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Vedere parțială a Combinatului siderurgic Hunedoara. (Foto : Gh. Vlnțllă)
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C. LINTE 
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Creșterea numărului de animale 
Z Z.u.zr/i Și a producției de 
ß lß/fmß Țțț came, lapte, lină depinde de asigurarea unor cantități îndestulătoare de furaje de bună calitate. în țara noastră există 4 milioane de hectare pășuni și finețe naturale, se cultivă pe suprafețe mari porumb pentru boabe și siloz și alte plante furajere. Pentru a se asigura o bază furajeră puternică se cere să sporim producția la hec

tar a pășunilor și fmețelor natu
rale, precum și a plantelor furajere 
cultivate.Ce trebuie făcut în acest scop ? Experiența unui mare număr de gospodării de stat și gospodării colective din regiunile Brașov, Suceava, Mureș Autonomă Maghiară și altele dovedește că prin lucrări de îmbunătățire, producția pajiștilor poate fi dublata sau chiar triplată în decurs de numai cîțiva ani. în această perioadă este foarte important ca specialiștii să stabilească pe fiecare pășune în parte măsurile care pot fi aplicate cu cea mai mare eficiență economică și în primul rînd acelea de care depinde creșterea simțitoare a producției de iarbă încă în cursul acestui an. O mare însemnătate pentru sporirea producției pășunilor are organizarea pășunatului pe tarlale și îri- grășarea prin tîrlire a unor suprafețe cît mai mari. Calculele făcute de specialiști arată că prin organizarea pășunatului rațional producția de iarbă crește cu 15—20 la sută. Iată deci că, prin lucrări simple, puțin costisitoare, se poate asigura animalelor o hrană consis-gura animalelor o hrană consistentă, bogată în. substanțe hrănitoare și ieftină.Pentru a obține rezultate bune în creșterea animalelor, cea mai mare grijă trebuie acordată asigurării unui belșug de furaje pentfu iarnă. Iată de ce trebuie să se depună toate eforturile în vederea sporirii producției la ha la toate culturile furajere și mai ales la porumbul pentru boabe și siloz.Așa cum arată experiențele întreprinse de specialiștii de la Institutul de cercetări agricole, cele mai bune rezultate se obțin atunci cînd în rația animalelor porumbul este asociat cu plante furajere bogate în proteină, cum sînt mazărea, lucerna, soia etc. însămînțarea în cel mai scurt timp a culturilor furajere, luarea măsurilor de îngrijire corespunzătoare fiecărei plante în vederea sporirii producției la ha sînt mijloace importante pentru a asigura o bază furajeră echilibrată.în vederea asigurării unei baze furajere corespunzătoare creșterii numărului de animale este necesar ca organele de partid, sfaturile populare să acorde un larg sprijin îndeosebi gospodăriilor colective tinere. Cu multă chibzuință gospodărească trebuie calculate suprafețele necesare diferitelor culturi furajere, însămînțării acelor plante care în condițiile locale de climă și sol dau cea mai mare producție la ha, astfel încît să fie asigurate în întregime furajele necesare pentru animalele care vor trebui hrănite iarna viitoare.Antrenarea unui număr cît mai mare de colectiviști la executarea lucrărilor de îmbunătățire a pășunilor și fînețelor naturale, aplicarea măsurilor pentru obținerea unor producții mari la culturile furajere au o mare însemnătate pen- tru asigurarea unei bune hrăniri a animalelor în vederea creșterii pro, ducției de carne, lapte și alte produse.

Zilele frumoase, bune de lucru, 
sînt folosite din plin de colecti
viști, de toți oamenii muncii de 
pe ogoarele regiunii Oltenia. Pe 
ulițele satelor cu greu poți găsi 
pe cineva. Toți sînt pe cîmp. Se 
fac eforturi pentru a termina cît 
mai repede însămînțările din 
epoca I. In acest scop gospodă
riile colective au luat din timp 
măsuri; au procurat cantitățile 
necesare de semințe, au revizuit și reparat utilajele și au reparti
zat judicios oamenii pe brigăzi și 
echipe.

Pe tarlalele G.A.C. din comuna 
Giurgița, raio
nul Segarcea, _ ID/iO
lucrează briga- rriffldVdEd 
da de tractoa
re condusă de 
comunistul Pe
tre Preda. Brigada realizează 
zilnic aproape două norme. Cele 
13 tractoare ale brigăzii sînt fo
losite din plin. După ce au ter
minat de însămînțat cele 325 ha 
cu mazăre, măzăriche, sfeclă de 
zahăr și floarea-soarelui, meca
nizatorii au grăpat întreaga su
prafață de 730 ha ce va fi însă- 
mînțată cu porumb.

La G.A.C. „Drumul belșugu
lui" din Dăbuleni, la G.A.C. din 
comuna Ianca șl altele din raio
nul Corabia, pentru a grăbi rit
mul însămînțărilor se folosesc 
cupluri de semănători cu grape. 
In multe gospodării colective, 
mecanizatorii, sprijiniți de con
siliile de conducere ale gospodă
riilor colective și de inginerii 
agronomi au luat inițiativa de a 
lucra și noaptea, la pregătirea te
renului pentru însămînțarea po
rumbului.

In ritm susținut se desfășoară 
lucrările agricole în raioanele 
Calafat, Băilești, Caracal și altele. 
Controlînd zilnic starea de umi
ditate a pămîntului, lucrînd pe 
parcelele pe care terenul s-a zvîn
tat și folosind în afară de trac
toare și atelajele proprii, gospo
dăriile colective au reușit să ob
țină rezultate bune. La sfîrșitul 
primei decade din această lună 
raioanele Segarcea și Corabia au 
terminat însămînțările din epoca 
I, iar pe întreaga regiune acea
stă lucrare s-a executat pe mai 
mult de jumătate din suprafața 

planificată. De 
altfel în unele 
locuri din re- 
giune a început și semănatul 
porumbului.

Cu toate acestea trebuie spus 
că în unele raioane ca Gilort, 
Oltețu, Strehaia și Vînju Mare 
însămînțările din prima urgență 
se desfășoară cu încetineală.

Rezultate mult diferite au ob
ținut și gospodăriile de stat. In 
timp ce la G.A.S. Moțăței au fost 
semănate 642 ha cu culturi din 
epoca I, la G.A.S. Plenița, care 
are aceleași condiții, au fost în
sămânțate numai 60 ha.

In această perioadă în fiecare 
gospodărie trebuie folosită din 
plin fiecare oră bună de lucru, 
pentru a termina în cît mai scurt 
timp însămînțările din epoca I 
și a porni cu toate forțele la se
mănatul porumbului și al celor
lalte culturi.

LA FUNDULEA A început semănatul porumbului
Folosind fiecare zi 

cîmp, lucrătorii de la 
cefări agricole Fundiileă, 
București, au terminat semănatul cultu
rilor din prima epocă. Ei au însămîn- 
țaf cu mazăre, borceag, floarea-soare- 
lui circa 500 hectare,

în aceeași perioadă s-au împrăștiat 
— în funcție de starea culturilor — 
cîte 100—200 kg azotat de amoniu la 
hectar și s-a făcut grăpatul pe 1.460 
ha cu grîu de toamnă.

Institutul produce cantități importante 
de sămînță hibridă, care este livrată 
gospodăriilor agricole de stat și colec
tive pentru a obține producții ridicate 
la hectar.

Colectivul de muncitori șl specialiști 
a luat toate măsurile pentru a obține 
și în acest an recolte bogate de po
rumb. Cele peste 1400 ha destinate cul
turii porumbului au fost arate adînc, 
în toamnă, șl îngrășate, au fost gră- 
pafe îndată ce terenul s-a zvînfaf. 
Zilnic s-a urmărit temperatura din sol. 
în ultimele zile, la o adîncime de 10 
cm. termometrul a arătat 9—10 grade 
și a prezentat o continuă creș
tere. Aceasta înseamnă că a sosit 
timpul optim pentru semănatul po
rumbului. S-a trecut cu toate for
țele la semănatul porumbului pentru 
siloz și pentru boabe, iar de ieri s-a 
început semănatul celor peste 800 ha. 
cu porumb loturi de hibridare. La se
mănat se respectă întocmai regulile 
agrotehnice : înainte merg grapele cu 
discuri în agregat cu grape stelate, 
pentru a se crea un bun pat germi
nativ seminței și a asigura totodată 
un semănat de calitate bună, iar în 
urmă vin semănătorile.

S-au luat măsuri pentru folosirea în-

bună de lucru în 
Institutul de cer- 

regiunea

(regii capacități de lucru a tractoarelor 
și mașinilor agricole.. In aceste condiții, 
semănatul porumbului se va termina în 
7—8 zile bune de lucru în cîmp.

Întrecerea între mecanizatori a în
ceput din prima zi. Printre fruntași se 
numără tractoriștii Nicolae Dumitrescu, 
care lucrează la semănatul porumbului 
și Gheorghe Bălăneanu, care lucrează 
la discuit.
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20 tone de metal 
economisit
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GALAȚI (coresp. „Sctntell“). —- 
Muncitorii de la uzina „Laminorul14 din 
Brăila acordă o mare atenție extinderii 
metodelor înaintate de muncă șl apli
cării măsurilor tehnico-organlzaforice, 
pentru reducerea continuă a procen
tului de declasate.

Pe lîngă extinderea metode, de la
minare la toleranțe negative, ei au 
mărit suprafața de încălzire și au pus 
în concordanță viteza de laminare de 
la trenul finisor cu cea de la trenul 
mijlociu. Ca rezultat, în ultimele 4 săp- 
tămîni, procentul de declasate șl re
buturi a scăzut continuu, economisii*» 
du-se peste 20 tone de metal.

Cele mai bune rezultate în această 
întrecere le-au obținut muncitorii din 
brigăzile conduse de maiștrii Ion Ivan 
și Alexandru Cîrlan.

va avea ce raporta***
Președintele gospodăriei noastre, 

tovarășul Ion Bratu, a fost invitat 
la sesiunea Marii Adunări Naționale. 
Cu toții ne-am bucurat pentru 
această mare cinste ce ni s-a făcut. 
In adunarea care a avut loc colec
tiviștii s-au angajat să muncească 'cu 
toate forțele pentru ca președintele 
să poată raporta sesiunii că am ter
minat însămînțările și alte lucrări 
agricole de sezon. Noi sîntem siguri 
că acest angajament va fi îndeplinit. 
Consiliul de conducere a organizat 
temeinic munca. Dis-de-dimineață 
președintele, inginerul agronom, bri
gadieri pleacă pe cîmp, unde con
trolează și îndrumă pe mecaniza
torii și pe colectiviștii care seamănă 
culturile din epoca I sau pregă
tesc terenul pentru semănatul po
rumbului. El a luat măsuri ca semă
natul mdzărei, borceagului și ovăzu
lui să se facă pe parcelele unde te
renul era zvîntat, pentru a nu se 
aștepta pînă ce se va putea lucra pe 
întreaga tarla. Am semănat pînă 
acum suprafața de 480 ha. Pe cele 
350 ha de pe care ne-am planificat 
să obținem 5.000 kg porumb boabe 
la hectar am executat lucrări de în
treținere cu grapa și cultivatorul. 
Vom semăna pînă la 27 aprilie 
cele 850 ha cu porumb.

