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Se extind metodele moderne de turnare

Pe șantiere - ritm susținut,
lucrări de bună calitate

Calificativul : „foarte bine"

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — Zilele tre
cute, constructorii întreprinderii nr. 2 Bacău 
au dat în folosință, pe șantierul din apropie
rea Parcului Libertății, încă două blocuri cu 
70' de apartamente. Cu acestea numărul apar
tamentelor predate aici de la începutul anului 
se ridică la 110. Toate apartamentele au fost 
predate înainte de termen, iar cu prilejul re
cepției au primit calificativul „foarte bine“. 
Noile blocuri se remarcă printr-un grad de 
confort mai ridicat și o execuție îngrijită a fi
nisajelor. Bucătăriile și holurile au pardoseli 
din covoare de policlorură de vinii, băile sînt 
placate cu faianță etc. Pînă la sfîrșitul acestei 
luni se vor mai preda încă 70 de apartamente.

La termenul stabilit

In Valea Jiului, la Hunedoara, Deva, Brad, 
Cugir, Călan și în alte localități se lucrează 
intens la ridicarea de noi blocuri. Pentru ter
minarea lor la timpul stabilit și efectuarea lu
crărilor de cea mai bună calitate au fost luate 
o serie de măsuri. La șantierul din viitorul cen
tru al orașului Hunedoara, unde au început re
cent lucrările la 1 720 de apartamente, s-au or
ganizat brigăzi complexe pentru fiecare bloc 
în parte. Comisii formate din cel mal pricepuți 
constructori urmăresc calitatea lucrărilor, fo
losirea eficientă a materialelor, utilizarea cît 
mai rațională a utilajelor. Pe șantier a fost ini
țiată „miercurea tehnicii noi” în cadrul căreia 
se fac expuneri cu privire la aplicarea tehnicii 
noi și a metodelor avansate de lucru în con
strucțiile de locuințe. De asemenea, în regiune 
s-a trecut la folosirea în cantități mai mari a 
materialelor locale de construcții, cum sînt ce
nușa de la termocentrala electrică Paroșeni, 
balastul și nieipul din apropierea șantierelor 
și altele.

Atelierul de instalații prefabricate al întreprinderii de instalații, montaje șl izolații 
din Capitală. In fotografie : șeful de brigadă Gheorghe C. Ion și instalatorul Nae Radu 
verificînd o conductă din material plastic înainte de a o monta intr-un apartament.

(Foto : M. Andreescu)

Metode noi de execuție
a instalațiilor la locuințe

Consfătuire în problema 
calității construcțiilor

Zilele trecute a avut loc în București o ședin
ță de lucru, convocată de Comitetul de Stat pen
tru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, în 
cadrul căreia s-a dezbătut problema îmbunătă
țirii calității lucrărilor de construcfii-montaj. Au 
participat cadre de conducere ale organizațiilor 
de construcții, proiectare și cercetare în con
strucții, precum și organele care se ocupă de 
controlul tehnic al execuției. După reieratele 
prezentate de C.S.C.A.S. au avut loc discuții. 
Participanta la discuții au făcut o serie de 
propuneri valoroase, ca, de exemplu, lărgirea 
difuzării prescripțiilor tehnice grupate în co
lecții — pe genuri de lucrări — care să devină 
accesibile oricărui constructor, dezvoltarea rețe
lei actuale de laboratoare și completarea dotării 
lor tehnice, specializarea unităților de construcții 
și altele. Au fost arătate metodele bune aplicate 
de unele organizații de construcții-montaj care 
au dus la ridicarea calității lucrărilor, ședința 
prilejuind astfel și un bogat schimb de experiență.

In confortul unei locuințe 
un loc important îl ocupă in
stalațiile sanitare, electrice, de 
încălzire centrală, rețelele te
lefonice. Executarea lor corec
tă și într-un timp scurt este 
una d-in sarcinile principale 
ale. instalatorilor.

Datorită ritmului tot mai 
susținut în care se execută 
noile locuințe, au sporit sar
cinile care stau în fața con
structorilor. Colectivul între
prinderii noastre a căutat să 
folosească metode mai avan
sate de execuție a instalații
lor. Lucrînd în continuare 
după vechile metode, noi nu 
am putea ține pasul cu con
structorii.

Măi mulți ingineri, tehni
cieni și muncitori- din între
prindere au reușit să pună la 
punct o nouă metodă de lucru 
care asigură o productivitatea 
muncii sporită. Este vorba de 
prefabricarea instalațiilor sa
nitare și de încălzire centrală 
independent de sistemul de 
construcție a blocurilor.

La instalațiile sanitare s-au 
conceput două subansamble, 
unul pentru derivațiile la la-

voar și baie, iar celălalt pen
tru coloanele verțicale. Aces
tea fiind tipizate, s-au realizat 
în atelier urmînd a fi montate 
pe șantier prin asamblare. 
Noua metodă s-a răspîndit pe 
șantierele mari din Capitală — 
Balta Albă, Giulești, Bd. 1 Mai, 
la blocurile construite cu co- 
fraje glisante în parcul Flo- 
reasca și altele. La aceste șan
tiere s-au amenajat ateliere în 
care echipe de instalatori ca
lificați au realizat subansam- 
blele respective. In acest scop 
s-au folosit o serie de bancuri 
de lucru pe care' erau amena
jate schemele după ' care se 
montau conductele. Ca mate
riale am folosit atît țeava gal- 
vanizată, cît și înlocuitorul ei, 
conducta de PVC. O série de 
operații pe care le executam 
manual, pe șantiere, s-au rea
lizat cu dispozitive mecanice : 
tăierea și filetarea conducte
lor s-au făcut mecanic, iar 
îndoirea țevilor — cu prese 
mecanice. De asemenea, s-au 
construit dispozitive de încăl
zire a țevilor de PVC pentru 
îndoirea lor. în acest fel toate 
operațiile s-au realizat în con
diții tehnice corespunzătoare.

De asemenea, timpul necesar 
executării lor a fost mult scur
tat. Subansamblele au fost 
probate și apoi montate la 
blocuri. Prin aplicarea acestei 
noi tehnologii de lucru am 
reușit să realizăm instalații în
tr-un termen ' mult mai scurt 
decît prin metoda veche. In
stalatorii au fost în situația 
de a lucra pe șantiere numai 
U3 din timpul folosit anterior, 
deoarece o bună parte din o- 
perații au fost executate în a- 
telier.

Rezultatele acțiunii sînt bu
ne. Calitatea lucrărilor de in
stalații s-a îmbunătățit, îm
binările fiind mult mai îngri
jit executate, iar distanțele de 
montare a armăturilor s-au 
respectat perfect. Dar rezul
tatul cel mai important al a- 
plicării prefabricării suban- 
samblelor la instalațiile sanita
re a fost creșterea productivi
tății muncii. La instalațiile

Ing. OLIMP DUMITRIU 
inginer șef, 

întreprinderea de instalații, 
montaje și izolații — București

(Continuare în pag. IlI-a)

GALAȚI (coreäp. „Scînteii“). Planul tehnic pe acest 
an al Uzinei mecanice din Galaji prevede aplicarea a 
numeroase măsuri pentru folosirea tot mal largă a me
todelor moderne de turnare. Printre acestea se numără 
turnarea în cursul primului trimestru a 60 de tone de 
piese de schimb în cochile și cu grafit nodular. De la 
începutul anului au fost realizate prin turnarea în co
chile 121 tone (cu 91 tone în plus față de plan) discuri 
pentru rectificat bile. Aceasta a permis reducerea a- 
daosulul de prelucrare cu 10 la sută față de anul 
trecut. Din metalul economisit s-au putut realiza încă 
24 discuri de rectificat bile.

Tot în planul tehnic a fost prevăzută turnarea a 30 
de tone piese din fontă nodulară; pînă la data de 20 
martie a.c. s-au turnat cu 5 tone mai multe piese de
cît prevedea planul întregului trimestru. Prin trece
rea la noua tehno.logie de turnare, la cuzineții tip 
C.F.R., de exemplu, a fost redus consumul de mate
riale cu circa 5 la sută față de vechea metodă de 
turnare. In același timp, calitatea fontei a fost îmbu
nătățită substanțial.

Sîmbătă și duminică au 
sosit la Sinaia, Poiana Țapu
lui și Bușteni peste 1 000 de 
elevi din toate colțurile 
rii, pentru a-și petrece i 
o parte din vacanța 
primăvară.

Sînt organizate excursii 
munți și în

tă- 
aici 
de

în 
de

vacanța
pe Valea Prahovei, vizite la 
diferite întreprinderi și la 
muzee. Casa de cultură din 
Sinaia și cluburile din cele
lalte stațiuni au organizat 
pentru elevi o bogată acti
vitate. Zilnic au loc aici pre
zentări de filme, concursuri 
de ghicitori, recenzii etc.

Locatarii blocu
rilor de pe stra
da Gării de Nord 
din Capitală tn- 
timpină primă
vara.
(Foto : M. Cioc)Țesături în modele noi

TECUCI (coresp. „Scîn
teii“). — La Tecuci a avut 
loc un schimb de experiență 
între crescătoarele de păsări 
din gospodăriile colective, 
organizat de consiliul agricol 
raional în colaborare cu co
mitetul raional al femeilor și 
redacția ziarului „Avînful“.

Numeroase crescătoare de 
păsări, ingineri zootehnișfi

șl medici veterinari au luat 
cuvîntul, împărtășind din 
experiența muncii lor în le
gătură cu creșterea păsări
lor, prevenirea și combate
rea bolilor etc. Crescătoa
rele de păsări s-au angajat 
să folosească învățămintele 
consfătuirii pentru sporirea 
numărului de păsări în gos
podăriile colective.

In întreprinderile 
---- - orâdene ----

Pentru sezonul de vară, între
prinderea noastră va produce 4 
modele noi de țesături din fire 
de bumbac în amestec cu celo
fibră. Aceste produse vor fi folo
site pentru confecții de rochii, 
bluze, fuste etc.

Sînt în pregătire alte 6 modele 
noi de finet în dungi șl 6 mo
dele de țesături pentru cămăși. 
(Iosif Olah, inginer, întreprin
derea textilă-Oradea).

Confecții bărbătești

Din țesături de bumbac și in, în 
diferite culori șl desene, creatorii 
de modele din fabrica noastră au 
realizat articole de îmbrăcăminte 
ușoară, practică și elegantă : sa- 
couri de diferite modele și altele. 
Mai pregătim 8 modele de costu
me bărbătești la care se remarcă 
o linie' noiiă, modernă, și 3'mo
dele de pardesie.

Toate aceste modele se fabrică 
la comanda organizațiilor comer
ciale. (Ileana Vlesco, directorul 
Fabricii de confecții).

Tricotaje elegante

Am prezentat la omologare di
ferite sortimente de tricotaje : 
veste, jachete, scampolouri din 
fire sintetice pentru femei, pre
cum și veste și pulovere bărbă
tești. Pentru copii am pregătit 
jachete, scampolouri, pulovere și 
cîteva garnituri, toate din fire 
sintetice. S-au pregătit și articole 
din fire de lînă amestec. La alcă
tuirea acestor modele am ținut 
cont și de sugestiile unor cumpă
rători. (Martin Micu, tehnician, 
fabrica de tricotaje).

Conducători de partid și de stat 
s-au intîlnit cu Prezidiul Academiei R. P. Romîne

de 25 martie a avut locIn ziua
la C.C. al P.M.R. o întîlnire cu noul 
Prezidiu al Academiei Republicii 
Populare Romine.

La întîlnire au luat parte tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnăraș, 
Chivu Stoica, Leonte Răutu.

Au fost prezenți tovarășii Ilie 
Murgulescu, președintele Academiei 
R. P. Romîne, Iorgu Iordan și Ște
fan 
tru 
alți

Nădășan, vicepreședinți, Dumi- 
Dumitrescu, secretar prim, și 
membri ai Prezidiului.

In cursul întîlnirii, între condu-, 
cătorii de partid și de stat și mem
brii Prezidiului Academiei R. P. Ro- 
mine a avut loc o convorbire pri
vind activitatea Academiei.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, relevînd realizările de seamă 
obținute de oamenii de știință, a fe
licitat în numele conducerii de par
tid și de stat pe președintele și Pre
zidiul Academiei nou aleși și le-a 
urat succes deplin în muncă.

TELEGRAMA
Tovarășului PALMIRO TOGLIATTI

secretar general al Partidului Comunist Italian

Dragă tovarășe Togliatti,
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei de naștere, Comitetul 

Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă adresează dv, militant emi
nent al clasei muncitoare italiene și al mișcării comuniste internaționale, 
un salut frățesc și calde felicitări.

Lupta neobosită ce o desfășurați în fruntea Partidului Comunist-Ita
lian, de peste patru decenii, pentru înfăptuirea mărețelor idealuri ale 
clasei muncitoare, pentru făurirea unității sale de acțiune și a tuturor 
forțelor progresiste și democratice din țara dv„ în interesul cauzei păcii 
și progresului social v-a făcut să cîștigați stima și încrederea maselor 
muncitoare italiene. Activitatea dv. rodnică, indisolubil legată de lupta 
Partidului Comunist Italian, se bucură de prețuirea oamenilor muncii din 
țara noastră.

Vă urăm, dragă tovarășe Togliatti, multă sănătate, viață lungă și 
activitate rodnică pentru triumful cauzei socialismului și păcii, pentru 
viitorul luminos al poporului italian.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

In sprijinul sporirii 
producției agricole

Realizările obținute în sporirea producției agri
cole de către gospodăria colectivă din Sîntana, re
giunea Crlșana, sînt cunoscute în întreaga țară, 
Semănatul la timpul optim șl la un înalt nivel agro
tehnic este socotit de colectiviștii de aici drept una 
din condițiile principale pentru obținerea de recolte 
bogate. Ca și în alte primăveri întîrziate, președin
tele Gheorghe Goina, inginerul loan Cocon șl bri
gadierii au controlat zl de zi starea solului șl în

dată ce au constatat că pe unele parcele se poate 
intra cu mașinile au dat semnalul de începere a 
semănatului. Iată de ce, la această gospodărie, 
zilele cu ploi și lapoviță din ultima vreme au găsit 
semănate aproape toate culturile timpurii. In foto
grafie : inginerul loan Cocon dînd Indicații tracto
ristului Iile Burca în legătură cu modul cum trebuie 
să execute semănatul.

