema producțiilor menite „a duce 
la apropierea între popoare". în 
același timp va avea loc un co
locviu cu tema „Rolul criticii în 
schimburile internaționale de 
filme", la care vor participa 50 
de critici cinematografici, mem
bri ai Fipresci. aparținînd a peste 
30 de țări.

CEA MAI MARE COLECȚIE 

DE PICTURI VAN GOGH

Vincent Wilhelm Van Gogh, ne
potul marelui pictor, a cedat co
lecția sa de picturi de Van Gogh 
unui muzeu din Amsterdam. A- 
ceastă colecție va fi unificată cu 
colecția K. Muller din Waterloo, 
în felul acesta, Olanda va dispu
ne de cea mai mare colecție de 
picturi ale lui Van Gogh,

O CIUDĂȚENIE A INSULEI 

MARTINICA

Orice om, indiferent de vîrstă, 
dacă stă în insula Martinica timp 
de un an crește cu cîțiva centi
metri. Se presupune că aceasta se 
datorește iradierii unor minerale 
care se găsesc în această insulă, 
dar care nu au nici o influență 
asupra locuitorilor băștinași. Deo
camdată fenomenul nu a putut fi 
explicat științific.



ARMATORI! DIN LIVERPOOL

Conferința de la San José

Propuneri constructive 
și. pretexte

Actiuni pentru 
armelor

pace, împotriva 
nucleare

După cum se știe, la reluarea tra
tativelor de dezarmare de la Ge
neva, cu mai bine de o lună în 
urmă, majoritatea delegațiilor au 
susținut să se acorde prioritate pro
blemei interzicerii experiențelor nu
cleare. Reprezentanții țărilor socia
liste s-au pronunțat în acest sens, 
pornind de la premiza că propune
rile constructive făcute de Uniunea 
Sovietică încă în cursul tratativelor 
de la Washington și care mergeau în 
întîmpinarea pozițiilor occidentale, 
au creat condiții mai prielnice ca 
oricînd pentru încheierea rapidă a 
acordului.

Dar puterile occidentale au con
tinuat să insiste 
măr nejustificat de 
mare 
ții la 
și de 
mice _ _
deși „argumentele 
lor tehnice“ au ----   —
fost rînd pe rînd 
infirmate de datele științei. Incercînd 
totodată să pună în centrul tratati
velor problemele de ordin pur teh
nic și administrativ, înainte de a se 
fi ajuns la un acord politic, de prin
cipiu, delegațiile apusene n-au făcut 
decît eă îngreuneze găsirea unei solu
ții reciproc acceptabile. S-a ajuns 
astfel într-o fază în care apare evi
dent faptul că S.U.A. nu sînt încă 
hotărîte să ajungă la un acord cu 
privire la interzicerea experiențelor.

în aceste condiții, a continua dis
cuțiile exclusiv asupra problema? 
experiențelor nucleare, ar însem
na a bate pasul pe loc și de fapt 
a sustrage Comitetul și de la 
îndeplinirea sarcinii primite din 
partea Adunării Generale a O.N.U. 
în aceste condiții, Uniunea So
vietică a propus, pe bună dreptate, ca 
atenția conferinței să fie îndreptată 
și asupra altor aspecte ale proble
mei dezarmării, fără a pierde din 
vedere, bineînțeles, chestiunea ex
periențelor nucleare. Astfel, țările 
socialiste consideră că, în actuala 
situație internațională, 
însemnătate capătă 
cheierii unor acorduri 
înfăptuirea de măsuri 
nătățirea climatului 
rării pericolului de 
care este agravat 
rea de către S.U.A.
de mijloace strategice de transport 
al armei nucleare pe teritorii străine. 
De aceea delegația sovietică a pro-

asupra unui nu-

de inspec
tata locului 
stațiuni seis. 

automate,
De la trimisul nostru 

la Geneva

o deosebită 
problema în- 
cu privire la 
pentru îmbu-

poliiic și micșo- 
război, pericol 
prin amplasa- 
a unor cantități

pus ca tocmai problema eliminării 
acestor mijloace să fie inclusă pe 
ordinea de zi a comitetului. în cele 
din urmă, S.U.A. au fost de acord ca 
proiectul sovietic de declarație să 
fie discutat, dar împreună cu „do
cumentul de lucru" american privind 
micșorarea pericolului de război ca 
rezultat al întîmplăiii, al accidente
lor și defectării comunicațiilor.