Seara, președintele se intîlnește 
sediul gospodăriei cu brigadierii, 
nalizează cum s-a muncit în cursul 
zilei, întocmește planul de muncă 
pentru ziua următoare.

O dată cu semănatul, în gospodărie 
se fac și alte lucrări. S-au pregătit 
materiale pentrW construcțiile plani-'' 
ficate 
darea 
bator.

și se grăbesc lucrările pentru 
în folosință a unui nou incu-

CONSTANTIN FRÎNCU 
colectivist, G.A.C. „Progresul" 

comuna Făcăeni, raionul Fetești

în lupta pentru a da patriei mai 
mult metal, siderurgiștii din Reșița 
și Hunedoara desfășoară de mai 
mulți ani o întrecere entuziastă. în 
această tradițională întrecere s-au 
născut noi inițiative, noi metode de 
lucru care au dus la sporirea in
dicilor de utilizare a agregatelor, 
la sporirea producției de metal.

Ieri reprezentanții siderurgiștilor 
din cele două combinate și-au dat 
întîlnire la Reșița, unde au analizat 
într-o ședință de lucru realizările 
obținute în întrecerea desfășurată 
în cursul anului trecut, precum și 
mijloacele prin care vor da viață 
angajamentelor luate pentru a- 
cest an.

Din analiza făcută a reieșit că în 
cadrul întrecerii cele două combina
te au produs anul trecut, peste sar
cina de plan, 82.925 tone de lami
nate finite, 23.470 tone de fontă, 
11.883 tone de oțel și 4.513 tone de 
cocs. Diploma de cîștigător al în
trecerii a fost decernată, pentru a 
3-a oară consecutiv, Combinatului 
siderurgic Hunedoara care anul tre
cut a avut rezultate mai bune.

Pentru acest an cele două combi
nate și-au propus ca în întrecerea 
între ele să realizeze peste plan 
35.000 tone fontă, 31.000 tone oțel, 
32.300 tone laminate. în cuvîntul lor, 
siderurgiștii Reșiței și ai Hunedoa
rei și-au împărtășit metodele de 
muncă, au arătat prin ce' mijloace 
vor ' asigura îndeplinirea angaja
mentelor luate.

„întrecerea între colectivele celor 
două combinate — a arătat mais
trul oțelar Constantin Militaru, de la 
oțelăria nouă a Combinatului side-

iurgic Hunedoara — constituie un 
minunat prilej de a ne cunoaște 
reciproc metodele, felul de lucru. 
Indiferent că noi am cîștigat între
cerea, rezultatele obținute trebuie 
să ne bucure deopotrivă pentru că 
ele au contribuit la întărirea eco
nomică a patriei noastre. Pentru a- 
cest an avem sarcini de producție 
și angajamente mobilizatoare. Ni se 
cer eforturi sporite. Avem însă con
diții nu numai să le realizăm, ci să 
le și depășim. Pentru aceasta tre
buie să dăm o atenție mai mare 
respectării cu strictețe a rețetelor 
de fabricație, îmbunătățirii continue 
a calității producției, rezolvării ope
rative a propunerilor venite din 
masa de muncitori.

Ion Pongratz, laminator Ia Combi
natul siderurgic Reșița, a arătat în 
cuvîntul său că în întrecerea so
cialistă care se desfășoară pe anul 
în curs centrul de greutate al acti
vității lor este axat mai ales pe îm
bunătățirea calității laminatelor. în 
acest sens vom 
mare încălzirii 
cilindrilor, înoît, 
și declasate să
în același timp vom pune un accent 
mai mare pe laminarea la toleran
țe minime a produselor.

Toți cei care au luat cuvîntul la 
consfătuire au exprimat hotărîrea 
colectivelor din care fac parte de a 
da viață angajamentelor luate, de 
a obține și în acest an noi succese 
în întrecerea socialistă.

în centrul obiectivelor întrecerii pe 
acest an a siderurgiștilor din Reșița 
și Hunedoara stă lupta pentru ri
dicarea calitativă a produselor, e- 
laborarea de noi mărci de oțeluri, 
pentru folosirea cu indici înalți a 
agregatelor.

Utilaje modernizate
COLIBAȘI (frimlsul „Scînfeii"). — Tn 

întrecerea pe care o desfășoară în 
întîmpinarea zilei de 1 Mai, mefalur- 
gișfii de la uzina din Colibași, re
giunea Argeș, și-au propus ca un o- 
biecfiv principal modernizarea utilaje
lor. Zilele acestea, în sectorul 222 a 
fost pusă în funcțiune o mașină mo
dernă pentru rectificarea exterioară a 
axelor canelate. Ea a fost realizată 
prin modernizarea unei mașini vechi 
de rectificat supape, care stătea nefo
losită de cîțiva ani. Maistrul Gheorghe 
Banciu și mecanicii Alexandru Moșo- 
ianu și Ion Vlădușel s-au evidențiat în 
mod deosebit în munca pentru reali
zarea acestei mașini modernizate. în 
același sector s-a mai realizat un 
aparat de demagnetizat piesele și sînf 
în lucru o mașină de rodat pinioane, 
o nouă mașină de rectificat ș.a.

realiza- țesături

I. CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii“
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La baza experimentală a Institutului de cercetări agricole Fundulea a început semănatul porumbului, 
în fotografie: tractoristul Gheorghe Bălăneanu’lucrează Ia discuit, Iar tractoristul Nicolae Dumitrescu lu
crează la semănat.
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Astăzi în U.R.S.S. : „Ziua Cosmonauticii“
Cu prilejul împlinirii unui an. de la primul zbor al omului sovietic 

l „Ziua Cosmonauticii".

Pentru muncitorii din transporturi 
și telecomunicații

. De curînd au fost date în folosință localurile a încă 
5 circumscripții sanitare pentru muncitorii din secto
rul transporturi și telecomunicații. Pentru îngrijirea 
sănătății muncitorilor ceferiști funcționează o largă 
rețea de unități creată în ultimii ani. Ea cuprinde 
19 spitale modarne, 24 de policlinici, 6 sanepiduri re
gionale, numeroase laboratoare etc. La Marila și Tîr- 
goviște au fost amenajate două sanatorii cu peste 620 
paturi, iar la Rîul Vadului un preventoriu pentru 
adulți. Pe lîngă marile ateliere C.F.R. au fost create 
sau extinse spitale de întreprinderi, iar în stațiile de 
cale ferată au luat ființă circumscripții medico-sani- 
tare.

în cursul acestui an, pentru muncitorii din transpor
turi și telecomunicații se vor mai da în folosință alte 
5 unități sanitare, aflate acum în construcție.

Premiera la opera din Iași
Ieri seară, Opera 

de Stat din Iași a 
prezentat premiera 
operei „Povestirile 
lui Hoffmann” de 
Jacques Offenbach 
sub conducerea mu
zicală a dirijorului 
Radu Botez. Regia a- 
partine lui Dumitru 
Tăbăcaru, scenogra
fia este semnată de 
Hristofenia Cazacu.

Din distribuție fac 
parte soliștii : Dumi
tru Popa, Victor Po- 
povici, Jana Pîrvu- 
iescil, Bernadeta Al- 
mași, Aneta Pavala- 
che, Svetlana Piper- 
nea, Ella Urmă ș.a.

Obiecte destinate 
înfrumusețării locuințelor
La București pe Calea Victoriei a 

început amenajarea unui centru spe
cial de comandă pentru obiecte de 
decorare a interiorului locuințelor. 
Aici se expun mostre de diverse mo
bile, lămpi, perdele etc. care pot fi 
confecționate la cerere.

Cartea la sate
( coresp. „Scîn-

In stațiuni balneo-climatlce
Peste 700 de pensionari — foști 

muncitori și tehnicieni ai Uzinelor de 
tractoare și autocamioane, ai fabrici
lor „Temelia“, „Partizanul roșu“, 
„Dezrobirea“ și ai altor întreprinderi 
din Brașov au fost trimiși anul a- 
cesta pentru a-și îngriji sănătatea în 
diferite stațiuni balneo-climatice din

țară. în sanatoriile din Vatra Dornei, 
Căciulata, băile Slănic, Herculane, 
Borsec, Călimănești etc., ei au putut 
urma gratuit diferite tratamente, au 
luat parte — împreună cu ceilalți 
oameni ai muncii veniți la odihnă — 
la manifestările culturale organizate 
de cluburile stațiunilor.

TG. MUREȘ 
teii“). — Pentru a satisface cere
rea mereu crescîndă a țăranilor 
din regiune, biroul difuzării presei 
din cadrul U.R.C.C., în afară de cele 
12 librării sătești și un chioșc exis 
tente, 'a" înființat alte 20 librării 
și 4 chioșcuri; în cele 300 de ma
gazine ale cooperației de consum 
au fost amenajate raioane de spe
cialitate pentru difuzarea cărții.

In urma muncii desfășurate în 
primul trimestru al acestui an s-au 
difuzat la sate cărți în valoare de 
aproape 500.000 lei, cu 94 la sută 
mai mult decît în aceeași perioadă 
a anului trecut.

în Cosmos, poporul sovietic sărbătorește astăzi „Ziua Cosmonauticii". 
In preajma aniversării în numeroase localități au avut loc adunări și 
mitinguri, în cadrul cărora oameni de știință au vorbit despre explo
rarea spațiului cosmic, despre dezlegarea tainelor lui, despre supe
rioritatea științei și tehnicii sovietice în acest domeniu.

Cosmonauții sovietici Iuri Gagarin și Gherman Titov s-au întîlnit cu 
ostași ai garnizoanei Moscova, ou muncitori, funcționari și studenți din 
capitala U.R.S.S.

„Mă simt excelent" — a răspuns Iuri Gagarin la o întrebare a sa
vantului Vasili Parin, în cadrul unei convorbiri la teteviziunea sovietică.

LA BRNO s-a deschis, în cele pa
tru săli pentru expoziții ale Muzeu
lui morav, expoziția cărții romî- 
nești.

La deschiderea expoziției au luat 
cuvîntul dr. Z. Pluhar, membru în 
Consiliul Comitetului Național Re
gional, și Anca Magheru, prim-se- 
cretar al ambasadei R. P. Romîne 
la Praga.

ÎN PATRU CIRCUMSCRIPȚII ELEC
TORALE DIN SALONIC (Grecia), au 
avut loc din nou alegeri parlamen
tare, organizate după ce opoziția 
a demascat falsificarea rezultatelor 
alegerilor din 29 octombrie 1961. 
Candidatul partidului de guvernă- 
mînt „Uniunea Națională Radicală” 
(E.R.E.), a suferit o înfrîngere, obți- 
nînd cu o cincime mai puține voturi 
decît în toamna anului trecut. Vic
toria a revenit candidatului opozi
ției.

200.000 DE MUNCITORI din între
prinderile constructoare de mașini 
și metalurgice din orașul Milano 
au declarat la 11 aprilie o grevă

:*
de protest împotriva refuzului pa
tronilor de a satisface cererile lor 
privind majorarea salariilor. Tot în 
aceeași zi, a început o grevă a 
cadrelor didactice de la școlile din 
Italia.