Dominată în cea 
mai mare parte 
de povîrnișuri și 
coaste, așa-numita 
cîmpie a Transil
vaniei se întinde 
de la Mureș, în
spre nord, pînă-n
Valea Someșului. Deși pretutindeni 
terenul este ondulat, regiunea a că
pătat denumirea de „cîmpie" pentru 
că lipsa de păduri o aseamănă cu 
Bărăganul. Solul este variat. Găsim 
cernoziom propriu-zis, cernoziom de
gradat, brun roșcat de pădure, soluri 
brune podzolite și aluviuni. Ploi 
mai abundente cad regulat în lunile 
mai, iunie, iulie și august. Lunile 
martie, septembrie, octombrie și no
iembrie sînt sărace în ploi și se ca
racterizează șl prin vînturi puterni
ce, care usucă și mai mult pămîn- 
tul.

La problemele atît de complexe 
ridicate de condițiile de climă și sol. 
Stațiunea experimentală' agricolă 
Turda trebuie să dea soluțiile cele 
mai bune. Principalele sarcini ale 
stațiunii sînt : crearea de linii con- 
sangvinizate de porumb, hibrizi dubli 
de porumb și soiuri de cereale pă- 
ioase de mare productivitate, de ca
litate superioară, care să corespun
dă diferitelor zone pedoclimatice 
ale Transilvaniei ; experimentarea, 
producerea semințelor și introduce
rea hibrizilor dubli de porumb și □ 
soiurilor de grîu în cultură, pe scară 
largă, în unitățile de producție ; 
elaborarea măsurilor agrofitotehnice 
la grîu și porumb cît și la plantele 
premergătoare lor ; generalizarea 
rezultatelor în practica gospodă
riilor socialiste.

In ce privește porumbul, stațiunea 
urmărește crearea de noi linii con- 
sangvlnizate, care se utilizează pen
tru obținerea de hibrizi dubli, prin 
folosirea soiurilor și materialului 
local cultivat în zona stațiunii. In 
cadrul acestor lucrări s-au studiat 
aproape 1 000 proveniențe locale de 
porumb șl sînt în curs de selecție 
peste 4 000 linii consangvlnizate noi,

Aceste Unii, utilizate ca părinți, vor 
contribui la obținerea unor hibrizi 
dubli mai precoci, mai productivi, 
cu bobul sticlos și mai adaptați cli
matului respectiv.

In aceste cercetări 3-au șl obținut 
unele rezultate. Unul din hibrizii 
creați de stațiune, H.D.-208, a fost 
răspîndit pe suprafețe mari în unită
țile de producție și s-au realizat 
producții deosebi
te. La G.A.C. Mi- 
răslău, de pe 130 
ha s-au obținut 
7 280 kg boabe 
la ha ; la G.A.C. 
Luncanl pe 72 ha 
cultivate cu acest 
hibrid s-au reali
zat 5 248 kg la ha, 
iar la G.A.C. Boian de pe 44 ha cite 
5 410 kg boabe la ha.

Amelioratorii stațiunii au obținut 
primele 20 de linii consangvinizate 
stabilizate care corespund în vede
rea utilizării lor la obținerea unor 
noi hibrizi dubli autohtoni. Toate 
eforturile cercetătorilor de la ame
liorarea porumbului sînt orientate în 
prezent spre realizarea unor hibrizi 
precoci și foarte precoci, rezistenți 
la frigul de primăvară, și, în același 
timp, mai productivi.

Stațiunea acordă o deosebită a- 
tenție intensificării lucrărilor de a- 
meliorare la griul de toamnă. Sînt 
în curs de selecție peste 40 000 
de linii de grîu descendența 
întîia, avînd la bază genitorii 
cei mai valoroși. Anul trecut s-au 
dat 7 linii noi de grîu în re
țeaua experimentală a stațiuni
lor institutului de cercetări pen
tru cereale și plante tehnice? Paralel 
cu preocupările privind asigurarea 
unor semințe de înaltă .valoare bio

Din activitatea cercetătorilor 

de la stațiunea 

experimentală Turda

logică, cercetătorii își îndreaptă e- 
forturile spre rezolvarea principale
lor măsuri din complexul agro-fito- 
tehnic.

Cercetările privind lucrările de 
pregătire a solului au scos în evi
dență necesitatea adîncirii arăturilor 
de vară pentru culturile de toamnă 
și a arăturilor de toamnă pentru 
culturile de primăvară, pe majorita

tea solurilor din 
regiune.

In ce privește 
sistemul de îngră
șate. experiențele 
scot în evidență 
necesitatea folosi
rii combinate a 
îngrășămintelor, a- 
zot și fosfor, și a 

aplicării lor concomitent cu efectua
rea arăturilor adînci. In stațiune s.au 
întreprins, cu bune rezultate, o serie 
de cercetări privind densitatea opti
mă de plante la hectar, lucrările de 
întreținere a culturilor și de comba
tere a dăunătorilor.

Incepînd cu anul 1962 se experi
mentează întregul complex de fac
tori privind îngrășămintele, densita
tea, lucrările de întreținere în condi
țiile asolamentulul de scurtă du
rată și ale monocullurii, pentru sta
bilirea celor mal economice scheme 
de rotație la principalele culturi ce
realiere.

In regiunea Cluj sînt multe soluri 
podzolite. Pentru fertilizarea lor sta
țiunea a organizat experiențe pri
vind amendamentele calcaroase în 
cadrul a 20 de puncte experimenta
le. Terenurile în pantă din regiune 
au necesitat efectuarea unor cer
cetări privind mecanizarea lucră
rilor agricole. Din rezultatele ob
ținut« pînă în prezent reiese că

terenurile cu pan
ta pînă la 13 la 
sută pot fl meca
nizat© cu setul de 
mașini existent, iar 
cele cu pante mai 
mari necesită ma
șini speciale. Ca

un prim pas în această direcție 
a fost experimentată cu bune rezul
tate combina de recoltat C—1 pen
tru terenuri cu pantă, bineînțeles cu 
adaptările respective.

Ca rezultatele experimentale să 
aibă o largă valabilitate pentru con
dițiile atît de diferite ale regiunii 
Cluj și pentru o mai rapidă genera
lizare a lor au fost orqanizate în 
principalele raioane agricole ale 
regiunii 7 puncte experimentale.

In stabilirea punctelor de sprijin 
și a tematicii s-a ținut o strînsă le
gătură cu consiliu] aqricol regional 
și cu consiliile agricole raionale în 
vederea amplasării lor în condițiile 
specifice fiecărei microzone, în gos
podăriile colective cele mai repre
zentative acestea urmînd a deveni 
nuclee de promovare a tehnicii noi 
în raionul respectiv. Punctele de 
sprijin au fost înființate la gospodă
riile colective Sutu — Turda, Mirăs- 
lău — Aiud, Almășanu — Huedin, 
Hereclean — Zălau, Borșa — Gherla, 
Cîțcău — Dej. Sărata — Bistrița. 
Prin această formă de organizare, 
contribuția fiecărui cercetător la 
promovarea măsurilor de sporire a 
producției agricole va deveni mai 
substanțială, mai concretă. în gos
podăriile colective alese au fost am
plasate numeroase experiențe.

In stațiunea experimentală agri
colă Turda munca cercetătorilor 
este din an în an tot mai rod
nică. Ei se străduiesc să obțină 
noi realizări și să le răspîndească 
larg în producție, pentru ca ogoa
rele gospodăriilor colective să ro
dească tot mai îmbelșugat.

Ing. VICTOR TÄTARU 
directorul Stațiunii experimental^ 

agricole Turda
Ing. TEODOR MARIAN
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Oare asemenea adunări 
pot fi rodnice?

Citind marele număr de scrisori 
primite la redacție, ai senzația că se 
perindă pe un uriaș ecran panora
mic imagini ale realizărilor cu. care 
se mîndresc oamenii muncii din toa
te colțurile țării. O bună parte din
tre ele ne aduc vești despre munca 
multilaterală, plină de însuflețire, 
desfășurată de organizațiile de 
partid. Se mai întîmplă însă să în- 
tîlnești în noianul de scrisori și eîte 
una care scoate la iveală aspecte 
negative din munca vreuhei organi
zații de bază. Omul care a scris-o, 
comunist, n-a putut trece ne
păsător pe lîngă anumite neajunsuri.

O asemenea scrisoare, primită re
tient de la tovarășul Radu Dan, mai
stru instalator, ne semnala felul de
fectuos în care sînt pregătite și se 
'desfășoară adunările de partid în 
organizația de bază de pe șantierul 
Fabricii de mase plastice-Iași, ceea 
ce reflectă anumite lipsuri în activi
tatea organizației.

Se cunoaște însemnătatea pe care 
b au adunările generale în ansam
blul activității unei organizații de 
partid. Atunci cînd sînt bine pre
gătite, cînd în dezbaterea lor sînt 
puse probleme interesante și varia
te, ele dau prilejul unor discuții vii 
și profunde, cu caracter critic și au- -r—— 
tocritic, unor hotărîri temeinice. Felul cum sînt pregătite și cum 
Eficacitatea lor se ipăsoșră îțisă „mat. se desfășoară /adunările generale și 
ales prin rezultatele pe care le de*- ședințele reflectă, în primul rînd, 
termină în munca organizației, 7 în calitatea muncii depuse de biroul 
Activitatea colectivului. . organizației de bază. Dacă membrii

Cum stau lucrurile în organizația biroului trăiesc zi de zi în miezul 
0e partid a șantierului -ieșean ? ;Să vieții colectivului,-rșe.. străduiescsă 
pornim de la o adunare - generală cunoască în . profunzime problemele 
Care s-a ținut în noiembrie-1962, a- economise ale 7. întreprinderii, pre- 
vînd pe ordinea de zi o .dâre, de sea- ; cum și7 ceea . ce-i preocupă pe 
mă a conducerii. administrative ■pri- ‘ oameni, dacă antrenează în mun- 
,vind pregătirea șantierului pentru că pe toți membrii organizației, în- 

credințîndu-le sarcini pe măsura 
forțelor lor, atunci ei au pe deplin 
posibilitatea de a asigura o pregă
tire temeinică și o desfășurare vie,

generală ținută în ianuarie 1963, 
deci în 
fierul se
bleme deloc lesne de rezolvat. Și 
de data adeasta s-a pus în. discuție 
o dare de seamă a conducerii admi
nistrative cu privire la felul cum se 
îndeplinește planul de lucrări. Re
feratul trebuia prezentat de 
șef al șantierului, inginerul 
lae Ionescu. Dactilografiat la 
rînduri, referatul nu avea mai 
de o pagină și jumătate, fiind plin 
de generalități și cu un puternic iz 
de automulțumire. Cu cîteva minute 
înainte de începerea adunării, in
ginerul Nicolae Ionescu a des
coperit că are treburi mai urgente, 
mai importante, care îl împiedică 
să prezinte el însuși referatul, încre
dințând această misiune adjunctului

șan-plină iarnă, cînd 
afla în fața unor pro-

noul 
Nico- 
două 
mult

La redacție 
a sosit o scrisoare

său, Ion Rotaru. Discuțiilor li s-a 
imprimat, și de data aceasta, un ton 
.„.călduț“, s-a vorbit despre mărun
țișuri, neglijîpdu-se din nou proble- 
mele-cheie.

Anotimpul friguros.
Slaba pregătire a adunării

Vizibilă chiar de la început,
.ta șeful de atunci al .șantierului, in-L 
jginerul Vlădescu, să ‘ l.îrifățișez'e 7ân/: êfièàce, a ' adunărilor,/. Nu’a'șa pro-
referat serios, bine documentat, el cedează însă membrii biroului orga-
S-a limitat là o -simpla înșiruire .de - nizației de bază de pe șantierul fa
mate tehnice,‘-uneori‘fără = nici’"O »ie‘’-''bricii de mase plastice/'Secretarul- 
feătură cu tema pusă în discuție. în 
schimb, întrebarea principală — ce 
s-a întreprins și ce' sè' va mai 'între
prinde în cadrul pregătirilor de iâ'r- 
nă ?— rămîneâ fără răspuns. în ge
neral, concluzia care se desprindea 
din referat era de autoliniștire. Co
muniștilor nu li s-a dat astfel po
sibilitatea să discute pe baza unei 
analize temeinice, să facă propuneri 
concrete. Datorită faptului că șeful 
Șantierului, chemat în prezidiu, a 
Condus efectiv adunarea, întrerupîn- 
'du-i adesea pe vorbitori, nu s-au fă
cut auzite nici un fel de... aprecieri 
Critice la adresa conducerii șantie
rului. à ;

Deficiențele în desfășurarea adu-' 'părtid. ■'Aceasta explică și faptul 
nării au influențat negativ asupra 
măsurilor ce trebuiau lugte .Pe,șan
tier în vederea pregătirilor de iarnă.

Din păcate, asemenea practici, 
care nu au nimic comun cu stilul de 
muncă al organizațiilor noastre de 
partid, s-au manifestat, și. cu pri-

a fost 
în loc

organizației, Aurel Trofin, mun
cește mai. mult din birou,/ de/unul, 
singur, ceea. ce se ,și7ogliridește în 
întreaga activitate a organizației. în“ 
luna februarie a acestui an n-a 
avut loc nici o adunare generală. 
Nu s-au ținut nici, ședințe de birou, 
întrebat de ce n-a avut loc ședința 
de birou lărgită care ar fi trebuit să 
analizeze problema aprovizionării 
cu matèriale, secretarul organizației 
de bază a înălțat din-umeri :■ „Ge să 
facem dacă serviciul aprovizionării 
nu și-a pregătit referatul ?” De alt-' 
fel, secretarul organizației de bază 
participă rar la ședințele de instruc
taj, de la. comitetul"; orășenescV * - ■- • ’ ’ - - •*' V, . - de 

că 
dei nu cunoaște o série "de metode 

. bază ale muncii de. partid.
Dacă ne-am referi numai la tema- 

, tica adunărilor generale, care au 
avut loc în decurs de un an, de cînd 
s-a înființat această organizație, 
apare din capul locului lipsa ei de 

lejul altor...adunări, ale.aces.tej or- varietate. Ș-ar părea-că-biroul a fost 
ganizații. între acestea, adunarea preocupat de problemele producției, 

6-.— • < c

deoarece a pus în discuția multor 
adunări generale situația realizării 
planului Numai că mai întotdeauna 
această situație a fost analizată glo
bal, fără a se pune accentul pe pîr- 
ghiile cele mai importante. De cînd 
a luat, ființă organizația de bază, nu 
s-a dezbătut decît o singură dată si
tuația învățămîntului de partid, iar 
alte aspecte însemnate ale muncii de 
partid pe șantier nu au constituit 
niciodată obiect de dezbatere. Am a- 
minti, de pildă, de munca educativă 
în rîndurile tineretului. Niciodată 
n-a fost pusă în discuția adunărilor 
activitatea în producție, în îndepli
nirea sarcinilor obștești, a vreunui 
membru sau candidat de partid.