Tot în scopul îmbunătățirii clima
tului internațional, țările socialiste 
militează pentru încheierea unui 
pact de neagresiune între țările Tra
tatului de la Varșovia și țările 
făcînd parte din blocul N.A.T.O. 

Refuzul S.U.A. de 
a discuta această 
propunere a stîr- 
nit aci cu aiît mal 
multe comentarii 
defavorabile, cu 
cît majoritatea 
delegațiilor la con

ferință au recunoscut însemnătatea 
deosebită pe care ar avea-o un ast
fel de pact pentru întărirea păcii. 
Chiar și șeful delegației engleze a 
spus la una din ședințe : „Eu cred 
că acest comitet este cel mai adec
vat loc pentru negocierea pactului".

Delegația americană 
să-și motiveze refuzul 
rentul că la Comitetul 
participă toate țările 
cele ale Tratatului de 
Argument vădit inconsistent ; căci, 
după cum remarcă aci mulți obser
vatori. dacă s-ar admite acest punct 
de vedere, Comitetul de la Geneva 
nici n-ar mai trebui să ducă în ge
nere tratative, fiindcă orice proble
mă dezbătută privește alte zeci de 
țări care nu fac parte din Comitet.

A fost invocat chiar și pretextul 
că în Comitet sînt reprezentate țări 
neutre și care nu au deci contin
gență cu cele două grupări de sta
te. Această atitudine față de țările 
neutre reflectă de altfel o cunoscută 
tentativă de a le înlătura de la 
dezbaterea principalelor probleme 
internaționale.

Fondul poziției puterilor occiden
tale față de propunerea cu privire, 
la încheierea unui pact de neagre
siune între N.A.T.O. și Tratatul de la 
Varșovia trebuie căutat în orienta
rea acelor cercuri influente din 
S.U.A. și alte țări din N.A.T.O. care 
acționează în vederea întețirii cursei 
înarmărilor și nu în vederea înce
tării acesteia.

ALGER 18 (Agerpres). — Toate 
cotidianele algeriene publică la 18 
martie la loc de frunte comunicatul 
guvernului Republicii Populare și 
Democratice Algeriene din .16 mar
tie cu privire la proiectata explozie 
atomică franceză în Sahara.

„Guvernul algerian, Scrie ziarul 
„Aș-Șaab”, nu poate accepta ca te
ritoriul nostru să servească drept 
poligon pentru experiențele cu arma 
nucleară”.

Ziarul „Alger Républicain”, scrie : 
„Dacă guvernul francez nu va ține 
seama de voința țării noastre, dacă 
deasupra teritoriului Săharei noas
tre se va ridica din nou ciuperca 
atomică, acest lucru va' provoca ine
vitabil' consecințe serioase”

BERLIN 18 (Agerpres). — Aproxi
mativ 1700 de locuitoare din dife
rite orașe din regiunea Ruhrului, 
care au luat parte la „întîlnirea fe
meilor pentru apărarea păcii", au 
adresat guvernului vest-german și 
Bundestagului chemarea de a con
tribui la eforturile pe plan interna
țional îndreptate spre destinderea 
încordării.

Participanții la întîlnire, care a

avut loc la Essen, au subliniat ne
cesitatea stabilirii unor relații nor
male între R. D. Germană și R. F. 
Germană. Ei s-au pronunțat, de a- 
semenea, pentru înlăturarea armei 
atomice de pe teritoriul Germaniei 
occidentale.

ATENA 18 (Agerpres). — La 16 
martie patrioții greci au arborat pe 
frontispiciul unei clădiri din Pireu 
o uriașă pancartă cu inscripția „A- 
mericani, cărați-vă acasă !" Pan
carta este îndreptată cu fața spre 
locul unde staționează o escadră a 
flotei a șasea americane din care 
face parte portavionul atomic „En
terprise“.