IN CAMERA COMUNELOR din An
glia, laburistul Michael Foot a ce
rut ca primul ministru Macmillan și 
președintele Kennedy să semneze o 
declarație comună în care să dea 
asigurări că nici Statele Unite și 
nici Anglia nu vor recurge primele 
la arma nucleară. Macmillan însă 
s-a pronunțat împotriva unei astfel 
de declarații comune și a subliniat 
că el sprijină linia lui Kennedy.

TRIBUNALUL MILITAR SPECIAL 
DIN PARIS a început la 11 aprilie 
judecarea fostului generăl Jouhaud, 
acuzat de participare la organiza
rea puciului militaro-fascist din a- 
prilie 1961, pentru care a fost con
damnat la moarte în contumacie 
în iulie anul trecut, și ca șef al zonei 
a 3-a a O.A.S. din Algeria.

Cherestea de calitate 
superioară

SUCEAVA (coresp. „Scînfeii“). — 
Muncitorii forestieri din regiunea Su
ceava desfășoară o susținută întrecere 
în cinstea zilei de 1 Mai pentru obți
nerea unui volum sporit de produse 
de calitate superioară, înlăturarea pier
derilor în exploatările de pădure și 
reducerea consumului specific în uni
tățile de industrializare. Pe trimestrul 
I al anului, forestierii suceveni și-au 
îndeplinit planul în procent de 101,2 
la sută.

Prin îmbunătățirea Indicelui de utili
zare, lucrătorii din exploatări au dat 
în plus din aceeași masă lemnoasă 
5.259 m c lemn de lucru. Succese 
deosebite au obținut și muncitorii din 
unitățile de industrializare, Dînd o mai 
mare atenție asigurării stocului tehnic 
în depozite, sortării buștenilor și debi
tării lor mai corecte în gatere au rea
lizat 38,56 la sută cherestea rășinoase 
de calități superioare, față de 37 la 
sută, cît era planificat. în felul acesta 
ei au dat peste plan 3.941 m c che
restea rășinoase de calități superioare.

Pe primul loc în întrecerea socia
listă se află muncitorii din cadrul în-, 
treprinderii forestiere Vatra Dornef,

și aspectuoasePentru rea unor la un nivel calitativ ridicat, aspectuoase și durabile, un rol deosebit îl au colectivele secțiilor de finisaj din întreprinderile textile, însuflețiți de Directivele C.C. al ■ P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste, muncitorii, tehnicienii și inginerii din întreprinderile textile din regiunea Banat desfășoară o activitate rodnică pentru îmbunătățirea finisajelor. între colectivele secțiilor de finisaj din aceste întreprinderi sînt organizate vizite reciproce ale specialiștilor, consfătuiri, schimburi de experiență etc.Consfătuirea care a avut loc de curînd la fabrica „Teba“-Arad a prilejuit un rodnic schimb de experiență între finisorii de la întreprinderile „30 Decembrie“ și „Teba“ din Arad, „Industria tex- tilă“-Lugoj, „Bumbacul“ și „Uzinele texțile“-Timișoara. Aici au fost a- nalizate o serie de aspecte specifice muncii din secțiile de finisaj pentru ca acestea să aducă o contribuție din ce în ce mai mare la realizarea de țesături mai bine finisate, trainice și tot mai aspec- ' tuoase — laturi inseparabile ale luptei pentru calitate.Experiența arată că un rol deosebit în ridicarea calității finisaje- < lor textile îl are extinderea procedeelor tehnologice moderne. în această direcție la întreprinderile „Teba“-Arad, „Bumbacul“-Timișoa- ra și „Industria textilă“-Lugoj, s-au făcut importante experimentări din ’ inițiativa Institutului de cercetări textile, la care au colaborat, cu bune rezultate, specialiștii întreprinderilor.De multă vreme, pe finisorii din aceste fabrici îi preocupă problema ( obținerii unui grad de alb supe- : rior la țesături și care să se men- ( țină mult timp. Procedeul clasic < de albire cu hipoclorit nu dă re- J zultatele cele mai bune. De aceea, albirea mixtă cu hipoclorit și apă oxigenată și-a găsit azi mulți adepți printre specialiștii în finisaj. Rezultatele experimentărilor de la ] „Industria textilă“-Lugoj și „Bum- : bacul“-Timișoara confirmă pe deplin superioritatea noului procedeu. Țesăturile sînt mai bine albite, albul obținut se conservă în timp, iar produsele devin mai hi- drofile și, ca urmare, mai recep-

Din experienja 
unor întreprinderi textile 

din regiunea Banat

tive față de agenții chimici și co- loranți. Finisorii participanți la consfătuirea de la Arad au relatat preocupările lor pentru adaptarea de albire la con-noului procedeu edițiile specifice din întreprinderile unde lucrează.Prelucrarea celofibrei în articole de îmbrăcăminte pune în fața tex- tiliștilor sarcina de a găsi soluții pentru a înlătura șifonabilitatea pronunțată ce caracterizează unele din aceste țesături. Procedeul aplicat Ia „Teba"-Arad, constînd din impregnarea cu apret pe bază de uree-formaldehidă, uscarea, calan- drarea și condensarea pe o mașină de condensat, dă rezultate mulțumitoare. Examinînd probele comparative din țesătură de celofibră la care s-a aplicat sau nu s-a aplicat acest procedeu, ne apare foarte evidentă diferența calitativă. Produsul apretat pentru neșifonabili- zare are un tușeu plin, un drapaj superior, o rezistență ridicată și un grad de șifonabilizare mult mai redus.Reducerea contracției la spălare a țesăturilor este o altă problemă care preocupă colectivele din sectoarele de finisaje din întreprinderile textile. Printr-o serie de adaptări ale aparaturii existente, muncitorii și tehnicienii fabricii „Teba" și-au cîștigat un binemeritat prestigiu pentru rezultatele obținute în această direcție.Din consfătuire s-a desprins și faptul că procedeele și rețetele noi cîștigă larg teren și în vopsitoriile textile. Pentru efectuarea unei vopsiri uniforme și. bine pătrunse la articolele uni, precum și în scopul lărgirii paletei coloristice, în atelierele de imprimerie și-au găsit o largă întrebuințare coloranții reactivi. Avantajele vopsirii realizate cu această categorie de coloranți sînt grăitoare : strălucirea culorii obținute și rezistența ridicată.Necesitatea lărgirii paletei coloristice a dus și la extinderea în imprimerii a unor noi clase de coloranți. Așa sînt coloranții pigmenți care se folosesc singuri la
IOAN BARBUL 

activist al Comitetului 
regional P.M.R. Banat

(Continuare în pag. II-a)



pentru primirea ui

Lacul Bîlea — Fagăraș

Răspundem cititorilor

grozavul. Ajunse pri- 
piscul cel mai înalt șl 

să se odihnească. O 
așteptat liniștit. Apoi, 
ÎI cuprinse neliniștea.

6—12 ani s-a elaborat o bogată 
tie de modele. O mare parte din 
modele au și fost contractate.

Nici o reclamație 
de la beneficiari

La o-lce s-ar fi așteptat Radu povestea despre ce £ s-a întîmplat omul nu poate să se întreacă pe 
Lupu numai la un răspuns ca unui turist amator. „...O bună bu- sine dacă nu-i ia în seamă și pe 
acela pe cate l-a. primit de la se- cată de drum au mers în grup. Mai cei din jur. A aflat apoi cu mirare, 
cretarul.de pariid nu s-a gîndit De isprinlen, un flăcău se desprinse de și, de ce să n-o spunem, cu bucu- 
iapt, secretarul n-a obiectat.,.: Dim- ceilalți șl urcă pieptiș pe potecă, tie, că Ia propunerea biroului or- 
potrivă, părea să fie chiar bucuros. 
Dar nu i-a spus să-și facă cererea, 
și nici, să adune recomandările de 
la comuniștii care îl runosc. La do- 
nnța lui de a fi primit în rîndul can.- 
drdaților de paitid, i-a răspuns : ,Eu 
a? zice că trebuie să le mai pre
gătești înainte de a face acest pas".

Nu-1 cunoștea numai de o zi-două. 
Secretarul de partid șfia că în mai 
multe rînduri acesta fusese confir
mat fruntaș în producție că-i bine 
pregătii dfn punct de vedere profe
sional și-șt îndrăgește meseria. Pe 
șantier oamenii îl respectă și-l vor
besc de bine Și totuși, parcă-i mai 
lipsea ceva.

‘ffn adunarea generală a orga- 
.uzațiet de partid de la în

treprinderea de Construcții nr. 3 din 
Iași au fosi dezbătute orobleme le
gate de bunul mers al muncii ce 
șantiere. Mulți membri șl candidați 
de partid au luai atunci cuvîntul. A- 
proape toți au făcut propuneri care 
ținteau spre organizarea mai bună a 
muncii, „Prea ne sînt dezlînate forțe
le. Pe șantiere sînt afîtea brigăzi și 
echipe de nu le mat poți tine soco
teala. Să toi fie vreo 400 a spus 
cineva Unele mal fac risipă de ma
teriale, dau lucrări do calitate sla
bă. Apof, și orqanizarea muncit mai 
Iasă de dorit Nu-i ușor să te îngri
jești ca fiecare briqadă în oarte să 
aibă asigurat front continuu de 
lucru"

Hotărîrea adunării qenerale a pre
văzut prinhe altele, să se consti
tuie. din formațiile mici, brigăzi mari 
de muncitori de aceeași specialitate. 
Fiecare briqadâ tn oarte să fie re
partizată la cîte un obiectiv care ur
mează să se construiască : să-l -a 
în primire de la încenlil si să ducă 
lucrarea pînă la capăt.

După adunare, hotărîrile luate se 
de

în trimestrul I I960, fabrica de ci
ment „București' a primit ultima re
clamație din partea unui beneficiar, 
privitoare la calitatea cimentului 
produs. De atunci pînă în prezent 
nici o altă reclamație n-a mai sosit 
în legătură cu calitatea produselor 
acestei întreprinderi.

Anul acesta colectivul fabricii a 
realizat peste plan 1450 tone ciment, 
majoritatea fiind cimenturi de mărci 
superioare. Rezistența medie a ci
menturilor fabricate anul acesta, 
față de aceeași perioadă din anul 
1961, a crescut cu 30 kg pe centi
metrul pătrat. în același timp, pre
țul de cost pe tona de ciment a scă-

ceilalți șl urcă pieptiș pe potecă. He, că Ia propunerea biroului or
ganizației de bază, conducerea șan
tierului a hotărît să formeze cu titlu 
de experiență o brigadă de 30—40 
de oameni, și că în fruntea acestora 
a găsit nimerit să-l pună pe el. I 
s-a spus că lucrarea va fi începută 
și terminată de brigadă. Era vorba 
de obiectivul C 4 — O clădire cu 
3 etaje.