Pe șantier lucrează comuniști 
destoinici, oameni dornici să pună 
umărul la înfăptuirea sarcinilor, să 
ajute din toate puterile la îmbună
tățirea muncii. Din păcate, însă, ma
joritatea lor nu sînt antrenați în ac
tivitatea organizației de bază. Din 
cei cincisprezece membri de partid, 
numai cinci au sarcini concrete, iar 
din rîndurile celor cincisprezece can
didați, nici unul n-â primiit pînă în 
prezent vreo sarcină de partid.

Neîndoielnic că, dacă tovarășul 
Trofin și ceilalți membri ai birou
lui ar fi dat dovadă de un interes 
mai susținut pentru înfăptuirea 
sarcinilor încredințate, ar fi putut 
afla, la ședințele de instruire, precum 
și cu prilejul altor schimburi de 
experiență, despre munca plină de 
inițiativa și, în același timp, eficien
tă a unor organizații de partid de 
pe alte șantiere ale orașului, cum e 
organizația grupului 4 șăntiere, al 
cărei secretar este tovarășul Vasile 
Burada, sau organizația de la. între
prinderea 1 construcții, al cărei se
cretar este tovarășul Gheorghe 
Chiriac. O caracteristică importantă 
a activității acestor organizații de 
bază este tocmai pregătirea cu serio
zitate a adunărilor pentru ca ele să 
fie cu adevărat rodnice.

Nici Comitetul orășenesc de partid 
Iași n-a acordat organizației de 
partid de pe șantier ajutorul sub
stanțial de care avea atîta nevoie, 
nu a îndrumat-o mai ales în ce pri
vește exercitarea dreptului de con
trol asupra conducerii administra
tive. Tovarășul Adam, instructorul 
comitetului orășenesc, n-a participat 
— de la adunarea de alegeri din 
septembrie — decît la o singură 
adunare generală a acestei organiza
ții. Ar ajuta mult la îmbunătățirea 

■ muncii de partid pe șantier dacă 
, membri ai biroului comitetului oră

șenesc de partid ar veni . mai. des pe 
aci, ar ține conferințe sau expuneri 
în fața muncitorilor.

Organul superior al organizației 
de bază a partidului este adunarea 
generală. Pregătirea și desfășurarea 
adunărilor generale se cuvine să se 
bucure de toată atenția, deoarece în 
ele se reflectă nemijlocit eficiența 
întregii munci a organizației de 
partid.

VICTOR BÎRLADEANU 
MANOLE CORCACI

Cei mai tineri cititori ai bibliotecii din comuna Bărăganu, regiunea Dobrogea, găsesc aci cărțile îndrăgite
(Foto : Agerpres)

GtU&til scKUi.ScMdeä"

Pe locul iutii
La Combinatul chi

mic din Tîrnăveni s-a 
desfășurat timp de a- 
proape un an întrece
rea colectivelor gaze
telor de perete din 
secții, avînd ca obiec
tive principale: spriji
nirea activității de 
producție și întărirea 
muncii educative. Zi
lele acestea a avut 
loc analiza rezultate
lor în vederea stabi
lirii cîștigătorilor în
trecerii. Primul loc a 
revenit colectivului 
gazetei de perete de la 
secția „carbid“.

Folosind diverse ge
nuri gazetărești — ar

ticole, anchete, epigra
me, caricaturi, gazeta 
a contribuit efectiv la 
mobilizarea colectivu
lui pentru îndeplinirea 
și depășirea angaja
mentelor luate cu pri
vire la sporirea pro
ductivității muncii, 
îmbunătățirea calității 
produselor și reduce
rea prețului de cost.

Și materialele publi
cate pe tema moderni
zării unor utilaje de 
bază s-au dovedit e- 
ficace, fiind urmate 
de o serie de realizări 
în acest domeniu.

Cu prilejul analizei 
făcute, s-au scos în

evidență și meritele 
altor colective de ga
zete de perete, cum 
sînt cele din secțiile 
„faianță“, „chimică" 
ș. a. Totodată s-au a- 
rătat lipsurile gazetei 
din secția transpor
turi, ale cărei articole 
au avut un caracter 
general, nu au vizat 
aspecte concrete de 
muncă, neglijînd tot
odată popularizarea 
fruntașilor și a expe
rienței înaintate.
ION HASASIU, direc
torul clubului, ALE
XANDRU GANEA, 

maistru

După ce am cumpărat mobila...
Cu cîtva timp în 

urmă am cumpărat o 
garnitură de mobilă 
tip „Sibiu" de la 
magazinul „Căminul“, 
produsă de întreprin
derea de industrie 
locală din Roșiorii 
de Vede. După o lu
nă de la cumpărare, 
pe mobilă au început 
să apară pete, furni
rul a crăpat, iar pe 
alocuri a început să se 
cojească. M-am adre
sat în scris conducerii 
întreprinderii produ
cătoare. Ca răspuns la 
sesizare, s-au prezen
tat doi lucrători, au

cercetat mobila și 
s-au apucat să înlă
ture defecțiunile. în 
trei ore au terminat. 
După plecarea lor, în 
locul cojiturilor erau 
cîteva petice lipite cu 
destulă îndemânare — 
e adevărat — dar ce 
folos de vreme ce în 
rest, pe aproape toa
tă suprafața furnirui
tă, rămăseseră o mul
țime de crăpături, 
dînd mobilei un as
pect urît. „Acesteg nu 
pot fi remediate decît 
prin schimbarea fur
nirului“ — au spus

lucrătorii trimiși să 
facă reparația.

M-am adresat din 
nou întreprinderii. Au 
venit alți doi tovarăși, 
au cercetat și ei mo
bila și la plecare 
mi-au promis că în 
cel mai scurt timp vor 
fi luate măsuri. De a- 
tunci au trecut mai 
multe luni, promisiuni 
am mai primit, dar 
pînă în prezent nu s-a 
făcut nimic. Mobila 
continuă să se scoro
jească.

ELENA IARU 
muncitoare — 

București

Concurs al formațiilor 
artistice din școli

Duminică, in sala de festivități a 
Căminului tineretului din Galați a 
avut loc faza raională a concursului 
formațiilor artistice ale pionierilor 
și școlarilor din satele raionului' Ga
lați. La concurs au luat parte coruri, 
echipe de dansuri, brigăzi artistice 
de agitație,, echipe de teatru, soliști 
și recitatori. Prin fața juriului au 
trecut într-o singură zi peste 1 200 
tineri, care au adus pe scenă fru
musețea jocului și cîntecului romî- 
nesc, eroi ai pieselor de teatru și 
versul înaripat, optimist al poeziei 
noastre. (Agerpres)

IN EDITURA POLITICĂ 
a apărut : ,

Fred J, Cook - JUGGERNAUT 
STATUL RĂZBOIULUI

Cartea, tradusă din limba en
gleză, dezvăluie strînsele legă
turi dintre cercurile magnaților 
industriali din S.U.A., în primul 
rînd trusturile de armament, și 
casta militară, rolul „complexu
lui militar-industrial" în politi
ca internă și, îndeosebi, externă 
a S.U.A.

TEATRE : Toatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne t Răpirea din seral — 
(orele 19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Paganini — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal „I. L, Caragiale“ (Sala Comedia) : 
Macbeth — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Siciliana — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : Frații Kara- 
mazov — (orele 19.30), (Sala Studio) : Bă
ieții veseli — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (bd. schitu Măgurea- 
nu nr. 1) : Cezar și Cleopatra — (orele 
19,30). (Sala Studio — str. Alex. Sahia 
nr. 76) ' Tache, Ianlce șl Cadîr — (orele
19.30) . Teatrul muncitoresc C.F.R.-Glu- 
lesti : Antigona șl ceilalți — (orele 15). 
Teatrul pentru tineret și copii (Sala C. 
Miile) : Cine a ucis — (orele 15) ; Logod
nicul de profesie se însoară — (orele 20). 
(Sala Libertatea) : Doi la aritmetică — 
(orele 15) ; Foștii copii — (orele 18,30). 
Teatrul evreiesc de stat ; Cu cîntec spre 
stele — (orele 20). Teatrul satiric muzical 
„C. Tănase“ (Sala Victoriei) : Ocolul pă- 
mîntului în 30 de melodii — (orele 20). 
Ansamblul de cîntece șl dansuri al 
C.C.S. : Visuri îndrăznețe — (orele 20). 
Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) : 
Cartea cu Apolodor — (orele 16). Circul 
de stat : Spectacolul circului „Slavia“ 
din Praga — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Noapte necruță
toare — cinemascop : Sala Palatului R.P. 
Romîne (orele 19,30 — seria 686), Patria 
(10, 12; 14,15: 16,30, 18,45; 21), 1 Mai (10, 
12; 15, 17; 19, 21). Rebelul : rulează la 
cinematografele Republica (9,45, 12; 14,15; 
16,45; 19; 21,15), I. C. Frimu (9,30; 11,45; 14> 
16,30; 18,45; 21,15), Grivița (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). Rîul și moartea : rulează 
la cinematografele Magheru (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Elena Pavel (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), Floreasca (11,30; 16; 18,15; 20,30). 
Bunica Sabella : rulează la cinematogra
fele V. Alecsandrl (9,45; 12; 14,15; 16 30; 
18,45; 21), 13 Septembrie (12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15), Alex, Sahia (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Arta (11; 16; 18; 20), 16 Februarie (15; 
17; 19; 21), Libertății (9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). Vacanță la mare — cinema
scop : București (9; 10,45; 12,15; 13,45;
15,15; 17; 19; 20,45), Gh. Doja (10; 12; 15; 
17; 19; 21), 23 August (9,45; 12; 14.15; 16,30; 
18,45; 21). Așa se fac cancelarii ; Tinere
tului (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Miorița (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30
20.30) . O călătorie spre centrul pămîntu- 
lui — cinemascop : Victoria (seria I-a — 
10; 11,45; 13,30; 15,15; 17; 18,45; 20,30), Ște
fan cel Mare (seria II-a — 10; 12; 15; 17; 
19; 21). Șapte dădace : Central (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Popular (16; 18,15; 
20,30). Festivalul Chaplin : Lumina (ru
lează în continuare de la orele 9,45 pînă 
la orele 14, după-amiază orele 16,15; 10.30; 
20,45), Iile Pintilie (10; 15,30; 18; 20,30). 
Volga (9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,30), Olga 
Banele (10,30; 14,30; 16,45; 19; 21). Program 
special pentru. copii : 13 Septembrie (o-

rele 10 șl orele 11,15). Program de filme 
documentare rulează în continuare de'la 
orele 10 pînă la orele 21 la cinematogra
ful Timpuri Noi. Balada husarilor : ru
lează la cinematograful Maxim Gorki 
(16 ; 18 ; 20). Dosarul furat : rulează
la cinematograful înfrățirea între 
popoare (15,30 ; 18 ; 20,15). Partea ta de 
vină : Cultural (16; 18; 20). Patru inimi : 
rulează la cinematograful Alex. Popov în 
continuare de la orele 9,30 pînă la orele 
21). Cîinele sălbatic Dingo : 8 Martie
(16,30; 18,30; 20,30). învierea — ambele se
rii • rulează la cinematograful C-tln Da
vid (16; ip,30). Tinerii — cinemascop : v. 
Roaită (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Fata cu 
care am fost prieten : Unirea (16; 18; 20). 
Camelia : Flacăra (16; 18,15; 20,30), M. E- 
minescu (11,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15): Cinci 
oameni la drum : rulează la cinemato
graful T. Vladimirescu (15; 17; 19; 20,45). 
Oameni șl fiare — ambele serii : Munca 
(15,30; 19,30). Divorț italian : Moșilor (15; 
17; 19; 21). Povestea unei nopți stranii : 
Luceafărul (16; 18,15; 20,30). Povestea ani
lor înflăcărați — cinemascop : G. Coș- 
buc (10; 12; 15; 17; 19; 21). Meșter la toa
te : rulează la cihematograful G. Bacovla 
(17; 19; 21). Călătoriile lui Gulliver : G. 
Bacovla (9; 11; 15). Tizoc — cinemascop : 
Drumul Serii (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune : „Prelu
crarea metalelor prin laminare și insta
lații moderne de laminare“, de ing. Va
sile Văzdăuțeanu, șeful secției bluming 
de la Combinatul siderurgic Hunedoara. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,15 — Emi
siunea pentru copil. 19,30 — Emi
siune de știință și tehnică. 19,40 — Fil
mul artistic „Vara romantioă" — o pro
ducție a studioului cinematografic Bucu
rești. 20,55 — Telemagazin. In încheiere : 
Buletin de știri.

CUM E VREMEA?
Ieri în țară : Vremea a fost în general 

frumoasă și s-a încălzit ușor. Cerul a 
fost variabil, temporar noros. Local în 
munți zăpadă a fost ' viscolită. Tempe
ratura aerului la orele 14 avea valori 
cuprinse între plus 7 grade la Buzău, 
Turnu Severin, Timișoara și minus 2 
grade la Gheorghieni și Intorsura Bu
zăului. In București : Vreme frumoasă 
cu cerul variabil, temporar horos în 
prima parte a zilei. Temperatura ma
ximă plus 6 grade

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 și 29 martie. In țară ; Vremea va 
continua să se încălzească. Cerul va fi 
variabil, mai mult senin noaptea. Vînt 
slab, pînă la potrivit, din sectorul vestic. 
In nordul țării — ploi slabe locale. Ceață 
slabă dimineața In București ; Vremea 
în general frumoasă și în curs dé în
călzire. Cerul variabil, mai mult senin. 
Vînt slab. Temperatura în creștere.

PROPUNÎR SI O

Ï,

CUNOȘTINȚE ȘTIINȚIFICE, 
PE ÎNȚELESUL ELEVILOR

Așa cum se arată și în articolul 
din „Scînteia“, „Cîteva sugestii pri-Ț" 
vind manualele . pentru obiș.cțul/ 
„Agricultura", oricît de juste din 
punct de vedere științific ar fi 
cunoștințele de agricultură preda
te, elevii nu le vor putea înțelege' 
și însuși dacă nu le sînt prezentate 
clar, pe înțelesul lor. Manualul 
pentru clasa a V-a cuprinde nu
meroase lecții care abundă în no
țiuni greu de înțeles și de reținut 
de către elevi. De pildă, în lecția 
despre hibridarea porumbului, 
se întîlnesc laolaltă termenii : he- 
terozis, vigurozitate, consangvini- 
zare etc. Exemple asemănătoare se 
pot da și din lecțiile despre asola- 
mente și amendamente. Soluția 
propusă de a se mări numărul de 
ore afectate studiului solului mi se 
pare întemeiată și o susțin și eu.