După cum anunță ziarul „Avghi", 
mereu alte organizații de masă pro
testează împotriva staționării în 
apele grecești a portavionului ..En
terprise", care are la bord arma 
racheto-nucleară. Mișcarea munci
torească pentru dezarmare și pace 
a dat publicității o declarație care 
condamnă vizita escadrei americane. 
Oamenii muncii din Grecia protes
tează cu hotărîre împotriva folosirii 
Greciei ca bază atomică a N.A.T.O.

CER LĂRGIREA COMERȚULUI 
ANGLIEI CU TOATE ȚĂRILE

prelungită 
șase ani.

raportului 
s-a redus

în care se află

arată cu îngri- 
volumul trans- 
de navele co

in același timp,

LONDRA 18 (Agerpres) — Aso
ciația armatorilor din Liverpool a 
dat publicității un raport în care 
se arată că numai prin lărgirea co
merțului Angliei cu toate țările și 
prin sporirea transporturilor mari
time, navigația Angliei poate ieși 
din criza 
în ultimii

Autorii 
jorare că
porturilor efectuate 
merciale engleze, 
subliniază raportul, participarea na
velor străine la transporturile în ca
drul comerțului exterior al Angliei 
a crescut.

Guvernul Angliei, declară armato
rii din Liverpool, trebuie să ia mă
suri în vederea lărgirii comerțului 
exterior al Angliei, ceea ce va co
respunde intereselor navigației en
gleze.

„Climatul se înăsprește66

a căutat 
pe conside- 
celor 18 nu 
N.A.T.O. și 
la Varșovia.

AL. CÎMPEANU

Noi masuri samavolnice în Irak
BAGDAD 18 (Agerpres). — Agen_ 

ția MEN. citînd o declarație a minis
trului justiției din Irak, relatează 
că guvernul irakian a alcătuit un 
proiect de lege prin care este inter
zis Partidul Comunist din Irak și 
alte organizații democratice. Printre 
acestea din urmă se numără organi
zația tineretului democrat și miș
carea partizanilor păcii.

Agenția Reuter relatează că auto
ritățile irakiene au interzis 25 de 
titluri de cărți progresiste și au or
donat confiscarea tuturor exempla
relor din aceste cărți existente în 
țară.

NEW YORK 18 (Agerpres). — Ex- 
primînd satisfacția monopolurilor a- 
mericane, interesate în exploatarea 
petrolului din Orientul Apropiat, 
față de represiunile la care sînt su
puse elementele progresiste din ță
rile respective, ziarul „New York 
Times” scrie : „Din punctul de ve
dere al Occidentului, factorul cel 
mai important este că toate aceste 
revoluții (astfel numește ziarul ame-

rican evenimentele recente din a- 
ceste țări — N.R.) au un caracter ho
tărî! anticomunist. Comuniștii sînt 
persecutați, închiși și chiar execu
tați”.

Agenția Associated Press relatea
ză că șeful delegației S.U.A. la 
O.N.U., Adlai Stevenson, a declarat : 
„Este încurajator faptul că în Orien
tul Mijlociu comuniștii sînt urmăriți 
și deferiți justiției”.

Mercenarii lui ciiomDc
sc pregătesc să treacă la acțiune

LEOPOLDVILLE 18 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția France 
Presse, J. Ileo, ministrul rezident al 
Katangăi, a făcut la 17 martie o de
clarație în care a arătat că din nu
mărul d’e 18 000 de jandarmi și 
mercenari ai lui Chombe, pînă în 
prezent numai 2 000 s-au înregistrat 
pentru a fi încadrați în armata na
țională congoleză. Numeroși jan
darmi așteaptă momentul pentru a 
relua acțiunile împotriva guvernului 
central.

scrie „Le Figaro“
PARIS 18. Corespondentul 

preș transmite : Greva celor 
200 000 de mineri de la toate 
nele carbonifere din Franța a 
în cea de-a 19-a zi și, după

Ager- 
peste 
bazi- 
intrat 

cum
reiese din declarațiile reprezentan
ților sindicatelor minerilor francezi, 
ea va continua pînă la satisfacerea 
revendicărilor muncitorilor. Trata
tivele pe care comisia guvernamen
tală de administrare a minelor de 
cărbuni naționalizate a fost silită să 
le înceapă la sfîrșitul săptămînii 
trecute au fost întrerupte, întrucît 
autoritățile n-au fost dispuse să a- 
corde sporul de salariu cerut de mi
neri.