Primele săpături pentru iundație 
au fost făcute de brigadă în ziua 
de 20 Ianuarie a.c. De atunci ochii 
multor constructori urmăresc munca 
rodnică a brigăzii conduse de Radu 
Lupu. Au ce să vadă.

grilele trecute, o echipă a con- 
■“^trolului tehnic de calitate a 

trecut pe la șantierul C 4. Pri
mul lucru pe care l-a remar
cat a fost felul în care este orga
nizată munca în brigadă. Celor mai 
buni și experimentați zidari, printre 
care Ion Alexa, Gheorghe Ulmeanu, 
Constantin Tabarcea, Dumitru Ure- 
cheru, Aurel Vartolomei, le-au fost 
încredințate lucrările unde se cere 
muliă pricepere. Pe lîngă ei, șeful 
de brigadă a repartizat cîte două 
ajutoare — muncitori mai puțin ca
lificați. Brigada a devenit o adevă
rată scoală. Formațiile mici din cîte 
2—3 oameni, repartizate pe lucrări, 
se întrec între ele, avînd ca obiec
tive calitatea lucrărilor, ordinea la 
locul de muncă etc.

Și încă o constatare. Terenul din 
jurul blocului este curat de parcă 
n-ar fi șantier. Fiecare material este 
folosit cu multă grijă.

Pe șantierul C 4 nu numai mun
ca brigăzii de zidari constituie 
un exemplu de organizare, ci 
și felul în care sînt eșalonate lucră
rile pentru toate brigăzile : de dul
gheri, fierari-betoniști, betoniști. 
Toate lucrările se execută aici „în 
lanț", după un plan bine chibzuit. 
Nici Instalatorii n-au fost scăpați 
din vedere. Ei sînt subordonați șe
fului de șantier. Pentru a se evita 
spargerile și refacerile de lucrări, 
instalatorilor le-a fost întocmit în 
așa fel graficul de lucrări, îneît el 
se desfășoară paralel cu cel al zida
rilor;

Echipa C.T.C.-ului a consemnat și 
alte realizări. Lucrările în roșu au 
fost terminate cu o lună mai devre
me decît era prevăzut. Din analizele 
făcute a reieșit că, de la începerea 
lucrării și pînă acum, colectivul con
dus de Radu Lupu a economisit nu
meroase materiale. Angajamentul 
brigăzii de a termina construcția blo
cului cu două luni mai devreme de
cît prevede graficul este înfăptuit 
pas cu pas.

A fost un moment emoțio
nant. S-au întîlnit la ulti

mul palier al blocului C 4. Tovarășul 
Gheorghe Chiriac, secretarul orga
nizației de partid de la întreprinde
rea de Construcții nr. 3 din Iași, îl 
felicita pe tovarășul Radu Lupu pen
tru rezultatele obținute de brigadă.

— Ce zici Radule, stai în rînd cu 
cei mai buni dintre cei buni î — a 
vrut să-i afle părerea Chiriac.

Acesta a ridicat din umeri :
— Printre noi sînt mulți 

buni.

RADU LuPu

complac ale cooperației 
meșteșugărești

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 
— La Timișoara, în cartierele Me- 
hala și Fratelia s-a terminat con
struirea a două noi complexe ale 
cooperației meșteșugărești. în cadrul 
acestora vor funcționa ateliere de 
croitorie, încălțăminte, reparații ra
dio, frizerie, coafură. Asemenea 
complexe urmează să se construias
că și in orașele Oțelul Roșu și Arad.

O dată cu creșterea numărului de 
unități, în școlile profesionale ale 
cooperației meșteșugărești din re
giune se pregătesc în diferite mese
rii peste 700 de tineri.

•

cereau îndeplinite. Secretarul 
partid s-a aîndil printre alții și la 
Radu Lupu, L-a vizitat la locul 
muncă mai des ca de obicei. Ii 
mărea rezultatele pas cu pas. 
răsfoit pînă și foile de acord 
lunile trecute. Avea rezultate,
moăse în -producție. Cît despre ca
litate, nici un reproș, Radu avea 
mîihi de aur. Dau.

A zîmblt cînd secretarul de par
tid l-a 
cursiile
placă ? Apoi, a ascultat cu interes

de 
ur- 

A 
din 
fru-

întrebat dacă-i plac ex- 
ne mun>e. Cum să nu-i

Făcea 
mul pe 
se așeză 
vreme a 
încet-încel, 
Unde-ș ceilalți ? Singurătatea îl su
păra Chiui de cîteva ori. Zadarnic. 
N-a primit nici un răspuns. îngrijo
rat porni în căutarea tovarășilor 
săi. După multe rătăciri, frînt de os
teneală, îi regăsi. Oamenii l-au pri
vit cu coada ochiului.

— Cînd te găsești pe cărări de 
munte nebăiăloiile. ca bun tovarăș, 
nu uita că ai în jurul tău un co
lectiv — l-a mustrat cineva din 
grup. Umăr la umăr, ajutîndu-se 
unul pe celălalt toți trebuie să ajun
gă la țintă Pentru ce-o tei razna 
de unvl singur ? Adovătat. E plă
cut să fii deschizător de 
E foarte frumos cînd urci 
înalte, dar e și 
preună cu fine, 
toi colectivul“

Și secretarul
— Mai acum

mai frumos 
cu ajutorul

drumuri, 
pe culmi 
cînd, îm- 
tău. urcă

de partid continuă : 
cîteva zile mi-al ce

rut un luciu. Ne-am gîndit s^-ți dăm 
posibilitatea de-a te pregăti pentru 
intrarea în partid... dar nu așa cum 
te-ai gîndit, adică de unul singur. 
Fără să vreau mi-a venit în gînd 
întîmplarsa cu turistul acela „vi
teaz" Nu zic că-i semeni, dar...

Zidarul Radu Lupu a înțeles că

(Urmare din pag. l-a)

și aspe rt uoase

imprimarea pe fond alb și, alături de alte grupe de coloranți, pe fond naphtolat. în--cazul imprimării cu coloranți pigmenți, materialul poate trece direct la apretură, ocolind faza de spălare, obligatorie în cazul metodelor obișnuite Acest lucru permite scurtarea ciclului de fabricație și ridicarea randamentului în finisai Pentru articolele din celofibră, avantajele sînt și mai evidente, deoarece se știe că aces-. te țesături, avînd rezistență redusă în stare umedă, pot suferi modificări structurale în procesul tehnologic.Prin aplicarea procedeelor tehnologice noi. pe lîngă îmbunătățirea calității se obțin micșorarea duratei ciclului tehnologic, ridicarea productivității muncii și reducerea prețului de costDin activitatea de pînă acum a întreprinderilor textile din regiune a reieșit că o mare importanță în desfășurarea cu succes a luptei pentru îmbunătățirea ,’i țesături o are justă repartizare a cadrelor tehnice în producție. La întreprinderea „30 Decembrie" Arad, într-o vreme, toți inginerii specialiști de la finisaj lucrau numai în schimbul de dimineață. Din a- ceastă cauză, în schimburile de după-amiază se iveau situații ca unele probleme, ce depășeau competența maiștrilor rămînă nerezolvate

executate în condiții înde lucru. în cadrul con- s-a subliniat necesitatea strînse legături a creato-

următoare sau erau rezolvate a- desea necorespunzător. La propunerea comitetului de partid, conducerea acestei întreprinderi a luat măsura ca inginerii să fie repartizați in toate schimburile pentru a asigura asistența tehnică necesară și a sprijini pe muncitori să obțină finisaje de bună calitate.Așa cum a reieșit și la consfătuirea de ia Arad, creatorii de desene și contexturi aduc o contribuție deosebită la obținerea unor țesături frumoase. Pentru ca munca lor să aibă o cit mai mare eficacitate, ei trebuie să elaboreze desene care să poată fi dusl riale sfătuirii unei mairilor de modele cu practica muncii din finisa), cu posibilitățile tehnice existente în aceste secții. Reprezentanții organelor comerciale, participant! la consfătuire, le-au cerut să-și apropie și mai mult creațiile de cererea de consum. Li s-a sugerat să consulte periodic vînzăto- 'inisaiclor la rii din magazine, să studieze cu a- i tenție observațiile cumpărătorilor în unitățile de desfacere cu amănuntul, să organizeze consfătuiri cu vînzători și cumpărători. Ba mult, li s-a recomandat să-și grameze „zile de raft", să discute cu cumpărătorii ferințele și gusturile lor, modelele care le-au plăcut — aceasta fiind de un prețios ajutor în activitatea
in mai pro- care pre-

oameni

de schimb, să pînă în ziua

Radu Lupu se pregă- 
cuvine în vederea pri- 
rîndul candidaților de 
lui se îndreaptă —

Muncitorul 
tește cum se 
mirii sale în 
partid. Pașii
după expresia secretarului de partid 
— spre porțile celei mai înalte 
școli...

CONST. MORARU

I. IONESCU — Suceava :
în legătură cu scrisoarea dv., Mi

nisterul industriei Petrolului și Chimiei 
ne răspunde că absolvenții școlilor teh
nice de muncitori calificați pentru indus
tria celulozei și hîrtiei, la repartizarea în 
producție, se încadrează cel puțin în ca
tegoria a lV-a de salarizare. După o pe
rioadă de 3 luni, dacă și-au însușit cu
noștințele necesare executării lucrărilor 
prevăzute în indicatorul tarifar unor ca
tegorii superioare si locul de muncă unde 
își desfășoară activitatea permite acest 
lucru, pot face cereri la comisia de sala
rizare a secției pentru examinare în ve
derea majorării încadrării.

POENARU — Constanța :
cursul trimestrului 11 a.c. — ne

N.
în 

răspunde Sfatul popular regional Dobro- 
gea — se va extinde rețeaua de joasă 
tensiune în comuna Cumpăna, raionul 
Negru Vodă.

GH. CONSTANTIN — comuna Jugu- 
reni, raionul Găeștî :

Aparatele și instrumentarul cabinetu
lui dentar al policlinicii din localitate — 
ne informează 
lui Găeștl — n 
montele se fac 
bilite.

Sfatul popular al orașu- 
fost reparat. Acum trata- 
în cadrul termenelor sta-

colec- 
aceste

D. BEJAN — Loco :
Manualul de drept financiar 

studenții facultăților de științe 
— ne comunică Ministerul Invățămîntului
și Culturii — este programat să apară în 
cursul acestui an.

pentru 
juridice

M. GROSSMAN — raionul 23 August 
— Loco :

Secțiunea de industrie locală a Sfatu
lui popular al Capitalei ne înștiințează că 
tn prezent 
ființării în 
perimental 
servire.

se studiază posibilitatea în- 
București a unui centru ex- 

de spălare a rufelor cu auto-

I. BARCAN — Suceava :
In statia Năsăud — ne comunică Di

recția Generală a Căilor Ferate — se 
va construi în acest an o nouă sală de 
așteptare, care va oferi condiții (nai bune 
pentru călători.

dv., Sfatul 
a analizat

Pe peronul Cffărfiî de nord
E remarcabilă grija rucioarele care tran- 

pentru modernizarea sportă colete. Ele sînt 
necontenită a Gării de proprietatea oficiilor 
nord.. Iluminatul fluo-
rescenl, telespicherele 
care dau informații 
doar la o simplă apă
sare de buton, lucră
rile de 
Iilor de 
— sînt 
tenției 
gospodarii acestei mari 
gări miilor de călători 
ce se perindă zilnic pe 
aici.