După părerea mea. nu este re
comandabil nici metodic, nici pe
dagogic șă încărcăm memoria ele
vilor la o vîrstă așa de fragedă cu 
cifre și date prea numeroase. Cred 
că în manual trebuie să șe -inclu
dă date cu privire la distanța și a- 
dîncimea de semănat, norme de îri- 
sămînțare, cantitățile și tipul de • 
îngrășăminte, doar pentru' princi
palele plante de cultură.

Prof. JEANA OPREA 
Școala medie nr. 1 din Sînnicolau 

Mare
LEGĂTURA STUDIULUI 

TEORETIC CU LUCRĂRILE
PRACTICE

In cadrul discuției despre ma
nualele de agricultură, vrem să 
facem unele observații și propuneri 
în legătură cu îmbinarea mai 
strînsă a cunoștințelor teoretice cu 
formarea deprinderilor practice.

In programe, și cu atît mai puțin 
în manuale, nu se dau suficiențe 
recomandări cu privire la aplicații
le practice pe care trebuie să le 
efectueze elevii pentru însușirea 
mai temeinică a diferitelor capito
le studiate. De aceea, propunem 
ca la sfîrșitul temelor să se in-

dice în manual concret — acolo 
unde este cazul — lucrările practi
ce ce urmează a fi făcute de elevi.

Astfel, la clasa a V-a, în legătu- 
r^; cu>temg." „Solul și însușirile lui“ 
s.o.c,oteșc /folösitor - șij se includă 
aplicații pentru cunoașterea profi
lului, compoziției și structurii so
lului pe diferite tarlale- ale gospo
dăriei •' agricole* colective, din co
muna respectivă. După lecțiile 
despre „Combaterea degradării 
și recuperarea terenurilor ne
productive" e util să se recomande 
cunoașterea unor asemenea tere
nuri din localitate și împrejurimi 
și participarea directă a elevilor la 
lucrări de prevenire și combatere 
a eroziunilor. La tema „Principale
le zone agricole din țara noastră și 
aplicarea agrotehnicii diferențiate" 
în manual să se prevadă: constata
rea microclimatelor din localitate 
(pe culmile dealurilor, pe versanți, 
pe văi, pe luncile apelor etc.) pen
tru a se cunoaște aplicarea felurită 
a lucrărilor, precutn și a măsuri-, 
lor de ameliorare, acolo unde este 
cazul.

Ne alăturăm propunerii deosebit 
de folositoare făcute în „Scînteia" 
de colegii noștri, de a se elabo
ra programe și indicații metodice 
diferențiate. După cum se știe, șco
lile din zona deluroasă și muntoasă 
nu au aceleași condiții pentru efec
tuarea lucrărilor practice de agri
cultură ca școlile din zona de cîm- 
pie. întocmirea unor recomandări 
diferențiate va ajuta cadrele -di
dactice care predau „Agricultura" 
să-și organizeze mai bine activita
tea instructiv-educativă. ■ i

Prof. ION ȘOMĂCESCU, Prof. 
DAMIAN VOCHIȚOIU, școala de 
opt ani din comuna Bobu, ra

ionul Gilort

pectivă, profesorului îi trebuie mai 
mult timp pentru a o prezenta, 
fără a fi sigur că toți elevii vor 

. reuși apoi să o recunoască pe cîmp.
Manualele de agricultură după 
carie predăm în acest an școlar 
n-au prea ținut cont de această 
cerință pedagogică importantă, 
conțin prea puține ilustrații și 
exemplificări sugestive. Propun ca 
la viitoarele reeditări să se includă 
în manuale planșe (de preferință 
colorate) care să înfățișeze plante
le, cu organele vegetative și fructi- 
ficative, diferitele unelte agricole 
folosite la lucrările de pregătire a 
terenului și întreținere a cultu
rilor, dăunătorii și bolile plantelor 
cultivate etc.

Aceasta nu exclude ci. dimpotri
vă, sporește obligația și preocu
parea noastră, a profesorilor, pen-

tru îmbogățirea colecțiilor de 
plante, soluri, îngrășăminte etc. din 
laboratorul școlii.

Se știe că pentru cursurile agro
zootehnice de 3 ani cît și pentru 
școlile agricole, Consiliul supe- 

agriculturii a editat 
materiale intuitive. So
ar fi bine ca une- 

aceste materiale să fie

LIMBA ȘI LITERATURA
ROMÎNĂ

lectură 
pe copii

MAI MULT MATERIAL INTUITIV

„Agricultura“ .— mai mult decît 
alte obiecte de învățămînt — este 
mai ușor înțeleasă și asimilată de 
elevi cu ajutorul materialului di
dactic și intuitiv, al lucrărilor prac
tice. Dacă elevii nu au în față 
planta sau planșa cu planta reș-

l

rior al 
planșe și 
cotesc că 
le dintre
date și școlilor de la sate pentru 
predarea agriculturii. O mai largă 
colaborare a Ministerului Invăță- 
mîntului cu Consiliul Superior al 
Agriculturii în privința îmbogățirii 
materialului didactic, intuitiv ar da 
roade bune, ar contribui la îmbu
nătățirea pregătirii colectiviștilor 
de mîine.

Prof. NICOLAE CIMPOIU 
Școala medie din Găești, .

regiunea Argeș

© Prezentarea scriitorilor după 
criteriul vîrstei, așa cum se face, 
în prezent, în a doua parte a ma
nualului pentru clasa a XI-a își 
are, desigur. 
Cred însă că ar fi maj bine să se 
adopte criteriul grupării după ge
nuri literare. (Prof. Tr. Cantemir 
— Școala medie „N. Bălcescu" din 
Rîmnicu Vîlcea).
• Să se introducă indicații biblio

grafice și în manualele de clasa a 
IX-a și a X-a. (Prof. Margareta 
Creangă — Școala 
„Garabet Ibrăileanu'

® în manualele de 
raturii să se includă 
manuscriselor celor mai de seamă 
scriitori ai noștri. (Prof. Valeria 
Prodan — Școala medie nr. 2 din 
Bacău)

® Manualul dp limba romînă 
pentru clasa a IV-a cuprinde nu-

avantajele sale.

medie nr. 4 
din Iași), 
istorie a lite- 
fotocopii ale

meroa-se fragmente de 
greoaie, care nu-i atrag 
deoarece nu corespund vîrstei și 
preocupărilor lor. Cred că air fi 
bine dacă s-ar reproduce mai mul
te lecturi din lucrările lui Creangă, 
Caragiale, Alecnandri, Topîrcea- 
nu, Sadoveanu ș.a. Pe elevi i-ar 
interesa mai mult întîmplări — cu 
sîmbure educativ — inspirate din 
viața copiilor, a organizației 
pionieri etc. Și lecturile sub for
mă de ghicitori 3au glume ar fl 
potrivite pentru această vîrstă. 
(Prof. Nicolae Chivu, directorul 
Școlii de opt ani nr. 13 din Craiova)

GEOGRAFIA

de

pen-

PREZENTĂRI UNIFORME
Programele școlare cau

tă să asigure studierea 
neuniformă ’ a scriito
rilor, atît prin nu
mărul diferit de ore a- 
fectat fiecăruia, cît și 
prin indicațiile generale 
date la fiecare capitol. 
Dar sublinierea trăsătu
rilor caracteristice ope
relor fiecăruia dintre el, 
stabilirea unei judicioase 
aprecieri a scriitorilor 
noștri constituie sarcini 
ce trebuie să le rezolve 
în întregime autorii căr
ților de școală.

Manualele de istoria 
literaturii nu vor putea 
răspunde acestor necesi
tăți atîta timp cît nu se 
va renunța la stilul greoi, 
abstract și uneori șablo
nard în caracterizarea u- 
nor creatori de literatură. 
In manualul de clasa a 
IX-a găsim formulări de 
genul : „Grigore Alexan- 
drescu este unul dintre

marii noștri poeți“, Va
sile Alecsandrl, unul din 
cei mai mari scriitori ai 
noștri, ale cărui versuri 
„îmbracă în cele mai po
trivite cuvinte ideile...“

In scopul realizării ,u- 
nei cunoașteri temeinice 
a valorilor literare, con
sider că ar fi mult mai 
bine ca manualul să se a- 
xeze în primul rînd 
prezentarea celor mai 
prezentative opere 
beletristica noastră.

După părerea mea,
pitolele despre marii noș
tri scriitori ar putea să 
aibă următoarea structu
ră : scurte date biografi
ce, o prezentare a opérei 
scriitorului în raport cu 
volumul și valoarea ei li
terară, analiza cîtorva o- 
pere pe baza unor frag
mente incluse în manual, 
scurte comentarii pentru 
înlesnirea analizei literare 
cu sublinierea particula-

sublinia valoarea specifi
că a scriitorilor și a ope
relor lor cred că e a-

pe 
re
diu

ca-

rităților de limbă, a mij
loacelor de prezentare, 
a procedeelor stilistice 
ale scriitorului respectiv, ceea a analizei compara-- 
Capitolul s-ar încheia cu 
o caracterizare generală 
a operei și cu indicarea 
precisă a locului ocupat 
de scriitor în ansamblul 
literaturii romîne și, aco
lo unde 
literatura 
Cred că 
privință, pot fi luate ca 
model capitolele din ma
nualul de clasa a IX-a 
în care se tratează ope
ra lui N. Bălcescu, C. 
Negruzzi, Cezar Bolliac, 
V. Alecsandri ș.a. Con
cepute astfel, manualele 
școlare ar oferi mai mul
te posibilități de studiere 
individualizată a fiecă
rui scriitor și de sublinie
re a contribuției lui la 
dezvoltarea literaturii ro
utine.

Altă posibilitate de a

este cazul, î 

universală, 
în această

tive, la care, din păcate, 
actualele manuale re
curg prea puțin. De e- 
xemplu, analiza compa
rativă a poeziilor „Sara" 
de M. Eminescu și „Noap- 

înt te de vară“ de G. Coșbuc, 
ar evidenția unele modifi
cări picturale specifice 
în poezia celor doi mari 
creatori, după cum com
parația între poezia lui 
Al. Vlahuță „1907“, „Noi 
vrem pămînt” de G. 
Coșbuc și unele părți din 
volumul „1907" de T. Ar- 
ghezi poate să indice co
ordonatele comune crea
ției acestor poeți, ca și 
deosebirile în tratarea a- 
celorași teme.

Prof. ION POPESCU
Școala medie „Gh. Lazăr” 

din București

© Manualul de geografie 
tru clasa a IX-a corespunde în ge
neral principalelor sarcini instruc- 
tiv-educative. ale școlii de cultură 
generală. El mai poate fi încă îm
bunătățit. Astfel, la lecția „Repu
blica Populară Romînă", faptele și 
datele economice prezentate sînt 
vechi ; nu se subliniază nici măcar 
încheierea procesului de colectivi
zare a agriculturii Lipsesc, de la 
această temă, ilustrații semnifica
tive, grafice, schițe de hărți com
parative ale repartiției industriei 

• din țața .noastră în anii 1938 și 
1963. Propunem ca la viitoarele e- 
diții să se includă în manuale da
tele cele mai recente.

Ar fi de folos anexarea la sfîrși- 
tùl manualului a unui catalog al 

. orașelor mari din lume, cu pronun
țarea lor fonetică. (Samson Veza, 
lector universitar și prof. Valeria 
Bozac din Cluj).

® în legătură cu materialul in
tuitiv pentru predarea geografiei, 
am și eu o sugestie : să se stu
dieze posibilitatea imprimării unor 
hărți didactice pe foi de mase 
plastice. Pe lîngă aspectul mai a- 
trăgător și prelungirea timpului de 
folosire, profesorul ar putea să 
traseze cu cretă — de la o lecție 
la alta — diferitele aspecte geo
grafice predate. De asemenea, aș 
propune să se confecționeze din a- 
celeași materiale și diferitele for
me de relief și hărți în relief, care, 
confecționate din gips, sînt grele 
și inestetice. (Prof. Maria Zaharia — 
Școala medie nr. 3, secția serală, 
din Tîrgovlște).

UGȘsrii
© Pentru ușurarea studiului ele

vilor propun ca noțiunile de geo
grafie la clasele mai mici să se 
predea în ordinea următoare : In 
clasa a V-a să li se dea elemen
tele de bază ale geografiei 
fizice, fără de care studierea geo
grafiei e superficială și nu-și a- 
tinge scopul urmărit. Apoi, în cla
sa a Vl-a, cînd elevii au o putere 
de înțelegere mai mare și un oare
care orizont geografic, să se în
ceapă studierea geografiei conti
nentelor, care să fie continuată în 
clasa a VII-a. în clasa a VUI-a, 
cînd elevii sînt în pragul terminării 
unui ciclu de învățămînt, să apro
fundeze geografia patriei noastre. 
(Prof. Silvia Constantinovîci — 
Școala medie „Dragoș Vodă“ din 
Cîmpulung-Moldovenesc).

® Ar fi bine ca „Natura", „Re
vista de pedagogie", „Gazeta în- 
vățămîntulul“ să publice mai des 
și~ cu regularitate articole în care 
să orienteze pe profesorii de geo
grafie în predarea lecțiilor din ca
pitolele unde au survenit modifi
cări în dezvoltarea social-economi- 
că a lumii. (Prpf. Gh, Brcharu — 

. Școala medie din Gherla).
® In actualele manuale pen

tru clasele a V-a și a Vl-a sînt 
unele hărți incomplete. Astfel, din 
hărțile fizice, ale Asiei și Oceaniei 
lipsesc principalele linii geografi
ce : ecuatorul și tropicele. Primei 
hărți îi lipsesc, de asemenea, flu
viile Tigrul și Eufratul, munții Sibe
riei de Est, deși sînt prevăzuți în 
manual și programă. Totodată, 
propun ca pe hărți să fie trase 
meridianele și paralelele. (Prpf. 
Pavel I. Voîcu — Școala de opt 
ani din comuna Căciulați, satul 
Moara Săracă, raionul Urziceni).