în după-amiaza zilei de 18 mar
tie, minerii din bazinul Lorena au 
luat parte la un marș către St. 
Etienne, iar cei din bazinul carbo
nifer Provence au hetărît la rîndul 
lor să efectueze un marș asemănă
tor la 19 martie spre orașul Mar
silia.

Tot în cursul zilei de luni a avut 
loc o conferință a conducătorilor 
sindicatelor feroviarilor, aparținînd 
celor trei mari centrale sindicale 
franceze: Confederația Generală a 
Muncii. Force Ouvrière și G.F.T.C. 
Această conferință a luat în discuție 
noile măsuri ce trebuie întreprinse în 
urma grevei de 24 de ore, care a 
paralizat circulația feroviară săptă- 
mîna trecută în Franța. Continuă, 
de asemenea, greva muncitorilor de 
la centrul de gaze naturale din lo
calitatea Lacq.

Paralel cu continuarea acestor 
mișcări revendicative, în întreaga 
Franță se desfășoară cu succes co
lectarea de ajutoare pentru mineri. 
Numai la Paris și în împrejurimile 
sale au fost strînși mai mult de o 
sută de milioane de franci vechi 
pentru ajutorarea minerilor. Colec-

te asemănătoare continuă în toate 
departamentele Franței.

După cum se poate constata, ca
racterul grevei devine tot mai se
rios, ceea ce face ca un mare număr 
de oameni politici burghezi să-și dea 
seama că actuala politică dusă față 
de mineri are puține șanse de iz- 
bîndă. Zilnic, la palatul Elysee so
sesc delegații din partea diferitelor 
partide politice, care sfătuiesc gu
vernul să adopte calea tratativelor, 
a compromisului. Nu este greu de 
înțeles că toate acestea ascund tea
ma că intransigența ar putea provoca

un conflict de proporții mult 
mari. De altfel, această temă 
făcut loc și in presa franceză 
18 martie. Ziarul cercurilor finan
ciare din Franța, „Les Echos“, scria: 
„Nemulțumirea maselor crește și se 
extinde ; mișcarea inițiată de mineri 
nu încetează să se lărgească. Toți 
salariații statului amenință să înce
teze lucrul”. „Figaro”, la rîndul său. 
arată că „în bazinele carbonifere 
climatul se înăsprește, antrenînd 
după sine noi manifestări de 
țumiri sociale”.

rnai 
și-a 
din

nemul-

Merchant nu se așteaptă „prea curînd“
la un acord în N.A.T.O

Tipografii 
din New York 
vor continua

greva

18 (Agerpres). —YORK
turneu de trei săptămîni 

în Europa occidentală, 
special al președintelui 
Livingston Merchant, s-a 
duminică seara la New

prea curînd la un acord în 
problemă, întrucît ește un 
foarte complicat. „Există 

domenii, a continuat Mer-

NEW YORK 18 
(Agerpres). — A- 
gențiile de presă 
anunță că la 
martie 
greviști din 
York 
prin vot 
noului 
colectiv 
căruia 
de acord condu
cătorii sindicatu
lui lor și proprie
tarii ziarelor a- 
fectate de grevă, 
în cadrul ședin
ței care a avui 
loc, participanții 
la grevă au ho- 
tărît să continue 
greva pînă la sa
tisfacerea com
pletă a revendică
rilor lor.

în fotografie : 
Un pichet de gre
viști pe o stradă 
din New York.

17 
tipografii 

New 
au respins 

condițiile 
contract 
asupra 

căzuseră

NEW 
După un 
întreprins 
trimisul 
Kennedy, 
înapoiat 
York.