Cu 
cută 
notă

renovare a să- 
așteptare etc. 
dovezi ale a- 
acordate de

atmosfera 
a gării fac 
discordantă

lași :
la cele relatate în scri- 

Ministerul Industriei Ușoare

E. B1RSA —
Referindu-se

soarea dv.,
ne informează că pentru lărqirea damei 
actuale de confecții pentru băieți de la

S. COLTAC — Oradea :
Pornind de la scrisoarea 

popular al orașului Oradea 
modul de deservire a populației atît la
bufetul „Oituz", cit și la alte unităti ale 
trustului de alimentație publică locală. 
In unitățile controlate s-au luat măsuri 
pentru așezarea condicilor de sugestii și 
reclamatii la locuri vizibile, afișarea pre
turilor la toate sortimentele șl menține
rea curățeniei.

<®o

Cadre calificate pentru industria ușoarăSporirea producției, îmbunătățirea calității produselor, introducerea tehnicii noi în întreprinderile industriei ușoare, toate acestea necesită cadre cu o tot mai înaltă calificare. în școlile industriei ușoare se pregătesc an de an mii de muncitori, maiștri și tehnicieni. Pentru anul școlar 1962—1963, de pildă, este prevăzută o nouă sporire a numărului elevilor din aceste școli cu peste 2000 elevi față de anul școlar în curs.De pe acum s-au luat măsuri pen-
~ ----------- ■■ ' . ■

tru lărgirea actualei rețele de școli, pentru completarea planului de învățămînt cu cursuri de evidența materialelor și gestiune, de pedagogie și psihologie, limba romînă, limba rusă etc.In școlile industriei ușoare au fost introduse o serie de noi discipline legate de etapa actuală de dezvoltare a industriei ușoare. Astfel se studiază metodele de prelucrare a firelor sintetice pentru fiecare grup de utilaje, modelatul încălțămintei etc.

Pe șantierele construcțiilor de locuințe
MATERIALE $1 METODE NOI

Un loc de joacă pentru copii, amenajat în plin centrul Galaților.
(Foto: R. Costinl

J .

Anul trecut, con
structorii trustu
lui regional de 
construcții Do- 

brogea au obținut rezultate bune
prin folosirea metodelor industriale 
avansate și a materialelor noi. 
S-au executat pereți din cărămizi 
ceramice cu goluri într-un volum 
de 7.000 mc, s-a folosit în termoi- 
zolații praful hidrofob ; masele 
plastice și-au găsit o eficientă a- 
plicare, mai ales la instalații, în- 
trecînd în rezistență și aspect ve
chile materiale. Ca metodă avan
sată de lucru, merită amintită fo
losirea cofrajelor demontabile din 
placaj special, pe o suprafață de 
12.000 mp și a unor materiale pre
fabricate de la Medgidia,

Pentru acest an s-a prevăzut fo
losirea fîșiilor cu goluri în con
strucții pe o suprafață de 10.000 
mp, executarea a 200 de aparta
mente din cărămidă eficientă. Ma
terialele plastice își găsesc în acest 
an o extindere mai largă la zugră
veli, instalații sanitare, pardoseli 
etc. Zugrăvelile cu acetat de poli
clorură de vinii se vor extinde pe 
5.000 mp, față de 1.000 mp cît s-a 
prevăzut inițial. La instalațiile teh- 
nico-sanitare se vor folosi 15 tone

din suprafața totală ce se va con
strui.

Pentru obținerea unor rezultate 
mai bune, s-au luat o serie de mă
suri între care specializarea a 40 
de instalatori în prelucrarea și 
montarea țevilor din policlorură de 
vinii. '

rații între șefii de echipe. Drept 
rezultat, pe șantier a crescut exi
gența fiecărei echipe față de cali
tatea lucrărilor pe care le execută.

FĂRĂ REMEDIERI

LUCRĂRI DE BUNĂ CALITATEPe șantierul 3 
[pgKÿ din ora?ul o- nești planului de 

măsuri pentru 
îmbunătățirea calității lucrărilor i 
s-au adus în permanență comple
tări. Conducerea șantierului, sub 
îndrumarea biroului organizației de 
bază, a stabilit măsuri pentru în
tărirea controlului tehnic de cali
tate. Din C.T.C. fac parte munci
tori, ingineri și tehnicieni de dife
rite specialități. Controlul calității 
lucrărilor se face aproape la toate 
punctele de lucru. Periodic se ana
lizează amănunțit activitatea con
trolorilor tehnici de calitate. In 
urma fiecărei analize se stabilesc 
noi măsuri în funcție de constată
rile făcute. Un exemplu. într-o 
vreme instalațiile se montau după 
executarea tencuielilor. In acest jel 
tencuiala se deteriora, în ea săpîn- 
du-se nenumărate șanțuri, care

Redacția zia
rului „Flamura 

Prahovei‘‘-Plo- 
iești întreprin

de o anchetă pe tema: „Construcții
fără remedieri". în cadrul ei își 
spun părerea șefi de șantiere, in
gineri constructori, muncitori frun
tași, secretari ai unor organizații 
de partid etc.

Răspunzînd la această anchetă, 
David Oprișan, secretarul organi
zației de partid de la șantierul nr. 
1 Ploiești, arată că alături de mă
surile tehnico-organizatorice luate 
pentru realizarea unor construcții 
fără remedieri, este necesară și 
desfășurarea unei susținute munci 
politice de masă. Printre primele 
măsuri luate aici a fost mărirea 
numărului agitatorilor din rîndul 
fruntașilor în producție care au 
fost repartizați pe brigăzi și loturi. 
Aceștia desfășoară o muncă con
cretă și eficace în sectorul lor de 
activitate, reușind ca prin convor
biri în grup sau de la om la om 
să facă pe cèi care lucrau negii- 

de țeavă din policlorură de vinii, iar ulterior trebuiau astupate. Pe Jeht sa-șr îmbunătățească munca. 
la cele electrice 40.000 mL Merită lîngă faptul că acest lucru ducea Bunăoară, Ion Stanciu, Ion Lăză- 
evidențiat faptul că la o serie de și la un consum suplimentar de rescu și alții care în trecut execu- 
apartamente din- blocurile con- manoperă și materiale Al dăuna și ^au. lucrări de slabă calitate, aju- 
struite în Medgidia, la bucătării-și. calității, lucrărilor, deoarece repa- de agitatori, și-au îmbunătă- 
băi, în loc de plăci de faianță se rațiile ulterioare rămîneau vizibile, fit munca. Activitatea agitatorilor, 

chiar și după executarea zugrăve- articolele de la gazeta de perete 
Iilor. Observtndu-se toate acestea, 
în planul de măsuri s-a prevăzut 
ca tencuielile să înceapă după 
montarea tuturor instalațiilor O 
altă măsură adoptată, tot în urma 
unei analize a muncii controlului 
tehnic de calitate, a fost aceea 
privind extinderea inițiativei ‘ de 
predare a lucrărilor pe faze de ope-

din-blocurile conbăi, în loc de plăci de faianță se 
folosesc plăci fibrolemnoase emai
late ; pardoselile se fac din covor 
de policlorură de vinii cu suport 
textil. De asemenea, se vor folosi 
pardoseli din parchet.lamelar lipite 
în panouri cu un strat fonoizolator. 
Folosirea cofrajelor din placaje 
bachelitizate și plăci fibrolemnoase 
se extinde în acest an la 20 la sută

ții munca. Activitatea agitatorilor,

și alte măsuri au dus la crearea 
unei opinii puternice împotriva ce
lor care mai realizează lucrări de 
mîntuială Rezultatul ? Cele 180 de 
apartamente date de curînd în fo
losință au primit din partea bene
ficiarului calificativul „bine", iar 
toate instalațiile au fost recepțio 
nate fără remedieri.

plă- 
însă 

că-

de mesagerie ale C.F.R. 
și P.T.T. Aceste căru
cioare sînt vechi, unele 
chiar slăbite din în
cheieturi. Lipsite de

claxoane, ele își cro
iesc drum pe peroane
le gării însoțite în 
permanență de strigă
tul celui ce le condu- 

: „Hei, păzea !“.
Pe peroanele Gării 

nord, pentru o 
completare armonioasă, 
este timpul să fie puse 
în circulație cărucioare 
de transport moderne 
și în orice caz nu ne
gre, ci frumos colo
rate. Iar îndemnul 
„Hei, păzea !u — să 
fie înlocuit cu claxo
nul.

La panou
centrul orașului luie doar că sînt... 

muncitori. Locul unde 
lucrează acești 
răși.

In
Bacău există un panou 
de onoare, a 
menire este de a 
lariza faptele de 
ale celor mai 
dintre fruntașii 
prinderilor din 
Fotografiile fruntașilor 
ce-i drept, le vezi ; 
sînt expuse la loc de 
cinste. Dar nimic mai 
mult. ~ '
multe 
nici o explicație. Bu
năoară, 
tele unor fruntași 
Maria Gurlui, 
Giurgiu, Petre Rata și 
ale altora ți se dezvă- șii popularizați, dar nu

cârui 
popa- 
merit 
buni 

între- 
oraș.

ce realizări
tova-

au,

Sub cele mai 
dintre ele —

sub portre- 
ca 

Gabor

ce s-au evidențiat 
și cînd — nu se spune. 

Dedesubtul altor fo
tografii scrie în ce 
.secții lucrează - frunla-

și 'de la ce întreprin
dere. Iar puținele foto
grafii, sub care se in
dică și secția și în
treprinderea, au expli
cații generale, vagi.

Iată cum, în loc sä 
popularizeze cu adevă
rat pe fruntașii în pro
ducție, experiența și 
realizările acestora, or
ganizatorii acestui pa
nou au reușit sä popu
larizeze doar... foto
grafiile.

(De Ia coresponden
tul regional al „Scîn
teii”).

RS

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R.P. “ROMINE : BOEMA — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT.DE OPERETA: 
RECITAL DE CANTO ȘI BALET - (o- 

. rele 19,30). (Sala Palatului R.P. Romine): 
VĂDUVA VESELA - (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE" (Sala Comedia) ; ANNA KA
RENINA - (orele 19.30). (Sala Studio) : 
SICILIANA — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : CIOCÏRLIA — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : BĂIEȚII VESELI - (o- 
rele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA" (B-dul Schitu Măgureanu nr. 
1) ; CUM VA PLACE - (orele 19,30). 
(Sala Studio — Str. Alex. Sahia nr. 76) : 
MENAJERIA DE STICLA - (orele 
19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : CELEBRUL 
702 - (orele 19,30).

PLUS CINCI FETE - (orele 20). (Sala 
pentru copii) : CINE A UCIS — (o-
rele 20).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI : DOI TINERI DIN VERONA 
— (orele 19,30)

TEATRUL EVREIESC DE STAT ; LO
ZUL CEL MARE - (orele 20).