• în manualele de geografie 
pentru clasele a III-a și a IV-a pro
pun șă se reproducă lecturi facul
tative, sugestive și accesibile ele
vilor. Am în vedere prezentarea 
unor mari întreprinderi metalurgi
ce. a muncii într-o mină de căr
buni, descrierea unei peșteri, a 
unui ghețar, aspecte de viață din 
diferite regiuni ale globului, înso
țite de fotografii. (Prof. Marcela 
Ionescu — Școala medie nr. 2 
„M. Eminescu“ din Buzău).
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A 70-a aniversare De la corespondentul nostru

a tovarășului Palmiro Togliatti
Născut la Genova în familia unui 

mia funcționar, Palmiro Togliatti se 
încadrează de tînăr în mișcarea re
voluționară italiană. In 1912 se ală
tură mișcării tinere
tului socialist, iar 
doi ani după acea
sta intră în parti
dul socialist. încă 
pe cînd era student 
la Universitatea din 
Torino, cunoaște pe 
Antonio Gramsci, 
fondatorul de mai 
ttrziu al Partidului 
Comunist Italian, 
devenind prietenul 
șl tovarășul său de 
luptă. împreună cu 
Gramsci, Togliatti 
se numără printre 
fondatorii săptă- 
mtnalulul marxist 
„Ordine Nuovo“ în 
jurul căruia s-au 
unit socialiștii re
voluționari din To
rino. Grupul „Or
dine Nuovo* a constituit nucleul în 
|urul căruia s-a format Partidul Co
munist Italian, Înființat in 1921 la 
congresul de la Livorno.

După arestarea lui Gramsci (1926), 
Togliatti este ale» secretar general 
al partidului comunist Sub condu-

cerea sa, partidul, aflat p» a- 
tuncl în ilegalitate, a desfășu
rat o luptă activă împotriva re
gimului fascist al lui Mussolini. 

In 1935 Togliatti 
a fost ales secretai 
al Comitetului Exe
cutiv al Internațio
nalei Comuniste.

In perioada celui 
de-al doilea război 
mondial, comuniștii 
italieni, sub condu
cerea C.C. al parti
dului în frunte cu 
Palmiro Togliatti, 
s-au situat în avan
garda forțelor pa
triotice, în lupta îm
potriva fascismului. 
După război, Parti
dul Comunist Ita
lian a devenit un 
puternic partid de 
masă și a participat 
la formarea guver
nului. In anii 1944— 
1946 Palmiro To
gliatti a fost vice

președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministru al justiției. Din 1946 este de
putat in parlament.

Recent, la cel de-al X-Iea Congres 
al partidului, tovarășul Palmiro Țo- 
gliatti a fost reales secretar general 
al Partidului Comunist Italian.

Eniseiul se
voinței o

HIDROCENTRALA DE LA KRASNOÏARSK VA FI 
CEA MAI MARE DIN LUME

Excursii noi în țări prietene
O.N.T.-Carpați, in colaborare cu orga

nizațiile de turism din țările prietene, a 
stabilit pentru sezonul de primăvară și 
vară o serie de excursii în străinătate 
pe trasee noi.

Astfel, pe lingă excursiile çu Itinerarli 
cunoscute; se vor face excursii în Uni
unea Sovietică pe rutele Chișinău-Odesa- 
Ialta-Suhumi-Tbilisi-Moscova (18 zile) i 
Moscova-Tașkent-Samarkand-Alma Ata- 
Moscova (15 zile) > Moscova-Volgograd- 
Moscova ; Kiev-Erevan-Tbiliși-Suhumir 
Odesa-Chișinăuî Moscova-Baku-Dușam- 
bă-Bukara-Tașkent-Moscovai Cernăuți- 
Lvov etc. Un traseu ales pentru, prima 
dată este și cel care străbate de la sud 
la nord Republica Populară Polonă. Iti
nerarul ește următorul : Katowice-Kra- 
kovia - Wroclav - Poznan-Torun-Gdansk- 
Gdynia-Varșovia. La ducere șe va vizita 
și orașul cehoslovac Bratislava, iar la 
întoarcere orașul Lvov (U.R.S.Sj..

In acest sezon se vor mai organiza și 
alte excursii, cu autocarul sau cu trenul, 
în R.P. Bulgaria (Tîrnpvo-Plovdiv-Sofia- 
Plevna și Russe-Plovdiv-Burgas-Varția)i 
In R.S. : Cehoslovacă (Bratislava-Brno- 
Hluboka-Pilsen-Karlovy Vary-Pragai Bra- 
tislava-Brno-Praga-Karlovy Vary), în R. 
D. Germană (Dresda-Leipzig-Magdeburg), 
in R.P. Ungară (Budapesta etc).

INFORMATII
• In turneul pe care-1 întreprinde în 

țara noastră, mezzosoprana Zara Doluha- 
nova, artistă a poporului a R.S.F.S. Ruse 
și R.S.S. Armene, acompaniată Ia pian de 
Nina Svetlanova, a dat luni seara un re
cital extraordinar In sala Filarmonicii de 
stat „Oltenia” din Craiova.

Publicul craiovean a făcut o caldă pri
mire artistei sovietice.

O Soprana Petia Ivanova, solistă a 
Operei populare din Sofia, a interpretat 
luni seara pe scena Operei de stat din 
Cluj, în fața unui numeros public, rolul 
Gildei din opera „Rigoletto” de Verdi.

Spectacolul s-a bucurat de mult succes.
® Duminică, într-una din sălile Mu

zeului de Artă din Cluj, s-a deschis ex
poziția „Imagini din China Populară”. 
Aici sînt prezentate 140 de lucrări da 
grafică șj pictură în ulei, care înfățișea
ză portrete de muncitori, țărani, oameni 
de cultură, aspecte din viața șl activita
tea oamenilor muncii, peisaje etc, reali
zate de pictorii Gina Hagiu și Eugen 
Popa cu prilejul unei vizite In R. P. Chi
neză.

★
In aceeași zi, In sala de expoziții a 

Palatului Culturii s-a deschis o expoziție 
de fotografii realizate de juriști din Cluj. 
Fotografiile expuse înfățișează aspecte 
din activitatea oamenilor muncii din în
treprinderile clujene, din munca colec
tiviștilor, peisaje din țară etc.

(Agerpres)

<J)e lAlLrt PIfl TOATA ȚARA

Ne-am întîlnit cu Eniseiul într-o di
mineață de iarnă siberiană, cînd sufla
rea taigalei îfi șfichiuie obrajii ș.i-fi stre
coară în mădulare mii de ace. Vecinul 
meu, Alexei Ivanovici, șoferul mașinii, 
ne-a purtat în goană prin pădurile de 
brazi pînă la „fratele Enisei". L-am ză
rit de pe coama unul munte, într-o 
priveliște de neuitat ; cotind în bucle 
largi, Enisei sfrăbătea taigaua lin și ma
iestuos, aidoma unui uriaș sigur de 
forfa Iul. 
mun(ii se

Aici au 
brigăzile 
de brazi, . , .
zit la viafä. Le-au deșteptat buldoze
rele, screperele, sutele de camioane, 
freamătul unei viefi clocotitoare. Așa 
a început construcția hidrocentralei 
de la Krasnoïarsk.

Era un proiect îndrăznef ; pentru 
prima oară în practica construcției de 
hidrocentrale un fluviu atît de uriaș ca 
Eniseiul avea să fie zăgăzuit fără con
struirea unul pod, prin metoda cu chiu
veta de înaintare. Albia fluviului a fost 
îngustată la 50 de metri, iar de-a lun
gul albiei s-a construit prima parte a 
barajului.

Locurile din Jurul hidrocentralei au 
devenit de nerecunoscut. Aici a apă
rut un oraș nou — Divnogorsk —i 
(Oraș minunat), s-au construit mii de 
apartamente și mai multe școli.

poposit pe șantier în preajma 
eveniment sărbătoresc. Sub ochii 

avea să-și schimba dru-

Și în calea sa parcă înșiși 
dădeau în lături.
poposit cu doi ani în urmă 

de constructori. Și pădurile 
amorfite în liniște, s-au tre-

unul even! me I 
noștri Enisekrl

mi? de milenii. Erg sîmbăfă dimineafă 
la ora 5. La sfaful major al zăgăzuirii, 
pe bafardou, chiar la mijlocul fluviu
lui, sub picioarele de beton ale bara
jului, domnea o febrilă activitate ; „ex- 
ploziviștii" p-rimeau ultimele dispozifil. 
Sirena sună prelung primul avertis
ment : oamenii se retrag pe dealul din 
apropiere...

Mai sînt cîfeva minute pînă la ex
plozie. Contemplînd Imensul șantier 
încremenit într-o liniște solemnă, as
cultăm pe brigadierii M. Aximenko și 
luri Kokov. Din descrierea lor ne ima
ginăm Eniseiul peste cîțiva ani : ba
rajul de beton înăljîndu-se semej, la 
100 m deasupra apei, silueta lui de... 5 
milioane metri cubi de beton. De la 
înăljime, Eniseiul se va prăvăli cu zgo
mot de tunet în tunetele turbinelor.

6 milioane kilowafi — iată puterea 
Instalată a viitoarei hidrocentrale de la 
Krasnoïarsk, Iar produefia — 20 mi
liarde kilowafi/oră pe an.

...Un ultim sunet de sirenă, apoi d 
explozie puternică cutremură munfii. A 
doua zi, duminică, o altă explozie, 
Marginile bafardoulul sar în aer șl 
apele Eniseiului păfrund în săpăturile 
de Ia baraj. Aproape concomitent sute 
de camioane basculante, pornind la 
atac, au început să descarce pa ultima 
porjiune a vechil albii, blocuri uriașe 
da baton. încetul cu încetul, Eniseiul 
dă înapoi, albia se îngustează t uriașul 
fluviu ie supune voinfel omului.

A. MUNTEANU
NUMAI PRODUSE DE BUNĂ 

CALITATE. Textiliștii Fabricii de 
postav din Buhuși acordă o a- 
tenție deosebită îmbunătățirii ni
velului calitativ al țesăturilor. 
Aici se folosește cu succes o teh
nologie modernă de producere și 
finisare a țesăturilor de lînă în 
amestec cu fibre sintetice. De a- 
semenea, s-au îmbunătățit siste
mul de marcare a defectelor la 
țesăturile crude, controlul inter- 
fazic la prepararea firelor și a 
țesăturilor. In acest fel textiliștii 
buhușeni au realizat în cursul 
primului trimestru din acest an 
numai produse de calitate su
perioară. Acum ei pregătesc pes
te 20 de modele noi pentru se
zonul de primăvară.

PUNCTE SANITARE. în inima 
pădurilor care aparțin de între
prinderea forestieră Curtea de 
Argeș 
meni, 
struite 
gazine 
asemenea, la dispoziția lor stau 
cadre medicale care le acor
dă asistență sanitară. Pe lin
gă fiecare sector a fost organizat 
cîte un punct sanitar, iar la par
chete merg periodic medici pen
tru acțiuni cu caracter profilac
tic.

APARATE DE PRECIZIE. La
boratorul de analize și control al 
Fabricii de ace de tricotat din 
Capitală, a fost dotat cu apara
tură modernă de control și veri
ficare de mare precizie. Printre 
aceste aparate se află electro- 
comparatoare, optimetre, proiec
toare, microscoape electrice etc. 
Ele indică abateri de la dimen
siunile stabilite și de o sutime 
de milimetru.

LUCRĂRI DE ÎMPĂDURIRE, 
în acest an, în raza ocolului sil
vic Burghiu se vor executa lu
crări de împădurire pe o supra
față de 555 hectare cu specii de 
stejar, frasin, molid, larice și 
pin. In afară de aceasta s-au mai 
planificat întreținerea arborilor

lucrează sute de oa- 
Pentru ei au fost con- 
cabane confortabile, ma- 
bine aprovizionate. De

Metode noi de execuție 
a instalațiilor la locuințe

( Urmare din pag. I-a)

sanitare s-a obținut o creștere a 
productivității muncii de 11 la sută, 
față de anul 1961, iar pe unele șan
tiere, cum ar fi cel din Bd. 1 Mai, 
o creștere de 14 la sută față de luna 
anterioară aplicării acestei metode 
de lucru.

Pentru instalațiile de încălzire 
s-a impus, de asemenea, necesitatea 
realizării unor subansamble prefa
bricate. în baza experienței căpăta
te la locuințele prefabricate din pa
nouri mari, un grup de muncitori 
și tehnicieni au conceput un banc 
de lucru cu ajutorul căruia se pot 
executa conductele în subansamble. 
Acest dispozitiv permite șablonarea 
coloanelor și legăturilor la radiatoa
re conform măsurătorilor făcute pe 
șantier. Corectîndu-se dispozitivul 
cu aceste măsurători, se execută în 
șablonul creat atît porțiunea de co
loane cît și legăturile corpurilor de 
încălzire. Pe baza rezultatelor ob
ținute, dispozitivul respectiv a fost 
multiplicat și extins la alte șantiere.

Avantajele aplicării acestei meto
de de prefabricare în executarea 
instalațiilor sanitare și de încălzire 
centrală sînt multiple. Cea mai 
mare parte a operațiunilor se rea
lizează în condiții de atelier, mult 
mai ușoare decît pe șantier. Reali
zarea centralizată a subansamble
lor permite controlul minuțios al 
execuției precum și al probării ele
mentelor respective. In același timp, 
se pot folosi șabloane pentru tăiere 
și îndoire precum și pentru asam
blare, ceea ce influențează asupra 
timpului de lucru și calității,

Prin prefabricarea instalațiilor se 
realizează importante economii de 
materiale și de consum de energie, 
în plus, se elimină aproape complet 
spargerile de ziduri și tencuieli și 
refacerea acestora după fixarea 
conductelor.

Montarea pe șantiere a subansam- 
blelor se face într-un timp redus, 
lucrările de construcții nefiind îm
piedicate de executarea celor de in
stalații. Și încă un avantaj foarte 
important. Folosirea prefabricatelor 
la lucrările de instalații permite o 
coordonare mai judicioasă a muncii 
constructorilor cu cea a Instalatori
lor. Independent de stadiul 
construcției, prefabricatele 
depozitate pe șantiere și 
te pe măsura avansării 
lor. Constructorii, la rîndul 
pregăti dinainte frontul de lucru 
pentru instalatori, lăsînd golurile 
necesare montării Instalațiilor pre
fabricate.

In urma rezultatelor obținute, în
treprinderea noastră a extins apli
carea acestei metode de lucru. Spre 
a se asigura o uniformizare a apli
cării ei, s-a creat un atelier de rea
lizare a subansamblelor sanitare 
pentru băi și bucătării.

Anul acesta, cînd întreprinderea 
noastră are sarcini mari în dome
niul construcției de locuințe, vom 
extinde folosirea metodei de prefă- 
bricare la un număr de 6 000 apar
tamente pentru instalațiile sanitare 
și la 3 000 apartamente pentru in
stalațiile de încălzire centrală.