Referindu-se la discuțiile pe care 
le-a avut în Europa, Merchant a de
clarat că a dus tratative cu repre
zentanții Angliei, Belgiei, Germa
niei occidentale și Italiei în proble
ma creării „forțelor nucleare multi
laterale” și că este „satisfăcut” de 
rezultatele turneului său. în ce pri
vește obiecțiunile guvernului fran
cez față de problema creării forțelor 
nucleare multilaterale în cadrul 
N.A.T.O., Merchant a subliniat că 
„proiectul american poate fi dus là 
îndeplinire și fără participarea 
Franței”.

Pe de altă parte, diplomatul ame
rican a recunoscut că există totuși 
„puncte de vedere divergente între 
membrii alianței atlantice în proble
ma înzestrării forțelor nucleare mul
tilaterale cu submarine „Polaris”. 
El a indicat că nu se așteaptă să se

ajungă 
această 
subiect 
multe 
chant, care vor necesita discuții ul
terioare”.

Merchant a anunțat că intențio
nează să viziteze din nou Europa 
occidentală peste două săptămîni 
pentru a duce tratative cu repre
zentanții Olandei, Greciei și Turciei, 
în problema creării forțelor nuclea
re multilaterale în cadrul N.A.T.O.

★
LONDRA 18 (Agerpres). — La 18 

martie la Londra au început trata
tivele între von Hassel, ministrul de 
război al R. F. Germane, și Thorney- 
croft, ministrul de război al Angliei. 
După cum relatează agenția Reuter, 
tema principală a tratativelor o con
stituie planul de creare a așa-numi- 
telor „forțe nucleare multilaterale“ 
ale N.A.T.O. Miniștrii de război din 
cele două țări vor discuta, de ase
menea, colaborarea militară în ca
drul N.A.T.O. și problema achizițio
nării de armament englez de către 
Germania occidentală.

Aspect de la recentele demonstrații de la Colombo împotriva amestecului S.U.A.. în treburile interne 
ale Ceylonului.

N-au trecut decît trei luni de cînd 
miniștrii de externe ai statelor mem
bre ale Organizației Țărilor Ameri
cii centrale (O.D.E.C.A.), întruniți în 
capitala Statului Panama, au dezbă
tut problemele „unificării economice 
și politice“ a țărilor din această re
giune. Unele ziare latino-americane 
au subliniat atunci că, în realitate, 
era vorba de crearea unui bloc mi
litar menit să devină un instrument 
îndreptat împotriva mișcării de eli
berare din America Latină. La seria 
întrunirilor interamericane se înscrie 
o nouă conferință — de astă dată 
la nivelul președinților și cu parti
ciparea S.U.A. — deschisă la 18 
martie în orașul San José (Costa 
Rica). Statele participante sînt : 
Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panama, Salvador și 
Statele Unite.

Din știrile apărute în presa occi
dentală reiese că această conferință 
va discuta planul de creare a unui 
bloc militar, în care, în afară de ță
rile menționate mai sus ar urma să 
fie incluse ulterior Venezuela, Co
lumbia Haiti și Republica Domini
cană. în cercurile ziaristice, această 
combinație politico-militară a fost 
botezată „micul N.A.T.O.“, ceea ce 
definește atît scopurile conferinței 
cît și caracterul alianței preconiza
te. Agenția France Presse subliniază 
că aceasta, ca și conferința prece
dentă din Panama, „trebuie să stu
dieze problema integrării economice 
și politice" a țărilor participante, 
precum și „problema cubană“.

în ce privește așa-numita „inte
grare“ economică, o serie de ziare 
latino-americane arată că proiectata 
„Piață comună" a Americii centrale 
este menită să deschidă noi posibi
lități pentru investițiile de capital 
nord-american, ceea .ce va duce la 
creșterea dependenței acestei 
giuni de S.U.A.