INSTITUTUL DE ARTA TEATRALA 
Șl CINEMATOGRAFICA „I. L. CARA- 
GIALE" : MINCIUNA ARE PICIOAP.r 
LUNGI — (orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL ,,C. 
TANASE“ (Sala Victoriei 174) : CONCERT 
ÎN RE... HAZLIU - (orele 20).'

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CĂLUȚUL COCOȘAT - (orele 
10). (Sala Orfeu) . UN BĂIEȚEL O PA
IAȚA ȘI O MAIMUȚĂ ȘI ROCHIȚA CU 
FIGURI - (orele 16).

ANSAMBLUL DE CINTECE Șl DAN
SURI AL C.C.S : DIN CINTECELE ȘI 
DANSURILE POPOARELOR — (o-
rele 20).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : PIGULETE

SWZ?

CINEMATOGRAFE : BĂTĂLIE ÎN
MARȘ — ambele serii : Patria (9; 12,45; 
16,30; 20,15), I. C. Frimu (9: 12,40; 16;20; 
20). Miorița (9; 12,35; 16,30; 20,15), Volga 
(10,30; 16,30; 20), G. Coșbuc (10; 16,15; 20). 
DUPĂ DOI IEPURI : Magheru (10,15; 12; 
15; 17; 19; 21), Lumina (9,45; 11,30; 13,15; 
15; 16,45; 18,45; 20.30), 1 Mai (]0; 12; 15; 17; 
19; 21), 23 August (10; 12; 17; 19; 21). PRO
FESIUNEA DOAMNEI WARREN ; Repu
blica (9,30; 11,30; 13,30; 16,30; 18,45; 21), 
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Gh. 
Doja (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Alex. 
Sabia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). EXPE
RIENȚA PRIMEJDIOASA rulează la ci
nematografele V. Alecsandri (15: 17; 19; 
2j). Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
ÎN NOAPTEA DE AJUN : Flacăra (15; 17; 
19; 21) B. Delavrancea (16; 18; 20).
ARME ȘI PORUMBEI rulează la cine
matografele Maxim Gorki (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Olga Banele (15,30; 18; 20,30), 
Luceafărul (15: 17; 19; 21). PROCESUL 
MAIMUȚELOR : Central (9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30), Moșilor (15,30; 18; 20,30), 
CETATEA HURRAMZAMIN: Victoria (10; 
12; 15; 17; 19; 21). NU E LOC PENTRU 
ANIMALE SĂLBATICE : Timpuri Noi 
(rulează in continuare de ia orele 10 
pînă la orele 21). PROGRAM SPECIAL 
PENTRU COPII : 13 Septembrie (rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la o- 
rele 15) RAIDUL VĂRGAT : Tineretu
lui (16; 18,15, 20,30) CINTECUL ÎNTRE
RUPT : înfrățirea intre popoare (16: 18; 
20), Libertății (10; 12: 16.30; 18.30; 20.30). 
BĂDĂRANII : Cultural (15,30; ---- “
20.30) CAVALERII TEUTONI 
serii : Alex Popov (rulează 
tinuare de la orele 10 oină la 
ARTISTUL : 8 Martie (15; 17; 
Februarie (16. 18; 20) NU 
NICIODATĂ • Grlvița (10: 
16.30: 18.40; 20.50). UMBRE A1.BÈ - 
mascop : Drumul serii (15: 17; 19. 
STRĂZILE. AU AMINTIRI : 8 Mai (15: 
17; 19: 21). GARDIANUL - rujează la 
cinematograful V Roaită (10; 12; 15: 17; 
19: 21) PUȘTIUL : Unirea (15: 17;
19; 21). T. Vladlmirescu (15; 17; 19; 20.45),

Popular (15; 17; 19; 21), Floreasca (16. 13; 
20). PERLE NEGRE ; Munca (16. 18.15; 
20,30). N. S. HRUȘC1OV : Arta (16; 18; 
20). CASA SURPRIZELOR ; Donca Stmo 
(15; 17; 19; 21). PACE NOULUI VENIT
— rulează la cinematografele Iile Plnti- 
lie (16; 18; 20), C-tln David (15.30: 18; 
20,30). MIZERABILII — ambele serii ru
lează la cinematograful N. Bălcescu 
(12; 16.15; 20). TOT AURUL DIN LUME
— rulează la cinematografele G Baco- 
via (15.45; 18: 20,15), Aurel Vlaicu (15: 17; ' 
19; 21). MUZICANTUL ORB ; 30 Decem
brie (16; 18; 20).

PROGRAM SPECIAL PENTRU TINE
RET : PAVEL KORCEAGHIN ; 13 Sep
tembrie (16.30; 18.30; 20,30). COMUNIS
TUL : rulează la cinematograful Mihail 
Eminescu (9; 16; 13; 20).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii 19,20 - Emisiune pentru ti
neretul școlar. 19.45 — Transmisiune de 
la Teatrul de Operă și Balet a! R P. 
Romîne : „BOEMA“ de Giacomo Puccini, 
în pauze : Poșta televiziunii șl ultimele 
știri.

17.15: 19;
- ambele 

in con- 
orele 20). 

10; 21), 18
TE 

12,10:
LĂSA 

14.20; 
cine- 

ai).

7
/.

Timpul probabil pentru zilele de 13. 14 
și 15 aprilie : Vreme schimbătoare, 
cer temporal noros.

cu
Vor continua să 

cadă ploi temporare mai frecvente în 
.jumătatea de sud a țării Vînt moderat 
din sectorul estic Tempeiatura în ge
neral staționară Minimele vor ff cuprin
se între 0 și 10 grade și maximele între 
8 șl 18 grade

vremea?
■ ' 1 "L <

cretarul.de
STAT.DE


/

pe

Creștem tineretul taurin

mi

La G.A.S. Homoroa, regiunea Brașov, se obțin rezultate bune prin creșterea animalelor tinere 
care s-a obținut un spor mediu zilnic în greutate de peste un kg.

»
In\ régiunea Mureș-Au- rului vegetal producția s-a rale. De aceea, compoziția tonomă _ Maghiară există ridicat la 28.000 kg masă floristică a acestora nu 'condiții din cele, mai fa- verde la hectar, începînd este corespunzătoare, lip— vorabilé pentru creșterea cu anul 1960 lucrările s-au sind îndeosebi' plantele le- suprafețe tot gufhirioasè. Producția me- mai mari. die dé masă vèrde pè re-’Practica a demonstrat că', giune este foarte mică față odată cu aplicarea îngră- de condițiile favorabile și șămintelor naturale și chi- posibilitățile de care dispu- mice, combinate cu amen- nem.

animalelor. Pășunile și fînețele naturale ocupă suprafețe întinse — peste 380.000 ha care pot asigura furaje din belșug pentru animale. Se știe că pășunile și fînețele naturale produc cel mai ZT 70 ,27 T’jf’ O/” A ■ ■ieftin nutreț, deci ' va- ÂuȘ£leîÂneeț,de cost scăzut.în ultimii ani, sub îndrumarea organelor și organizațiilor., de partid și a sfaturilor populare un mare număr- de colectiviști aù participat la executarea diferitelor lucrări de întreținere și ameliorare a pășunilor. Numai în anul 1961 s-au făcut astfel de lucrări pe o suprafață de peste 100.000 ha. Totodată s-au, deschis - șantiere de curățire ȘiiffiF. bunătățire a pășunilor* unde s-a aplicat un complex de metode agrotehnice pentru ameliorarea lor. In zona de munte, în special între altitudinile de 800 pînă la 1500 metri care cuprind majoritatea suprafețelor de pășuni și finețe naturale s-au deschis numeroase șantiere, înființîndu-se și cantoane pastorale. Prin aplicarea unui complex de măsuri pentru refacerea și Îmbunătățirea pajiștilor naturale în raza cantoanelor pastorale din munții Căliman, Lăpușna, Harghita și Becheci producția de iarbă a crescut foarte mult. In munții Căliman, la o altitudine de 1.360. m, prin investiții minime s-a majorat producția pășunilor în timp de 3 ani de la 4.000 kg masa verde Ia hectar la 15.000 kg. Lucrări complexe s-au aplicat pe o suprafață de 1.350 hectare prin recuperarea suprafețelor invadate de esențe dăunătoare, arderea martoanelor, strîngereă pietrelor și supraînsămîn- țarea cu semințe de ierburi perene valoroase a- mestecate cu leguminoase. Refacerea a început în a- nul 1959 pe o suprafață mai redusă. Văzînd însă rezultatele de pe parcelele experimentale, unde imediat după refacerea covo-

PRODUCȚIA 5E REPERA 
LA PĂȘUNILE

ÎMBUNĂTĂȚITE 
DIN MUNȚII CĂLIMAN

damente de calcar după un an, doi, compoziția floristică a pajiștilor naturale se îmbunătățește în mod considerabil. La cantonul pastoral din munții Tarcăului prin pășunatul rațional și tîrlitul periodic, diferențiat, îmbinate cu aplicarea îngrășămintelor chimice și administrarea amendamentelor calcaroase pe suprafețe supraînsămînțate cu ierburi perene valoroase, producția de masă verde s-a putut majora în timp de 2 ani de la 4.200 kg la hectar, la 14.000 kg.Cu toate aceste realizări, o mare parte din pășunile și fînețele naturale din regiune nu sînt valorificate în mod rațional, producția medie de masă verde la hectar fiind încă scăzută. De ce această situație ?Mult timp pe suprafețe întinse nu s-au făcut lucrările necesare de îmbunătățire și întreținere a pășunilor și fînețelor natu-

15000
Kg la ha

In cursul anului trecut/ unele gospodării din raioanele Gheorghieni, Toplița și Ciuc nu au îngrijit și folosit rațional pășunile, întinsele pășuni și finețe naturale existente în regiune pot și trebuie să fie mai rational folosite. Numeroase acțiuni importante inițiate pentru ameliorarea pășunilor nu au' fost popularizate pentru a căpăta o largă extindere. In raionul Ciuc o parte a pășunilor sînt bune, cu productivitate mare de masă verde. Pe lîngă acestea există însă circa 6.000 ha pășuni acoperite cu arbori și arbuști care pot fi defrișate și redate pășunatului. în Valea Ghimeșului și în apropierea comunelor Frumoasa, Sîndominic, Leli- ceni etc. se găsesc peste 10.000 ha terenuri erodate și slab productive care ar putea fi ușor su- praînsămînțate cu sparce- tă și alte leguminoase. .In ,. urma valorificării acestor

terenuri s-ar putea obține anual peste 60.000 tone masă < verde în plus,- ceea ce înseamnă- milioanei -de litri lapte,- sau sute' de-'mii kilograme cărrie.'. .In urma încheierii colectivizării agriculturii sî.nț create condiții deosebit de favorabile pentru îmbunătățirea continuă a pășunilor. în - acest scop Sfatul popular’-ăl ■ f egiuriîTIăuTeș- Autonomâ'Măghiară-ă luat o serie de măsurii Astfel, 
lucrările ' de .“.îmbunătățire 
a pășunilor vor fi execu
tate în tot cursul anului, 
în timpul toamnei se va 
face grăparea obligatorie 
în zona de deal și cîmpie, 
iar primăvara și în timpul 
vegetației în zona de 
munte.