In vederea extinderii pe o scară 
cît mai largă a folosirii prefabrica
telor în executarea lucrărilor de 
instalații, avem nevoie și de un 
sprijin mai susținut din partea 
proiectării. Ar trebui ca proiectarea 
să tipizeze amenajarea băilor Și bu
cătăriilor. Prin aceasta nu se micșo
rează cu nimic gradul de confort. 
Dimpotrivă, se creează premizele 
unei execuții industriale a lucrări
lor, dînd oamenilor muncii aparta
mente mai multe și confortabile, cu 
instalații care sä âmcționeze în bune 
condiții șl cu un aspect plăcut.

fizic al 
pot fi 

utiliza- 
lucrări- 
lor, pot

tineri pe o suprafață de peste 
4 000 hectare, ajutorarea regene-, 
rării naturale pe 540 hectare.

In vederea terminării tuturor 
lucrărilor la timp și în cele mal 
bune condiții s-au făcut pregă
tiri încă din toamna anului tre
cut. Au fost asigurate 3 100 000 
de puieți, au fost pregătite unel
tele necesare lucrărilor, s-a făcut 
instruirea personalului.

SPECTACOLE PENTRU CO
LECTIVIȘTI. Actorii Teatrului 
Național din Craiova prezintă cu 
regularitate spectacole pentru co
lectiviști. Comedia în 3 acte 
„Mirele furat“ de Ștefan Hara- 
lamb și Stela Neagu, care aduce 
pe scenă preocupări actuale din 
viața satului, a fost vizionată 
pînă acum de aproape 10 000 de 
colectiviști din raioanele Craiova, 
Calafat, Băilești și altele.

CONCURSURI PE TEME PRO
FESIONALE. In colaborare cu 
comitetul U.T.M., cabinetul teh- 
nie de la. Combinatul siderurgic 
Galați a luat inițiativa de a or
ganiza două concursuri pe teme 
profesionale. La primul, intitulat 
„Cine știe meserie, cîștigă”, vor 
participa instalatorii sanitari.

Cel de-al 2-lea concurs se va 
desfășura prin corespondență. El 
a fost denumit „Cine știe mese
rie, ne scrie". La acest concurs 
vor participa instalatorii elec
trici.

Meciul de șah
Botvinnik-Petrosian
MOSCOVA 25 (Agerpres). — Cea 

de-a doua partidă a meciului pentru 
titlul mondial de șah dintre marii 
maeștri sovietici Mihail Botvinnik 
și Tigran Petrosian s-a terminat re
miză la mutarea 36. Partida a treia 
are loc miercuri. Cu albele va juca 
Petrosian. Scorul este de 1,5—0,5 în 
favoarea lui Botvinnik.

Pentru eliberarea 
Iul Ernesto luidisl ele

BUENOS AIRES 25 (Agerpres). — 
Numeroși deputați în Congresul Na
țional și o serie de oameni-,politici de 
seamă din Chile au trimis președin
telui Argentinei, Guido,. p. scrisoare 
în care îi cer să pună în libertate pe 
Ernesto Juidisi, membru al C.C. al 
P.C. din Argentina.

Scrisoarea a fost semnată de de
putați în Congres reprezentînd toate 
partidele politice din Chile, cu 'ex
cepția partidului conservator, pre
cum și de Raul Juliet, fost minis: 
tru al afacerilor externe.

In sprijinul popoarelor 
din Rhodesia 
ți Nyassaland

LONDRA 25 (Agerpres). — Comi
tetul Politic al Partidului Comunist 
din Marea Britanie a dat publicită
ții o declarație în legătură cu trata
tivele care se desfășoară la Londra 
cu privire la viitorul țărilor înca
drate în Federația Rhodesiei și 
Nyassalandului. în declarație se cere 
opiniei publice engleze să sprijine 
dezideratele africanilor cu privire 
la lichidarea imediată a Federației 
și acordarea independenței Nyassa
landului și Rhodesiei de nord, pre
cum și la asigurarea drepturilor 
pentru întreaga populație din Rho
desia de sud.

Cursa ciclistă internațională 
fle ia Oradea

Cursa ciclistă internațională de la 
Oradea, la care au participat cei mai 
buni alergători din R.S. Cehoslovacă, 
R.P. Ungară și R.P. Romînă, s-a în
cheiat luni cu victoria lui Constan
tin Dumitrescu. El a fost urmat în 
clasamentul general de Gh. Șerban 
Rădulescu (R.P.R.), J. Wolf (R.S.

I Cehoslovacă).

In cite va rînduri
>,Săritorul cosmic" Valeri Brumei s-a 

dovedit in concursul atletic de la Lenin
grad nu numai un specialist al saltului 
peste ștachetă, dar și un atlet cu multi
ple posibilități. Participînd la proba de 
multiatlon în sală (care a cuprins 6 pro
be atletice) Brumei a corectat cu 744 
puncte recordul anterior al lui Kuznețov, 
totalizind 5 873 puncte. Iată rezultatele 
obținute de celebrul atlet sovietic In cele 
6 probe : 100 m 10”8/10 i lungime 7,27 
m I înălțime 2,20 m i greutate 14,61 m i 
110 m garduri 16"2/10 , prăjină 3,90 m.

★

Crosul celor „5 Mori" desfășurat la 
San Vittore (Italia) a fost cîștigat de 
francezul Michel Jazy, care a parcurs 9,5 
km in 31'57”. Pe locul doi s-a clasat 
englezul Turner in 31’58”l/10, urmat de

Volpi (Italia), Conti (Italia), Mihalfcl (Iu
goslavia) și alții.

★
Concursul da sărituri cu schiurile de 

la trambulină desfășurat timp de 3 zile 
la Stara Planica (Iugoslavia) a fost do
minat de sportivii din R. D. Germană, 
care au ocupat primele 4 locuri in cla
samentul final : 1. BockeI, 2. Klemm, 3. 
Kuert, 4. Recknagel. Ultimul concurs a 
fost cîștigat de BockeI (cea mai lungă 
săritură a sa a măsurat 121 m). La con
cursurile de la Stara Planica au partici
pat cel mal buni schiori-săritori din 
U.R.S.S., R. F. Germană, Norvegia, R. P. 
Polonă, Austria, R. P. Ungară, Finlanda, 
Italia, R. S. Cehoslovacă și alte țări.

(Agerpres)

Recent g fost dqt In folosință la Galați uv bazin acoperit doînoi

X

Veder« parțială de pe șantierul 
mtralel hldro-eledrlce de la Kras-

nolazsk.

încheierea conferinței pentru amnistierea deținuților 
și deportaților politici greciA r

PARIS 25 (Agerpres). — La 24 Școlii superioare politehnice din A- 
martie s-a încheiat la Paris corife- ' tena, care în numele deținuților și 
rința internațională pentru■' amnis
tierea generală a deținuților și de
porta ților. politici greci și pentrù res
pectarea drepturilor omului în 
Grecia.

Delegații la conferință au adoptat 
în unanimitate o rezoluție în care 
cer „eliberarea neîntîrziată a tutu
ror deținuților politici și amnistia 
generală“.
- Opinia publică internațională,, se 
arată în rezoluție, este neliniștită de 
faptul că în închisorile grecești con
tinuă să se afle peste 1 000 de deți
nuți politici, ■ deși de la încheierea 
războiului civil au trecut 14 ani. 
Printre deținuți! politici care au 
participat la mișcarea de rezistență

deportaților politici a mulțumit par- 
ticipanților și organizatorilor acestei 
conferințe.

Poetul spaniol Marcos Ana, care a 
fost închis timp îndelungat în închi
sorile franchiste, a rostit în fața de- 
legaților o cuvîntare emoționantă.

Delegații au primit cu aplauze ze- 
; cile de mesaje de solidaritate pri- 
, ■ mite pe adresa conferinței' din dife- 
' rite țări ale lumii.. , .

S-a hotărît ca materialele confe
rinței să fie transmise de Comitetul 
internațional de inițiativă ambasa
dei Greciei (țin Paris. Totodată s-a 
hotărît să fié trimisă o delegație în 

paruopu «, uC Grecia.- care să aibă o întrevedere cu
se află invalizi, bolnavi, bătrîni și; primul ministru Karamanlis pentru 
femei. Cel cîțiva zeci de mii de greci transmite nemijlocit cererea opi- 
exilați nu se pot înapoia în patrie. nIeI publice internaționale privind

La ședința de încheiere a luat cu-La ședința de încheiere a luat cu- amnistierea deținuților și cîeportați- 
vîntul N. Kițikis, fost director al: lor politici.

PICTORI IN AJUTORUL 

DEȚINUȚILOR POLITICI

Peste 60 de cunoscuțl pictori Ita
lieni, printre care R. Guttuso, C. Levi 

o 
în 

din

și alții, și-au trimis lucrările la 
expoziție cu vînzare, organizată 
localul librăriei „Rinascita” 
Roma.

Sumele obținute din vînzarea 
blourilor urmează a fi predate
miliilor deținuților sau exilaților 
politici portughezi.

Cu un an în urmă, în condiții a- 
proape asemănătoare, a decedat la 
New York campionul mondial Ben
ny Kid Paret. De atunci alți 12 boxeri 

moartea pe 
din țările capitaliste.

profesioniști și-au găsit 
ringurile din țările capit

BILANȚUL UNOR CARNAVALURI

Ziarul 
martie

ta- 
fa-

(Venezuela) și Rio de 
(Brazilia) s-au făcut bilanțu-

PE JOS IN JURUL PĂMÎNTULUI

în capitala Mexicului a sosit săp- 
tămîna trecută tînărul Peruvian, 
Edwin Montgomery, care, propu- 
nîndu-și să întreprindă pe jos o că
lătorie de 100 000 de km în jurul 
lumii, a parcurs pînă acum 31300 
km. Peruvianul, în vîrstă de 24 de 
ani, a plecat din Lima la 2 ianuarie 
1961 și a traversat pînă acum toate 
țările Americii Latine. El a decla
rat că după ce va străbate Mexicul, 
în aproximativ o lună, se 
barca pentru Africa unde 
continua călătoria urmînd 
să viziteze țările Europei, 
declarațiilor sale, călătoria
sfîrșit aproximativ peste șapte

va îm- 
își va 

ca apoi 
Potrivit 
va

SOARTA TRAGICĂ 

A LUI DAYEY MOORE

rile

lua 
ani.

La 25 martie, în spitalul din Los 
Angeles, a încetat din viață fostul 
campion mondial profesionist de 
box la categoria pană, Davey Moore. 
El a murit în urma unui traumatism 
cranian cauzat de loviturile primite 
în timpul meciului pentru titlul 
mondial disputat la 21 nsartie cu 
Sugar Rames.

rile tradiționalelor carnavaluri a- 
nuale. Se relatează că la Caracas 
nu murit în timpul 
festivităților 25 de
oameni, iar 800 ÄSSÄW® 
au fost răniți. La
Rio de Janeiro — 
au murit 28 șl au 
fost răniți 2 000, 
In capitala vene- 
zueliană urmări 
grave au avut așa . | | ,
zisele ,,g)ume cu » Y '
apă“ : în timpul |||||||||y ■ ' 
carnavalului se o- ,ï , -
bișnuiește să se .
toarne în capul iSSr 
trecătorilor găleți i|l||F 's- 
cu apă. După cum «F

ROMA 25 (Agerpres). — 
„Avanti“ a publicat la 24 
programul electoral cu care Parti
dul Socialist Italian se prezintă la 
alegerile parlamentare 
lie.

în program se arată 
socialist este gata și 
sprijine „direct sau indirect“ așa-nu- 
mita politică „de centru-stînga" a 
actualului guvern0 italian Fanfani.
. în partea rezervată politicii ex
terne,. în program se amintește că 
Partidul Socialist Italian se pronun
ță pentru neutralism. Socialiștii nu 
cer însă ieșirea Italiei din N.A.T.O. 
Ei se pronunță pentru recunoașterea 
actualelor frontiere ale R.D.G., pen
tru instituirea unui statut aparte 
pentru Berlin și crearea unor zone 
denuclearizate.

Pe tărîmul politicii interne, socia
liștii propun să se înființeze organe 
regionale de autoconducere, așa cum 
prevede constituția Italiei, să se 
treacă la elaborarea unui program 
de dezvoltare a economiei naționale 
și să se aprobe „statutul“ referitor 
la drepturile oamenilor muncii în 
întreprinderi.

Ziarul „Avanti" scrie că reprezen
tanții aripii de stînga din Comitetul 
Central al partidului socialist au 
criticat caracterul echivoc al acelei 
părți din program în care se vor
bește de naționalizarea anumitor 
sectoare ale economiei. Totodată, ei 
au relevat absența unor propuneri 
concrete în domeniul politicii agra
re. Concomitent, aripa de stînga din 
C.C. al P.S.I. și-a subliniat dezacor
dul cu o serie de premise generale 
ale programului în problemele poli
ticii interne și externe a partidului.

din

că 
Pe

28 apri-

partidul 
viitor să

au 
Rio 
au 
fost
In

apă“

B-a 
ceste 
constituit cauza 
multor accidente,

Acest costum 
Individual a 
fost expus re
cent la „Salo
nul inventa
torilor“ din 
Bruxelles. Po
sesorul lui — 
afirmă inven
tatorii — va 
putea păși nes
tingherit prin 
flăcări,
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Greva din bazinele carbonifere ale Franței 
continuă să fié totală

• întreruperea tratativelor dintre reprezentanții sindicatelor miniere șl 
ai conducerii minelor • Vastă campanie de solidaritate cu muncitorii 

greviști
PARIS 25 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : In cea de-a 25-a 
zi, greva minerilor continuă să fie 
totală în bazinele carbonifere ale 
Franței. In bazinele Nord, Pas-de- 
Calais și Lorena, au fost întărite pi
chetele de grevă. Toți minerii au 
declarat luni dimineața că își vor 
duce acțiunea pînă la capăt ca ur
mare a eșecului convorbirilor de du
minică.

în cursul zilei de ___ „
martie, la Paris s-au purtat tratative 
între reprezentanții sindicatelor mi
niere și ai direcției minelor-de căr
buni. Aceste discuții, care au avut 
loc pe baza .concluziilor „comisiei în
țelepților", au fost întrerupte după 
mai multe ore de discuții. Nu a fost 
fixată nici o dată pentru reluarea 
lor.