Referitor la 
jgheba un nou 
arată că ele 
lumina dificultăților pe care le în-

re-

în-intențiile de a 
bloc militar, ziarele 
trebuie judecate în

tîmpină în ultima vreme S.U.A. în 
Organizația Statelor Americane. Se 
știe că, deși s-au cheltuit și se chel
tuiesc mulți dolari pentru a asigura 
„funcționarea ireproșabilă" a O.S.A., 
Statele Unite n-au reușit să obțină 
pînă acum din partea „aliaților“ 
latino-americani decît votarea de 
rezoluții anticubane. De fiecare dată 
cînd au încercat să organizeze ac
țiuni colective împotriva Cubei, 
S.U.A. s-au lovit de rezerva sau opo
ziția celor mai 
americane. Din 
urma să facă 
gimuri dictatoriale aservite cu to
tul monopolurilor nord-americane și 
care se remarcă prin permanente 
amenințări la adresa Cubei libere. 
Un bloc închegat cu asemenea 
parteneri ar fi un instrument mult 
mai docil în mîinile cercurilor agre
sive din S.U.A., cu atît mai mult cu 
cît regimurile dictatoriale șubrede 
din țările Americii Latine speră să 
găsească în el un reazem împotriva 
maselor populare, care luptă pen
tru libertăți democratice și o inde
pendență reală. Agențiile de presă 
occidentale menționează că în cursul 
actualei conferințe se vor exercita 
presiuni pentru a se obține noi mă
suri anticubane.

Numeroase organizații politice 
obștești din America centrală 
condamnat scopurile conferinței 
la San José. O serie de fruntași 
litici costa-ricani au publicat o 
clarație în care se subliniază 
la conferință, sub pretextul „apără
rii" continentului american „vor fi 
adoptate măsuri pentru transforma
rea Americii centrale într-o zonă 
militară comandată de Statele Uni
te". în cadrul a numeroase întruniri 
și manifestații publice cercurile de
mocratice din țările Americii centra
le cer guvernelor să promoveze o 
politică în stare să asigure țărilor 
din America centrală o reală inde
pendență și progres social, con
form cu interesele popoarelor.

V. OROS

mari țări latino- 
noul bloc ar 

parte țări cu ie

și 
au 
de 
po- 
de
çà,

încordare

era de a demonstra „îngri- 
profundă manifestată de 
cercuri oficiale din S.U.A. 

politica promovată de pre- 
Joao Goulart“.
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Criza lirei sterline

LONDRA. Criza care s-a făcut 
simțită săptămîna trecută la bursa 
britanică, cînd valoarea lirei ster
line a scăzut mult, constituie o sur
să de îngrijorare pentru economiș
tii englezi. După două zile „negre", 
cînd lira sterlină scăzuse brusc în 
raportul său de schimb față de do
lar, și cînd acest declin a fost în
lăturat cu sacrificii de devize stră
ine prin intervenția Băncii Angliei, 
la sfîrșitul săptămînii trecute „s-a 
făcut simțit un nou acces, și din 
nou moneda britanică a scăzut sub 
nivelul obișnuit față de 
scrie agenția Reuter.

PARIS. La Paris și-a 
lucrările cel de-al 50-4ea 
național al Ligii drepturilor omu
lui din Franța la care au fost dis
cutate probleme
le informării ve- 1 f / \
ridice a opiniei I l ( ( » ) )
publice în Fran- l \ \ vßy/
ța. Cei ce au luat ' 
cuvîntul au criti
cat acțiunile autorităților franceze 
prin care se urmărește limitarea 
libertății cuvîntului. Participanții 
la congres au întîmpinat cu căldu
ră deosebită, în cadrul unei șe
dințe, o delegație a minerilor fran
cezi aflați în grevă, care au venit 
să-și exprime recunoștința fier
binte față de Liga drepturilor o- 
mului, pentru solidaritatea aces
teia cu oamenii muncii care luptă 
pentru drepturile lor.

Succese ale patrioților 
din Guineea portugheză

MOSCOVA. Violonistul romîn 
Ștefan Ruha a dat la 18 martie un 
recital în sala mare a Conservato
rului din Moscova, care s-a bucu
rat de un frumos succes.

ROMA. La 17 martie, președin
tele Italiei, A. Segni, l-a primit pe 
J. Cyrankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Polo
ne, care se află în vizită în Italia.

de Stal® Un raport al Departamentului 
Braziliei ® Președintele Goulart a cerut 

täte la Washington de Santiago Dantas

provoacă iritare în capitala 
întreruperea tratativelor pur-

dolai“,

încheiat 
Congres

LONDRA. Prof. univ. Jean Li- 
vescu, rectorul Universității din 
București, și prof. N. Teodorescu, 
decanul Facultății de matematică 
a Universității din București, au 
vizitat la 15 martie Colegiul Impe
rial de știință și tehnologie, „Uni
versity College“ și Institutul de 
limbă și literatură germană din 
Londra. In cinstea oaspeților ro
mîni, dr. P. S. Noble, vicecance
larul Universității din Londra, a

oferit un dejun la care au parti
cipat rectori de colegii și profesori 
universitari.