îngrășarea terenurilor 
este o problemă de cea 
mai mare importanță. De aceea, în acest an, pe o suprafață de peste 21.000 ha se vor aplica îngrășăminte chimice și naturale. Pășunatul sistematic va fi extins la 120.000 ha. Pășu-- nile vor fi supraînsămîn- țațe cu leguminoase, în special cu sparcetă. ghizdei și trifoi roșu. Vor fi înființate umbrare prin plantări în pilcuri. Numai în cursul acestei primăveri se vor executa lucrări-de întreținere a pășunilor pe 65.000 ha. în atenția' sfatului popular regional stă și problema organizării unor cursuri speciale pentru ciobani, îmbunătățirea propagandei agricole privind pășunatul sistematic și îmbunătățirea pășunilor etc.în ce* 'privește folosirea pășunilor vom dă cea mai mare atenție pentru a evita încărcarea' cu un număr prea mare de animale, pășunatul pe timp ploios, scoaterea vitelor înainte de dezvoltarea corespunzătoare a vegetației etc.Aplicînd lucrările de îmbunătățire necesare la fiecare pășune în parte, vom folosi mai bine imensele rezerve de furaje ieftine pentru a asigura sporirea continuă a producției animalelor.

Ing. PAVEL MAJOR 
șeful secției agricole a 

Sfatului popular, regional 
Mureș-Autonoroă. 

Maghiară

pășune. In fotografie : vițel laCulturile duble și intercalate - o sursă importantă de furaje în tabere de vară la munte

Experiența noastră în organizarea 
conveierului verde

■ tar iarba de Sudan semănată în cul
tură dublă.

De la 17 august la 1 septembrie ra
ția de hrană se va alcătui din porum
bul semănat în cultură dubla pe 75 
ha și dovleci. După această perioa
dă urmează să se dea animalelor nu

Conveierul verde înseamnă asigu
rarea neîntreruptă a animalelor cu 
nutrețuri verzi de primăvara tim
puriu și pînă toamna tîrziu într-un 
sistem de cultură care să asigure 
obținerea unor producții cît mai 
mări la ha.

In raionul. nostri1 avem organiza- țrețui verde de pe 48 ha obținut din 
cultură dublă formată dintr-un 
amestec de iarbă de Sudan și orz. 
Rația de hrană va fi completată cu 
dovleci, pepeni furajeri și pășune.

între 17 septembrie 1 octombrie 
se va folosi cultura dublă de po
rumb și sorg. La sfîrșitul acestei pe
rioade de vară se introduce în ra
ție porumbul însilozat.

Toate nutrețurile verzi cultivate 
se dau tocate la iesle atît pentru 
animalele proprietate obștească cît 
și pentru cele aflate în proprietatea 
personală a colectiviștilor. în acest 
scop folosim 2 tractoare cu remorci 
și 2 tocători mecanice.

Este bine ca experiența de la 
Coteana să fie folosită orientativ în

te 12 pășuni model cu o suprafață 
totală de 3953 ha din care anul 
trecut 1753 ha au fost cultivate pen
tru conveier verde. Noi urmărim să 
facem pășuni model în fiecare co
mună, Cea mai bună experiență o 
avem la Coteana, unde anul trecut 
s-au obținut în medie 27 tone masă 

de la ha realizîndu-se un bene
ficiu de aproape 100.000 lei.

M-am preocupat îndeaproape de 
organizarea conveierului, verde la 
Coteana. lată cum am procedat, 
împreună cu consiliile de conducere 
f.le gospodăriilor colective din co
mună am calculat ce cantitate de 
furaje este necesară pentru hrana 
animalelor proprietate obștească și 
a celor aflate în proprietatea perso
nală a colectiviștilor, în total 1426 __ >_________  _ _________________ _____ _
taurine și 4000 oi.,Apoi ain întocmit funcție de condițiile fiecărei gospo- 
o schemă amănunțită de conveier coiective.
verde în care am prevăzut ce plan
te furajere să cultivăm pentru 
acest an, pe ce suprafețe, producția 
la ha a fiecărei culturi și produc
ția totală de masă verde, perioada 
de folosire etc. încă de anul tre
cut ne-am preocupat de pregătirea 
terenului și asigurarea semințelor 
necesare. în toamnă am semănat 73 
ha ’ secară masă verde. Mai avem 
45 ha de lucernă și trifoi vechi și 
15 ha pajiște artificială.

în acest an am prevăzut amă
nunțit cu ce să ’ hrănim animalele 
în fiecare perioadă.

, Iată care este schema de folosire 
a conveierului verde pentru taurine, 
De la 1 la 17 mai vom folosi secara, 
iar apoi pășunea naturală. între 21 
mai' — 2 iunie vom da în hrana 
taurinelor orzul de pe 23 ha apoi 
lucerna și trifoiul de pe 34 ha. Bor- 
ceagul îl folosim în' perioada de la 
3-18 iunie, urmind ca de la 19-21 iunie 
să folosim pășunea artificială, 
între 19-29 iunie mai folosim ovăzul 
pentru masă verde, iar pînă ta 14 
iulie iarba de Sudan. Apoi pînă la 1 
aiftust vom da animalelor lucernă 
dili coasa a ll-a și porumb masă 
verde. De la 1 la 16 august animalele 
vor pășuna și vor primi suplimen-

Anul acesta, colectiviștii din raio
nul Slatina își vor mări sectorul 
zootehnic cu mii de animale. O 
sursă serioasă în vederea asigură
rii bazei furajere o constituie și 
organizarea conveierului verde. In 
acest scop suprafața destinată con
veierului verde va depăși 5.000 hec
tare, încă de pe acum au fost în
treprinse o serie de măsuri. Cu aju
torul specialiștilor sfatului popular 
regional și ai sfatului raional s-a 
întocmit planul de culturi pentru 
fiecare suprafață îh parte. Se pre
vede să fie sporite în special supra
fețele cu culturi duble. Colectiviștii 
ajută voluntar la curățirea izlazu
rilor. La casa agronomului din Pi
tești s-a făcut școlarizarea tehnicie
nilor care vor conduce lucrările ne
cesare. S-a făcut și aprovizionarea 
cu semințele necesare etc. Sporirea 
producției de nutrețuri verzi asigură 
o bună hrănire a animalelor în pe
rioada de vară, astfel ca gospodă
riile colective să obțină cantități cît 
mai mari de carne, lapte, lină, spo- 
rindu-și astfel veniturile bănești și 
contribuția la aprovizionarea popu
lației.

Ing. CONSTANTIN IORDACHE

Gospodăria noastră are un sector 
zootehnic în plină dezvoltare : 659 
bovine, 1.000 porcine, 4.000 păsări, 
peste 12.000 de oi.

Pentru asigurarea furajelor nece
sare am extins culturile duble -și 
intercalate. Anul trecut, pe o supra
față de 1.000 ha cu porumb am cul
tivat intercalat și dovleci. Acordînd 
atenție însămînțării la timp a cultu
rilor, întreținerii lor în bune condi
ții am reușit să obținem la fiecare 
hectar 2.200 kg dovleci și aproape 
3.000 kg porumb boabe.

Și în ce privește culturile duble 
am obținut anul trecut rezultate bu
ne. După recoltarea păioaselor, pe 
o suprafață de 400 ha am semănat 
porumb intercalat cu soia pentru 
siloz și masă verde, iarbă de Sudan 
și mei pentru păsări. Folosind cultu
rile duble am asigurat masa verde 
în timpul pășunatului, în special la 
oi. în plus am obținut 1.200 tone 
siloz de porumb și soia.

Anul acesta efectivul de animale 
al gospodăriei noastre va crește la 
962 bovine, 2.700 porcine, 16.500 
ovine etc. Paralel cu dezvoltarea 
sectorului zootehnic se pune cu și 
mai multă tărie asigurarea bazei 
furajere. Pentru aceasta avem în ve
dere în primul rînd creșterea pro
ducției la hectar. Anul acesta vom 
însămînța culturi duble pe o supra
față de 500 hectare — porumb siloz, 
porumb amestecat cu soia pentru 
masă verde ; de asemenea în cui-

tură intercalată cu porumb semă
năm dovleci și fasole pe o supra
față de 900 ha.

In prezent executăm grăpatul, 
ogoarelor de toamnă. Dacă tempe
ratura în sol va- fi de 8—10 grade, 
odată, cu porumbul vom însămînța 
și culturile . intercalate. De aseme
nea, încă de acum am asigurat uti
lajele necesare pentru irigarea ce
lor 50 ha. ce le vom cultiva în a 2-a 
cultură cu porumb siloz. Anul aces
ta, prin culturile duble și interca
late, vom obține de pe aceeași su
prafață o cantitate de furaje de trei 
ori mai mare iată de ultimii 3-4 ani. 
în acest iei asigurăm' animalelor fu
raje în cantități suficiente.

NICOLAE GAIDAGIU
președintele gospodăriei colective 

din comuna Topalu, 
regiunea Dobrogea

pășuni în-

Vom însiloza 6.500 tone furaje
Numărul animalelor proprietate obș

tească din gospodăria noastră colec
tivă sporește continuu. Practica ne-a 
dovedit că producfia în sectorul zoo
tehnic depinde în cea mai mare mă
sură de asigurarea furajelor. O aten
ție deosebită acordăm porumbului de 
siloz. Anul trecut s-au însămînțat 211 
ha porumb siloz în cultură pură, iar în 
cultură dublă 300 ha. Circa 1.000 tone 
de porumb semănat în cultură 
s-a folosit în hrana animalelor ca 
verde.

Anul acesta prevederile sînt 
mai mari. Sectorul zootehnic 
ge la 645 taurine din care 
și juninci, 600 porcine din 
scroafe, 2.100 oi si o matcă 
păsări.

Pentru hrana animalelor în timpul 
verii însămînțăm 260 ha cu mazăre, 
lucernă, borceag, iarbă de Sudan, pe
peni furajeri și alte culturi. Ținînd sea
ma de creșterea numărului de animale 
am stabilit și necesarul de hranăi pen, 
fru iarna viitoare. Principala planta fir 
rajeră care va constitui baza hrăpirii producții mari de furaje care să asi- 
animalelor este porumbul de siloz. In 
primăvara aceasta vom însămînța 250 
ha cu porumb siloz în cultură pură, 
Vom mai semăna în cultură dublă 350 
ha porumb. Pentru a obține un nu

dublă 
masă

în regiunile muntoase sînt 
tinse. Pe lingă hrană, animalele au aici 
aer curat, apă de calitate și lumină — 
factori principali pentru o creștere și 
dezvoltare corespunzătoare și o produc
ție sporită.

Anul trecut I s-a repartizat gospodă
riei noastre o pășune pe Muntele Mic 
în raionul Caransebeș. împreună cu 
organele sfatului popular raional și ale 
sfatului popular comunal, am determinat 
perimetrul pășunii, finind seama că pe 
timp neprielnic animalele aduse din 
alt mediu ar putea avea de suferit, gos
podăria noastră a construit din ma
teriale locale (lemn, șindrilă etc.) un 
șopron cu o capacitate de adăpostire 
pentru 300 animale. La începutul lunii 
iunie am organizat transportul animalelor 
la munte. Transportul l-am făcut cu ca
mioanele în două zile ducînd pînă sub 
munte cele 152 de capete tineret bovin, 
16 mînji, 4 cai pentru samar.