Reprezentanții sindicatelor mine
rilor aparținînd celor trei centrale 
sindicale — C.G.T., C.F.T.C. și Force 
Ouvrière — au anunțat întrerupe
rea discuțiilor cu conducerea mine
lor, chemînd pe toți oamenii muncii 
să continue greva. Conducătorii sin
dicali au declarat că guvernul nu 
numai că nu a acceptat revendică
rile minerilor — majorarea 
lor cu 11 la sută — dar a 
să amine chiar și acordarea 
tului nemulțumitor de 7,4 
propus de „comisia înțelepților".

salarii- 
încercat 
procen- 
la sută,

Elupa 107 zile, greva tipografilor new-yorkezi 
s-a încheiat

Lucrul nu va fi
NEW YORK 25 (Agerpres). — Cu 

2 562 voturi contra . 1 763, Comitetul 
sindicatului tipografilor din New 
York a hotărît în seara de 24 martie 
să înceteze greva- care-lipsește de 
107 zile New Ÿorkul de ziarele tipă
rite în acest oraș; Potrivit Agenției 
France Presse, „rezultatul votului in
dică că soluția intervenită nu sa
tisface o parte însemnată a greviș
tilor și președintele sindicatului, 
Elmer Brown,. a . trebuit să depună 
presiuni pentru a șe ajunge la a- 
cest rezultat“. Agenția relevă că 
nemulțumirea greviștilor rezultă din 
faptul că dacă revendicările lor pri
vind mărirea salariilor au fost sa
tisfăcute în măre' parte, alte cereri 
ale lor au rămas în suspensie.

în urma contramandării întîlnirii 
miniștrilor de externe ai țărilor U.E.O.
BONN 25 (Agerpres).— Contra

mandarea întîlnirii . miniștrilor de 
Externe ai țărilor „Uniunii Europei 
occidentale" (U.E.O.) programată ini
țial pentru zilele de 29 și 30 martie 
la. Bonn, confirmă greutățile pe care 
le întîmpină puterile „occidentale în 
aplanarea divergențelor dintre ele.

Din promisiunile . făcute, guvernu
lui englez de. miniștrii. de. externe și 
de război ai R.F.G... Schröder și von 
Hassel, de a „media", în problema 
admiterii Angliei jn- Piața comună, 
adică de a exercita presiuni asupra 
Franței pentru a-și > -tempera împo
trivirea, nu s-a putut concretiza pînă 
acum nici măcar aducerea la aceeași 
masă a miniștrilor de externe fran
cez și englez. Unica palidă consor 
lare în această privință a fost o de
clarație a ministrului de externe 
vest-german că guvernul său „con
sideră Anglia drept un membru bi
nevenit al Pieței comune de mîine 
și va continua s-o trateze ca atare". 
In această declarație de intenții, se 
poate discerne punctul de vedere al 
„grupului Erhard“, care caută să de
monstreze pe toate căile că, numai 
datorită comerțului reciproc avanta
jos cu Anglia și celelalte state mem
bre ale „Asociației europene a libe
rului schimb", balanța de plăți vest- 
germană poate să-și reducă dezavan
tajul pe care îl are de suportat în 
urina procesului de „integrare" în 
Piața comună.

Divergențele dintre țările occiden-
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10 000 de japonezi din toate colțurile țării au organizat marșuri și 
mitinguri de protest împotriva reluării procesului Matsukawa. In foto
grafie : La mitingul din parcul Hlblya din Tokio.

La Lens, centrul bazinului carbo
nifer Nord, celmăi mare din Franța, 
precum și în bazinul Lorena, între
ruperea discuțiilof'a fost sprijinită 
integral de oamenii muncii. Aceștia 
arătau luni dimineața : „Delegații 
noștri au făcut bine că nu au cedat. 
Nu este posibil , ca după 24” de zile 
de grevă să reluăm lucrul fără să 
fi.obținut imediat cel puțin o majo
rare de 8 la sută a salariilor noas
tre".

„Comisia înțelepților" a refuzat, 
' de asemenea, să ia în considerație 
revendicările prezentate dé oamenii 
muncii din celelalte sectoare de ac
tivitate : căile ferate, gaz și electri
citate. în legătură cu aceasta au loc 
numeroase greve (le scurtă durata 
la căile ferate, poștă, gaz și electri
citate.

în întreaga Franță continuă vasta 
campanie de solidaritate cu minerii 
greviști. Urmind exemplul Partidu
lui Comunist Francez, partidul so
cialist (S.F.I.O.), cu prilejul confe
rinței sale anuale care a avut loc 
duminică, a cerut tuturor oameni
lor muncii francezi să dea salariul 
pe o zi pentru a ajuta pe mineri. în 
legătură cu aceasta, Benoit Fraction, 
secretarul general al C.G.T., a ară
tat că „în întreprinderi, fabrici, u- 
zine vor fi organizate colecte pentru 
ca minerii să poată lupta mai de
parte și să învingă".

duminică 24 In sprijinul cauzei poporului cuban

reluat imediat'
în ciuda acestui vot, arată agen

țiile occidentale de presă, reluarea 
lucrului nu va avea loc imediat. 
Zincografii au declarat la rîndul lor 
grevă, iar distribuitorii de ziare și 
electricienii au cerut revizuirea con
tractelor lor. Președintele sindica
tului tipografilor, Brown, a declarat 
că acordul intervenit cu proprietarii 
de ziare nu va fi semnat pînă ce 
nu va fi reglementat și conflictul 
dintre patroni și zincografi.

Agenția France Presse transmite 
că în urma acestei greve, pierderile 
suferite de patronii de ziare și de 
alte sectoare comerciale din New 
York se ridică la 200 milioane de 
dolari.

tale se fac simțite și la cea de-a 
XlV-a întîlnire a miniștrilor de fi
nanțe ai țărilor membre ale Pieței 
comune, care s-a deschis luni la 
Baden-Baden. După cum relatează 
agenția Reuter, la această conferință 
„franța ridică problema investițiilor 
de capital american în țările mem
bre ale Pieței comune“.

Ședința Consiliului
DAMASC 25 (Agerpres). — Agen

țiile de presă anunță că la 24 mar
tie a avut loc la Damasc ședința 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Arabe Siria, la care a fost dezbătut 
proiectul Uniunii federale între 
R.A.U., Siria și Irak. In cadrul șe
dinței au fost aprobate planul ge
neral și principiile după care se va 
conduce delegația siriană la discu
tarea bazelor creării Uniunii fede
rale.

Ministrul informațiilor a făcut cu
noscut că, la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, o delegație siriană urmează să 
plece la Cairo unde va continua tra
tativele asupra proiectului de reali
zare a unității celor trei țări arabe.

La 24 martie au fost date publi
cității două decrete ale Consiliului 
național al comandamentului revo
luției din Siria. Unul dintre ele se
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Ciocniri între partizani și armată 
în Guatemala

25 (A-CIUDAD DE GUATEMALA 
gerpres). — Corespondentul din 
Ciudad de Guatemala al agenției 
Reuter anunță că, în noaptea de 23 
spre 24 martie, în regiunile din nord- 
estul țării, au avut loc puternice 
ciocniri între partizanii guatemalezi 
și forțele armate ale dictatorului 
Ydigoras Fuentes. Partizanii, relatea
ză corespondentul, au tăiat toate le
găturile telegrafice și telefonice din
tre capitala țării și regiunile nord- 
estice unde se găsesc mari plan-

• ARGENTINA. Comitetul argen
tinian de. pregătire a Congresului 
continental de solidaritate cu Cuba 
a dat publicității la 24 martie o 
declarație în care subliniază că în 
fața presiunilor economice și ame
nințărilor guvernului S.U.A. la a- 
dresa Cubei, și datorită organizării 
de activități subversive împotriva 
Cubei, a devenit necesară convoca
rea Congresului de solidaritate cu 
Cuba, care urmează să aibă loc la 
Rio de Janeiro între 28 și 30 martie.

» VENEZUELA. „Congresul lati- 
no-american de solidaritate cu Cuba 
va aduce o contribuție de seamă la 
mișcarea popoarelor țărilor din A- 
merica Latină pentru eliberare na
țională, suveranitate și dezvoltare 
economică", a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă la Caracas Cruz 
Vilegaz, membru al Comitetului E- 
zecutiv al Confederației oamenilor 
muncii din Venezuela.

„Poporul nostru, a spus Vilegaz, 
consideră că acest congres va con
tribui la unirea tuturor popoarelor 
din America Latină care luptă pen
tru eliberarea lor națională”.

® BOLIVIA. Comitetul bolivian de 
solidaritate cu Cuba a trimis Comi
tetului de pregătire a Congresului 
latino-american de solidaritate cu 
Cuba, la Rio de Janeiro, un mesaj în 
care se subliniază că „poporul Boli- 
viei este alături de Cuba și revoluția 
ei socialistă". în mesajul său comite
tul sprijină ferm viitorul congres și 
subliniază că muncitorii, țăranii și 
intelectualii progresiști din Bolivia 
au protestat și vor protesta împo
triva oricărei provocări a imperia
liștilor îndreptate contra Cubei.

Sărbătorirea Zilei 
independentei în Grecia

ATENA .25. (Agerpres). — La 25 
martie poporul grec a sărbătorit 
Ziua independenței. în această zi a 
anului 1821 a început răscoala popu
lară împotriva dominației otomane.

în orașele și satele din Grecia au 
fost arborate drapele naționale. în 
școli, instituții, au avut loc adunări 
la care tinerii au citit versuri și au 
cîntat cîntece consacrate eroilor răs
coalei din 1821. Municipalitățile ora
șelor au organizat manifestări festi
ve populare. La Atena au avut loc 
demonstrații ale tineretului, consa
crate acestei sărbători.

de Miniștri al Siriei
referea la privarea de drepturi po
litice și civile a fastului președinte 
sirian, Nazem El-Kudsi, a lui Ab
del Kerim Zahreddin, fostul minis
tru al apărării, precum și a altor 
politicieni care au servit regimul de 
după lovitura de stat din 28 septem
brie 1961 cînd Siria s-a separat de 
R.A.U.

Pe lista persoanelor private de 
drepturi civile figurează numele a 
19 ziariști, considerați a fi servit ve
chiul regim, precum și un număr 
de membri ai partidului comunist, 
printre care secretarul general al 
C.C. al Partidului Comunist, Haled 
Bagdaș.

Pri-ntr-un alt decret, promulgat în 
aceeași zi, au fost interzise toate 
grupările, societățile, partidele și 
alte organizații a căror existență 
este considerată contrară acestor 
decrete.

La 25 martie, Consiliul național al 
comandamentului revoluției a dat 
publicității un ordin cu privire la 
ridicarea tuturor restricțiilor asupra 
circulației, instituite la 8 martie.

E ; C ; I ; A ;... Patru 
litere ale alfabetului. 
Penfru rasiștii din Repu
blica Sud-Africană ele 
nu sînt însă simple li
tere, ci exprimă un nou 
mijloc de aplicare a po
liticii apartheidului. Eu
ropeans (europeni), Co
loured (persoane de cu
loare), Indians (indieni 
și persoane din alte țări 
asiatice), Africans (afri
cani). Aceasta este — 
în ordinea enumerării 
■— „scara valorilor u- 
mane" stabilită de rasiș
tii din R.S.A. Cele 
patru inițiale sînt folo
site de rasiștii lui Ver- 
woerd, penfru înfăptui
rea segregației șl la 
punctele donatorilor de 
sînge pentru transfuzii. 
Noul regulament privind 

i

serviciul de colectare a 
sîngelui în R.S.A. cere 
cu toată severitatea ca 
pe fiecare eprubefă cu 
sînge donat să figure-

NOTĂ

ze, vizibil, una din cele ț, 
patru litere.

Oficiosul sud-african 
„Governement Gazette" 
publică regulamentul 
care prevede că, „luat 
de la bărbați și fe
mei, sîngelui i se a- 
daugă un preparat îm
potriva coagulării. Șîn- 
gele acesta este folosit 
pentru transfuzii în sco
puri de tratament și 
profilaxie*.

tații aparținînd companiei nord-a- 
mericane „U. S. Fruit Company“.

într-un comunicat dat publicității 
în dimineața zilei de 24 martie, dic
tatorul Ydigoras Fuentes a anunțat 
că în capitala țării au lost luate se
vere măsuri de securitate.

Comunicatul anunța, de aseme
nea, că în regiunile muntoase este 
semnalată existența a două puter
nice detașamente de partizani împo
triva cărora au fost trimise unități 
militare ale guvernului.

» PERU. Apropiatul Congres de 
solidaritate cu Cuba trezește un viu 
ecou în rîndurile membriior parti
delor politice progresiste, ai organi
zațiilor muncitorești și studențești 
din Peru, ale oamenilor de litere și 
de artă.

★

Ziarul „Noticias de Hoy” a publi
cat o declarație a lui Jacobo Ar
benz, fost președinte al Republicii 
Guatemala, cu privire la recenta 
conferință a președinților statelor 
din America Centrală cu participa
rea lui Kennedy, președintele S.U.A.

Măsurile stabilite la conferința de 
la San José, a declarat Arbenz, nu 
vor putea înăbuși mișcarea de eli
berare națională a popoarelor din 
țările Americii Centrale, nu vor pu
tea frîna marșul victorios al ideilor 
revoluției cubane. Cuba constituie 
pentru popoarele din aceste țări un 
exemplu și un izvor nesecat de e- 
nergie în lupta pentru eliberare.

Popoarele noastre își vor înde
plini cu cinste sarcina istorică. Ele 
vor obține eliberarea, a declarat Ar
benz în încheiere.

Tratativele de dezarmare 
de la Geneva

GENEVA 25. — De la corespon-, serioasă Statelor Unite, admițînd e- 
dentul Agerpres, C. Benga :

Ședința de luni a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare, pre
zidată de reprezentantul 
Mbu, a fost consacrată 
încetării experiențelor cu 
cleară.

Primul '•a luat cuvîntul 
tantul Birmaniei, J. 
care a protestat împotriva detonării 
bombei atomice franceze din Sa
hara, arătînd, printre altele, că a- 
ceastă explozie aduce prejudicii o- 
menirii, în general, și este îndrep
tată împotriva poporului algerian. 
Franța, care este membră a comi
tetului nostru, a spus în continuare 
șeful delegației birmane, în loc să 
participe la tratative, preferă să ră- 
mînă deoparte pentru a efectua ex
plozii nucleare, refuzînd în a- 
celași timp să țină cîtuși de puțin 
seama de protestele întregii lumi. 
După ce a arătat că delegația bir- 
mană privește cu îngrijorare expe
riențele americane și franceze efec
tuate după 1 ianuarie 1963, Barring
ton a spus că asemenea acțiuni ale 
unor state participante la confe
rința dezarmării de la Geneva de
monstrează, încă o dată, prăpastia 
dintre vorbele și faptele acestora.

Reprezentantul Statelor Unite ale 
Americii, Stelle, s-a străduit și cu 
acest prilej să atragă comitetul în 
discuții sterile, privind detaliile teh
nice ale inspecțiilor la fața locului. 
El a încheiat, declarînd, din nou, că 
cifra de 2—3 inspecții anuale la fața 
locului este inacceDtabilă pentru 
S.U.A.

Șeful delegației Italiei, Cavalletti, 
care a luat apoi cuvîntul, a sprijinit 
poziția S.U.A., cerînd angajarea de 
discuții asupra modalității efectuării 
Inspecțiilor la fața locului.