La 16 martie, ministrul R. P. 
Romine la Londra, Al. Lăzăreanu, 
a oferit un dejun cu prilejul vizitei 
în Anglia a profesorilor universi
tari romîni. Au participat dr. P. S. 
Noble, R. L. Speaight, directorul 
contactelor culturale Est-Vest din 
Ministerul de Externe britanic, 
K. Johnstone, director general-ad
junct al Consiliului britanic, și alți 
membri ai Consiliului britanic.

PARIS. Foițele de eliberare na
țională din Guineea portugheză 
dau lovituri simțitoare colonialiș
tilor portughezi care suferă pier
deri însemnate în oameni. Numai 
în perioada de la 16 ianuarie pînă 
la 13 martie 1963, se spune în co
municatul Frontului de eliberare 
din Guineea portugheză dat pu
blicității la Conakry, 36 de soldați 
portughezi au fost omorîți și 117 
au fost răniți.

PNOM PENH. La 18 martie, în 
capitala Cambodgiei a sosit într-o 
vizită oficială de trei zile delegația 
guvernamentală a Laosului condu
să de regele Savang Vathana.

MÜNCHEN. La 18 martie, ca ur
mare a unei scrisori anonime prin 
care autoritățile bavareze au fost 
informate că împotriva fostului 
prim-ministru francez, Georges Bi
dault,, una din căpeteniile O.A.S., 
fugit în Germania occidentală, se

BRASILIA 18 (Agerpres).—Agenția 
France Presse anunță iminența „u- 
nei noi crize în relațiile dintre Wa
shington și capitala Braziliei".

După cum se știe, Santiago Dan
tas, ministrul finanțelor al Braziliei, 
se află în prezent în S.U.A., unde 
are misiunea de a duce tratative în 
vederea unui „ajutor“ economic din 
partea Statelor Unite și a amînării 
plății datoriilor braziliene, către a- 
ceastă țară.

După sosirea sa în S.U.A., Depar
tamentul de Stat a dat publicității 
un raport în legătură cu „situația 
politică din Brazilia", bazat pe de
poziția ambasadorului S.U.A. în Bra
zilia, Lincoln Gordon, făcută în fața 
Camerei Reprezentanților a S.U.A. 
Raportul se referă la o așa-nurnită 
„infiltrare comunistă" în Brazilia.

După cum menționa agenția Asso
ciated Press, ecopul publicării aces
tui raport de către Departamentul 
de Stat 
jorarea 
înaltele 
față de 
ședințele Braziliei, 
Totodată, agenția arăta că „Brazilia 
a fost în trecut una dintre țările cele 
mai refractare- față de orice acțiune 
de forță împotriva regimului primu
lui ministru Fidel Castro din Cuba".

Potrivit piesei nord-americane, 
S.U.A. au exercitat presiuni asupra 
Braziliei, arătînd că dacă guvernul 
brazilian persistă în actuala sa po
litică va fi imposibil ca Brazilia să 
primească vreun „ajutor“ din partea 
S.U.A.

în fața acestor manevre ale S.U.A., 
președintele Braziliei, Joao Goulart, 
a cerut, după cum anunță agenția 
Associated Press, încetarea nego
cierilor braziliano—nord-americane 
pe care le duce Santiago Dantas, 
declarînd că dorește ca Departa
mentul de Staț să-și clarifice afirma
țiile făcute în raportul menționat.

★
RIO DE JANEIRO 18 (Agerpres). 