Ni se pare necesar, a spus repre
zentantul sovietic, S. K. Țarapkin, să 
subliniem cu toată puterea că gu
vernul sovietic consideră, ca și pînă 
acum, că mijloacele naționale de de
tectare sînt suficiente pentru con
trolul asupra respectării acordului 
cu privire la încetarea experiențelor 
cu arma nucleară.

Dorind însă să faciliteze realiza
rea unui acord, guvernul sovietic a 
acceptat ca în această problemă Im
portantă să facă o concesie politică

Nigeriei, 
problemei 
arma nu

reprezen-
Barrington,

Așadar, atunci cînd 
este vorba de colecta
rea sîngelui, autorii re
gulamentului nu impun 
în fapt restricții. în 
ce privește însă trucul 
folosit pentru categori
sirea sîngelui, el este 
menit să servească — 
și aceasta doar formal 
— penfru a menaja 
„sensibilitatea" rasiștilor 
care ar vrea să nu li se 
amestece în sînge nici 
o picătură de sînge 
„colorat".

Ceea ce nu-i împie
dică, firește, atunci cînd 
e vorba de salvarea 
propriei lor vieți,' să re
curgă la aceste prețioa
se picături, indiferent 
de ta cine au fost luate.

S. L.

La peste loo ooo ooo 
km de pămint

MOSCOVA 25 (Agerpres). — In 
perioada 17—25 martie a fost stabi
lită din nou legătura prin radio cu 
stația interplanetară „Marte—1“. în 
momentul stabilirii legăturii, dis
tanța pînă la stația „Marte-1" a fost 
de 106 276 000 km.

La 26 martie, la ora 9 (ora Mos
covei), stația interplanetară „Mar
te—1“ va avea următoarele coordo
nate astronomice: ascensiunea dreap
tă 7 ore 51 minute, înclinația 25 
grade 32 minute.

MITING LA FRANKFURT PE MAIN 
AL ADVERSARILOR 
Înarmării atomice

BONN 25 (Agerpres). — Luînd cu
vîntul în cadrul unui miting care a avut 
loc la Frankfurt pe Main sub auspiciile 
Comitetului pentru organizarea marșu
rilor de primăvară ale adversarilor ar
mei atomice, A. Greenwood, vicepre
ședintele Comitetului executiv național 
al Partidului laburist din Anglia, a luat 
atitudine împotriva participării Germa
niei occidentale la crearea așa-numite- 
lor „forțe nucleare multilaterale" ale 
N.A.T.O., înzestrate cu rachete „Pola
ris". Greenwood a spus că numărul sta
telor care posedă arma nucleară tre
buie să fie limitat la Uniunea Sovietică 
și S.U.A. Două din cele trei mari parti
de politice din Anglia, a declarat el, 
s-au pFonun|at deja cu hofărîre împo
triva transformării Angliei înfr-o „pu
tere nucleară independentă“.

Tempel, reprezentantul adversarilor 
vest-germani ai înarmării atomice, a 
declarat la miting că participanții la 
marșurile adversarilor armei atomice 
trebuie să ducă lupta nu numai împo
triva armei atomice, ci și împotriva 
cursei armamentelor clasice. Crizele 
politice din ultima vreme, a spus Tem
pel, infirmă oportunitatea promovării 
„politicii de pe poziții de forță". Vor
bitorul a cerut crearea unei zone de- 
nuc'learizate în Europa.

fectuarea a două-trei inspecții pe an. 
Dar în loc să răspundă pozitiv la 

concesiile Uniunii Sovietice, S.U.A. 
și-au schimbat în ultima- clipă pozi
ția, au început să dea înapoi de la 
propriile lor poziții și să ceară ca 
Uniunea Sovietică să facă o nouă 
concesie. Tocmai aceasta explică 
faptul că acordul n-a fost semnat 
nici pînă acum.

în încheiere, reprezentantul sovie
tic a spus că, dacă S.U.A. ar accepta 
condiționat două-trei inspecții, cu 
rezerve în ce privește acordul în 
problema metodei inspecției la fața 
locului, s-ar putea realiza un pro
gres în cadrul tratativelor.

Reprezentantul Angliei, Godber, a 
încercat să justifice efectuarea de 
către puterile occidentale a unor 
explozii nucleare subterane și, de 
asemenea, să justifice cererile privi
toare la un număr sporit de inspecții 
anuale la fața locului, susținute de 
S.U.A.

Reprezentantul Bulgariei a con
damnat încercările delegaților pu
terilor occidentale de a renunța la 
propriile declarații în problema in
specției.

Reprezentantul Poloniei a subli
niat importanța declarației repre
zentantului U.R.S.S. cu privire la 
posibilitatea adoptării „condiționate“ 
de către puterile occidentale a două- 
trei inspecții pe an.

Seara de cultură romînească
la Alessandria

ROMA. Cu prilejul apariției în 
limba italiană a romanului „Dulăii" 
de Zaharia Stancu, din inițiativa 
Asociației Italia-România a avut loc 
la Alessandria o seară culturală 
consacrată literaturii române con
temporane. Profesorul universitar 
Giovani Baldani a vorbit cu acest 
prilej despre proza în România de 
astăzi.

BERLIN. Aici s-a deschis confe
rința reprezentanților 
de științe din țările 
care sînt reprezentați

academiilor 
socialiste, la 

. . ...... ._____ , oameni de
știință din R. P. Bulgaria, R. S. Ce
hoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Mongolă, R. P. Polonă, R. P. Româ
nă, R. P. Ungară, Uniunea Sovietică, 
R. D. Vietnam

Delegația Academiei Republicii 
Populare Romine este condusă de 
acad. Ștefan Milcu, vicepreședinte 
al Academiei R. P. Romine.

Participanții au fost salutați de 
W. Hartke, președintele Academiei 
germane de științe, și de Bruno 
Leuschner, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
R. D. Germane.

al

Vizita în Europa 
a președintelui Mexicului

CIUDAD DE MEXICO. Președin
tele Mexicului, Adolfo Lopez Ma
teos, a plecat la 24 martie intr?o vi
zită oficială în Europa. El s-a oprit 
pentru 24 de ore în insulele Ber- 
mude, urmînd să viziteze apoi Fran
ța, R.P.F. Iugoslavia, R. P. Polonă, 
Olanda și Germania occidentală, 
înaintea plecării, partidul de guver- 
nămînt revoluționar instituțional a 
dat publicității o declarație în care 
arată că această călătorie va servi

tineri belgieni, în-Zece mii de
soțiți de numeroase delegații stră
ine, venite din Olanda, Anglia, 
Franța, Germania occidentală, 
Japonia și alte țări, au participat 

' cu însuflețire la un mare „marș 
antiatomic" care a avut loc du
minică pe străzile orașului 
Bruxelles. Această manifestație, 
la care au participat, de aseme
nea, reprezentanți ai generației 
mai vîrstnice din Belgia, este con
siderată ca un e- 
veniment impor
tant, fiind comen
tat pe larg la 
posturile de radio 
și prin presă și
salutat de majoritatea organiza
țiilor politice și muncitorești din 
țară. Demonstrația a prilejuit 
reafirmarea opoziției majorității 
populației țării față de cursa 
înarmărilor și de proiectele de 
înarmare nucleară a Belgiei, pre
cum și a voinței de a se înfăptui 
dezarmarea generală. Această 
voință a fost exprimată cu tărie 
de la tribuna mitingului la care 
au vorbit socialiști, catolici și 
comuniști.

Importanta manifestație a scos 
în evidență dezacordul față de 
actuala politică oficială în pro
blema înarmării atomice. In săptă
mâna care s-a scurs, unele atitu
dini ale ministrului de externe 
Spaak au subliniat caracterul e- 
chivoc al acestei politici. De pil
dă,' cu trei zile înaintea demon
strației de duminică se aflase din 
relatări ale agențiilor de presă că 
Belgia a consimțit să contribuie 
la crearea așa-numitei forțe nu
cleare multilaterale a N.A.T.O.

Corespondenjä 
din Bruxelles

JEAN LOUIS ESCH
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Un aspect de la marea demonstrare populară desfășurată duminică 
In capitala Belgiei. Pe pancartele purtate de participant! sînt înscrise 
lozinci care exprimă voința poporului belgian de a lupta împotriva 
înarmărilor nucleare, pentru dezarmare generală și pace.

(Telefoto : U.P.I.—Agerpres)

Proteste împotriva experienței 
nucleare franceze în Sahara

PARIS 25 (Agerpres). — Sesiunéa 
Consiliului național al păcii din 
Franța, care a avut loc la Paris la 
23 și 24 martie, a adoptat o decla
rație în care se arată că detonarea 
bombei atomice în Sahara este o 
acțiune care aduce prejudicii păcii 
și prieteniei Franței cu celelalte 
popoare și îndeosebi cu poporul al
gerian. Datoria Franței, se spune în 
declarație, este de a contribui la 
realizarea unui acord internațional 
care să 
dezarmare și, îndeosebi, pentru sem
narea tratatului cu privire la înce
tarea tuturor experiențelor nucleare 
și pentru interzicerea tuturor tipu- 

creeze condiții pentru

la lărgirea relațiilor comerciale, cul
turale și științifice ale Mexicului. 
Declarația afirmă necesitatea ca 
Mexicul să-și dezvolte comerțul cu 
toate țările lumii.

MOSCOVA. în scopul îmbunătă
țirii conducerii cinematografiei so
vietice, Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a hotărît constituirea 
Comitetului de stat unional — repu
blican pentru cinematografie al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. Alexei 
Romanov a fost numit președinte 
al noului comitet și ministru al 
U.R.S.S.

LONDRA. Luînd cuvîntul la 24 
martie la Birkenhead la o adunare 
a laburiștilor și reprezentanților or
ganizațiilor sindicale, George Brown, 
lider, adjunct al partidului, a decla
rat că partidul conservator nu se 
mai bucură de sprijin în țară. El a 
cerut guvernului să organizeze neîn- 
tîrziat alegeri parlamentare.

BELGRAD. La 25 martie la Bel
grad a avut loc sesiunea ordinară a 
Scupșcinei Populare Federative a 
Iugoslaviei. Ea a aprobat activitatea 
de politică internă și externă a 
Vecei Executive Federative pe anul 
1962.

Scupșcina a adus, de asemenea, 
modificări și completări la legea cu 
privire la transportul feroviar, a 
adoptat legea cu privire la industria 
meșteșugărească și o serie de alte 
proiecte de legi.

Majorarea tarifelor ieroviare
în Argentina

BUENOS AIRES. Ministerul trans
porturilor al Argentinei a anunțat 
că începînd de la 1 aprilie tarifele 
pentru transporturile pe căile ferate 
vor fi majorate cu 10 pînă la 22 la 
eută. Tarifele abonamentelor pe porul spaniol.

Dar, in ajun, discursul ministru
lui Spaak în parlament nu făcuse 
nici o aluzie la aceasta și chiar 
se caracterizase printr-o oarecare 
moderație în ton și idei, în ceea 
ce privește politica externă.

Manifestația de pe străzile 
Bruxelles-ului, ca și mitingul care 
a avut loc apoi în Piața centrală 
a orașului, au arătat în schimb că 
poziția maselor populare bel
giene este lipsită de - orice 

echivoc. Pe nu
meroasele pan
carte purtate de 
demonstranți se 
putea citi înscri
se cu litere mari,oK G Ui LltK/U 11LLL / O, 

în limbile franceză și flaman
dă, următoarele lozinci : „Nu 
— înarmării atomice a Bel
giei !“; „Nu — amplasării de baze 
atomice pe teritoriul nostru !" ; 
„Sintern pentru dezarmarea gene
rală și totală supusă controlului!", 
„Să se pună capăt neintîrziat ex
periențelor cu arma nucleară !". 
Tinere și tineri, bărbați și femei, 
scandau la unison : „Nu — bom
belor atomice !“, „Vrem să fie 
asigurată pacea !“. Aceleași re
vendicări erau înscrise în mani
feste difuzate în rîndurile celor 
de față.

Demonstrația de duminică a 
constituit o elocventă afirmare a 
voinței tineretului și a maselor 
largi populare din Belgia de a-și 
aduce contribuția în lupta desfă
șurată de toate popoarele pentru 
preîntîmpinarea primejdiei răz
boiului, pentru pace și securitate 
internațională.

rilor de arme atomice și termonu
cleare.

... ir
RABAT 25 (Agerpres). — Explozia 

nucleară efectuată de Franța repre
zintă o încălcare gravă a suverani
tății noastre și un act agresiv îm
potriva păcii din lumea întreagă, 
scrie la 23 martie ziarul marăcan 

' „Al Mukafih".
Aceasta, relevă ziarul; face parte 

integrantă din planul francez de 
creare a „forțelor nucleare de șoc". 
Politica Franței agravează situația 
internațională și creează piedici in 

1 calea realizării unui acord cu pri
vire la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară.

căile ferate pentru muncitorii care 
se deplasează la locurile de muncă 
vor fi majorate cu 20 la sută.

HAVANA. La Institutul național 
pentru reforma agrară din Havana 
s-a deschis prima consfătuire pe în
treaga Cuba în problemele cercetă
rilor științifice în domeniul agricul
turii. La lucrările consfătuirii iau 
parte cadre superioare ale institutu
lui, reprezentanți ai Academiei de 
Științe și ai universității din Havana, 
precum și lucrători din numeroase 
stațiuni agricole.

TUNIS. în baza unui decret gu
vernamental, în Tunisia, au fost na
ționalizate trei societăți de trans
port franceze. Acționarii acestor so
cietăți vor primi despăgubiri. între
gul transport al țării, va fi condus de 
Societatea națională a transportului 
orășenesc și regional care a fost 
creată recent.

Sosirea în R.A.U. 
a unei delegații 

a guvernului algerian
CAIRO. La 24 martie a sosit în 

capitala R.A.U. o delegație oficială a 
guvernului algerian, condusă de mi
nistrul apărării, Boumedienne. în a- 
ceeași zi, delegația a avut o întreve
dere cu președintele Nasser, căruia 
i-a înmînat un mesaj din partea pri
mului ministru algerian Ben-Bella.

PRAGA. în legătură cu Ziua in
ternațională de solidaritate cu oa
menii muncii spanioli, care va avea 
loc în iunie 1963, secretariatul Fe- 
derației~ Sindicale Mondiale a dat 
publicității un apel în care se spune 
printre altele: F.S.M. cheamă pe 
oamenii muncii și sindicatele din 
întreaga lume ca în perioada dintre 
7 și 15 iunie 1963 să organizeze o zi 
a solidarității internaționale cu po-