Președintele Braziliei, Joao Goulart, 
a adresat un mesaj Congresului în 
care afirmă necesitatea creării u- 
nui „front comun“ al țărilor latino- 
americane pentru a lupta împotriva 
„practicilor discriminatorii ale țări
lor industrializate“. Goulart a anun
țat, de asemenea, că luna viitoare va 
avea o întrevedere cu președintele 
Republicii Chile, Jorge Alessandri, 
pentru a discuta problema organiză
rii „unei acțiuni comune active și 
dinamice împotriva sistemelor pre
ferențiale ale Pieței comune vest- 
europene“.

pregătește un atentat, garda care 
îl păzește a fost întărită. Heinrich 
Junker, ministrul de interne din 
Bavaria, după ce a declarat sîm- 
bătă „că Bidault este liber și se 
poate deplasa oriunde dorește“, i-a 
cerut acestuia, care se află instalat 
într-o vilă din localitatea Steine
bach, „pentru motive de secu
ritate“ să-și aleagă o altă reșe
dință. Bidault a răspuns că dorește 
să locuiască în această vilă pînă 
cînd se va lua o hotărîre definiti
vă în legătură cu rămînerea sa în 
Germania occidentală.

ACCRA. După cum transmite 
Agenția ghaneză de informații, o 
sută de case au fost distruse și 
sute de oameni au rămas fără 
adăpost ca urmare a uraganului 
care s-a abătut asupra Ghanei de 
vest.

Miting la Londra împotriva
livrării de armament

pentru R.S.A.

Deficitul comerțului exterior 
al țărilor Pieței comune

PARIS. Agenția France Presse 
relatează că deficitul comerțului 
exterior al țărilor Pieței comune a 
crescut de Ia 31,6 milioane dolari 
în anul 1961, la 1,5 miliarde de do-

lari în anul 1962. Aceste date sînt 
prezentate în buletinul lunar pen
tru statistica comerțului exterior, 
care este publicat de Comisia Co
munității Economice Europene.

SEUL. în Coreea de sud au fost 
arestate 13 persoane sub acuzația 
că au răspîndit manifeste de pro
test împotriva hotărîrii juntei mili
tare de a rămîne la putere. Auto
ritățile au întărit unitățile de poli
ție care patrulează pe străzile ca
pitalei. pentru a face față unor 
eventuale demonstrații. La Seul, în 
centrele populate și în piețe, pre
cum și în cartierele unde își au re
ședința membrii juntei militare și 
în punctele strategice ale orașului 
au fost postate patrule întărite. Po
liția percheziționează taxiurile în 
suburbiile Seulului.

CAIRO, La Cairo a sosit într-o 
vizită de 2 zile o delegație milita
ră americană compusă din 34 de 
persoane.

LONDRA. „Nici un fel de arma
ment englez pentru Africa de sud”, 
„Să boicotăm comerțul cu Republi
ca Sud-Africană” — sub aceste lo
zinci a avut loc la 17 martie în 
piața Trafalgar din Londra un mi
ting de masă în semn de protest 
împotriva livrărilor de armament 
englez către guvernul Republicii 
Sud-Africane. în fața clădirii re
prezentanței acestei țări, situată în 

aceeași piață, au 
/^— \ \ \ fost postate de-

( ( ® ) ) I tașamente depo-
XjTrtz / / liție întărite. La

7T / / miting a luat cu-
vîntul Harold 

Wilson, liderul, partidului laburist, 
care a condamnat cu hotărîre po
litica de apartheid, promovată în 
R.S.A. Partidul laburist, a spus el, 
cere sistarea livrărilor de arma
ment în Africa de sud. „Nu putem 
tolera, a declarat Wilson, ca țările 
occidentale să contribuie la creș
terea efectivului forțelor armate 
într-o țară care prin acțiunile sale 
s-a situat în afara cadrului civili
zației umane”.

BUENOS AIRES. Direcția națio
nală de statistică din Argentina a 
anunțat că deficitul comerțului ex
terior al țării s-a ridicat în cursul 
anului 1962 la suma de 140 milioa
ne dolari și că soldul nefavorabil al 
comerțului Argentinei cu Statele 
Unite a crescut anul trecut la 308 
milioane dolari.

ROMA. La 18 martie a sosit la 
Roma într-o vizită oficială de două 
zile Feridun Cemal Erkin, minis
trul afacerilor externe al Turciei. 1
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