în prima decadă, pînă ce animalele 
s-au acomodat, au primit și cîte 1,5 kg 
concentrate pe zi, iar pe urmă, concen
tratele nu s-au dat decît tineretului 
mai slab și tăurașilor de prăsilă, Pășunea 
a fost împărțită în trei tarlale care au 
fost pășunate în rofafie. Pășunea de 
p.e poalele muntelui, care ,este, mai ferită 
de vînt, a fost, rezervată numai penftu 
pășunatul pe timp ploios.

Animalele au păscut zilnic iarbă Su

ficientă, iar cînd se întorceau sub unu 
brare sau seara la adăpost aveau asi< 
gurafi bolovani de sare. Pe cursul celor 
trei pîraie care brăzdau pășunea am 
amenajat adăpători, astfel că In tot 
timpul animalele au avut apă suficientă.

Tineretul bovin s-a dezvoltat foarte 
bine. Procentul de fecundajie a fost de 
sută la sută.

Un mic calcul arată ce foloase a 
adus gospodăriei colective organizarea 
acestei tabere. Luînd o cifră medie da 
40 kg masă verde consumată de uri 
animal pe zi, rezultă că la 172 capete 
tineret taurin și cabalin. în cele 90 de 
zile de pășunat am făcut o economie 
de 619 tone furaje. Calculînd cantitatea 
concentratelor pe care am economisit-o 
în 80 de zile de pășunat (în primele 40 
zile am. dat animalelor concentrate), 
reiese că am făcut o economie de 
20.640 kg. care au o valoare de 30.960 
lei. Animalele tinere, care s-au dezvoltat 
armonios și proportional, vor da pro
ducții mari pe viitor.

Consiliul de conducere al gospodă-< 
rief noastre a prevăzut ca în acest an 
să ducă la munte circa 300 capete tine
ret bovin, obfinînd aStlel producții fot 
mai mari și cu cheltuieli reduse.

VASILE CIURUȘ 
inginer zootehnic 

G.A.C. Iecea Mare, regiunea Banat

Un nutreț vaBoros: sfecla «le zahăr
în multe gospodării 

colective din zonele 
unde sfecla de zahăr 
dă producții mari la ha 
ea a început să fie cul
tivată și pentru furaj. 
Atunci cînd se introdu
ce în rație alături de 
porumbul de siloz, care 
reprezintă furajul de 
bază, se obțin produc
ții de lapte 
Sfecla de zahăr 
te folosi atît 
hrana vacilor

peritiü"creșterea și în- 
grășarea porcilor.

In multe gospodării 
se cultivă însă sfecla 
furajeră. Ce este mai 
avantajos? O producție tăți nutritive și celor 460 

kg proteină digestibilă 
obținute în plus se poa
te vedea ținînd seama 
că o unitate nutritivă și 
80—100 g proteină di
gestibilă sînt, suficiente 
pentru a obține un litru 
de lapte.

numai 4.600 unități nu
tritive și 220 kg pro
teină digestibilă.

Cît de mare este va
loarea celor 3.500 uni-

fre| mai bogaf în profeine vom cui- 
fiva infercalat circa 100 ha porumb îri 
amesfec cu leguminoase.

Am făcuf din timp pregătiri pentru 
obținerea unor produefii mari la ha. 
Terenul este arat din toamnă, iar a- 
cum îl discuim pentru a împiedica 
pierderea apei.

Ca lucrări de întreținere a culturii 
de porumb siloz, am stabilit să dăm 
două sape rotative, două prașile me
canice între rînduri și trei prașile ma
nuale. Noi am procurat sămînjă va
loroasă de porumb hibrid. Vom se
măna 3 hibrizi dubli cu perioade de 
vegetație diferită, pentru a avea po
sibilitatea să facem însilozețrea eșalo
nat cînd porumbul va ajunge în faza 
de lapte-ceară. Anul acesta vom însi
loza 6.500 tone furaje, adică mai mult 
decît dublu fafă de anul trecut. Pentru 
a păstra cît mai bine nufreful însilo
zat ne-am propus ca 20 de gropi de 

i*..-siloz să le cimentăm. Măsurile luate 
i- ne dau convingerea" că vom obține-

Mazărea către porumb : Ia-mă pe 
lîngă tine și împreună ne vom trans
forma în mai multă carne și lapte.

de 25 tone sfeclă de 
zahăr la ha conține 
8.100 unități nutritive și 
680 kg proteină diges- 
tibilă, în timp ce o pro- 

sporite. ducție de 30 tone sfe- 
se poa-
pentru cît se obține în 
cît și leași condiții,

clă furajeră la ha, atît 
ace- 

conține
mult 
ajun-va

247 vaci 
care 200 
de 5.400 Ce nutrețuri asigurăm animalelor

gure creșterea producției de lapte -și 
carne.

ION ILEA 
președintele G.A.C. „Steagul Roșu”, 

comuna Salcia, raionul Calafat

Deși are numai doi ani de activitate, gospodăria noastră și-a dezvoltat mult sectorul zootehnic, care cuprinde 390 taurine, din care 125 vaci și juninci, 400 oi și 32 scroafe. Anul trecut, noi,am realizat în medie cîte 2.564 litri lapte pe cap de vacă furajată, 64 litri lapte și 2 kg lînă de la fiecare oaie. Din totalul veniturilor bănești de 1.334.640 lei, realizate în cursul anului trecut, ■560.171 lei provin din sectorul zootehnic.Creșterea efectivului de animale și a productivității lor a. fost posibilă datorită faptului că am dat o

atenție deosebită asigurării bazei furajere. La întocmirea planului de producție am ținut seama de numărul animalelor existente, precum și de perspectivele dezvoltării fermelor.In vara trecută am însămînțat sub plante protectoare 80 ha cu trifoi.
Din experiența

G. A. C. Bucecea

Conveierul verde de Ia G.A.C. Cogealac, regiunea Dobrogea, a asigurat anul trecut nutrețul necesar în 
tot timpul verii. In fotografie : pășunatul animalelor pe conveler.

In prezent, avem 110 ha cu trifoi anul II și III. In primăvara aceasta vom însămînța 20 ha cu borceag, 60 ha cu porumb pentru siloz. Ca și anul trecut, anul acesta vom asigura tot cîte 10 tone de porumb însilozat pe cap de vacă furajată în amestec cu borhot. în vederea completării hranei animalelor pe timpul verii, am planificat să însămînțăm cu mazăre pentru, masă, verde 40 ha.Pentru a completa necesarul de furaje căutăm să folosim cît mai bine posibilitățile existente în gospodărie. Astfel, după ce vom recolta păioăsele, vom însămînța cu porumb și floarea-soarelui 100 ha. Toamna, cînd recoltăm sfecla de zahăr, strîngem toate cnletele de sfeclă de zahăr pe cure le îrisilo- zăm. Pentru hrana animalelor, în timpul verii avem 400 ha. pășune, de pe care am planificat. să obținem o producția medie de 10.000 kg masă verde. Pentru a se obține o cantitate cît mai mare de masă verde, 60 ha de pășune vor fi irigate de 2-3 ori în timpul verii. De fiecare dată înainte de irigare se vor administra pe această suprafață cîte 100 kg azotat de amoniu la hectar. De pe această suprafață contăm să obținem o producție de cel puțin 18.000—20.000

i kg masă verde la hectar. Pășunatul : se va face pe tarlale timp de 4-5 ■ zile, după care parcela respectivă va i sta în pauză 25-30 de zile.Pentru iarna viitoare, noi vom avea 9.655 tone nutreț însilozat, 150 I tone sfeclă de zahăr pentru furaj, . 960 tone fînuri și 620 tone concentrate — în afară de paie, pleavă, coceni, vrejuri etc. Vacilor cu lapte le vom administra porumb siloz în amestec cu borhot, iar pentru tineret folosim pe scară largă hrănirea cu borhot în amestec cu șișcă de coceni și pleavă. în afară de siloz și fînuri, am căutat să asigurăm animalelor cantitățile necesare de concentrate — porumb și orz pe care le folosim îndeosebi în furajarea porcilor puși la îngrășat și a vacilor cu lapte.Ca urmare a hrănirii raționale, în primul trimestru din acest an am obținut de la fiecare vacă furajată, cu aproape 200 1 lapte mai mult decît am realizat în aceeași perioadă a anului trecut. Aceasta ne îndreptățește să credem că anul acesta, deși numărul vacilor va ajunge, la sfîr- șitul anului, la 230 (din 500 de taurine), vom realiza, în medie, cîte . 2.800 litri de. lapte pe cap de vacă furajată, așa cum ne-am luat angajamentul.Vom avea posibilitatea să vindem, pé bază de contract, 300 de porci grași. 87 bovine, 2.830 hectolitri de lapte, 1.000 kg brînză de oaie, 1.367 kg lină etc. Venitul bănesc din acest sector va fi de circa un milion.Colectiviștii noștri se străduiesc să asigure o puternică bază furajeră, în vederea bunei hrăniri a animalelor și obținerii de producții sporite.
GHEORGHE IRIMIE 

președintele G.A.C. „Unirea" 
din comuna Bucecea, 

raionul Botoșani
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Expoziția școlilor 
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o bună îngriji-
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ALEXANDRU TRIFU (Institutul de Arte Plastice-București)

Hotărîtă să-și ajungă țelul 
chip, va pleca fără voia 
la școala 
să devină 
animale.

Un grup de elevi în vizită la Mu- 
heul de Istorie naturală „Grigore 
itntipa".

Numeroși iubitori ai artei plas
tice vizitează in aceste zile gale
riile de artă românească și uni
versală ale Muzeului de artă al 
R. P. Romine, de la Palatul Re
publicii. Galeriile pot fi vizitate 
zilnic între orele 11—19. Luni 
închis.

un cer intens,

eră în expoziție lucrări in- 
iste, de pildă, demn de po- 
itul rafinat al imprimeurilor 
e Bîclea Radu și nu pot fi 
vederea lucrările Adrianei 
in tablou surprinzător de

La Teatrul de Stat „Al. Davila" 
din Pitești a avut loc cea de-a 
7-a premieră a stagiunii 1961— 
1962 cu piesa „Pata fără zestre“ 
de A. N. Ostrovski. Regia artis
tică aparține lui Virgil Sacerdo- 
țeanu, scenografia este semnată 
de Mihai Tofan de la Teatrul Na-

„PATRiA NOASTRĂ“

Imagini ale operelor sculpturale romane 
descoperite recent la Constanța

Cîfeva lucrări noi 
de filozofie

Băjan, tînăra ingineră agronom care 
îi urmează pe cei îndrăzneți, le spri
jină inițiativele pentru ca ele să 
devină fapte.

Piesa lui Gheorghe Vlad se în
scrie printre acele lucrări dramatice 
care oglindesc artistic noile relații, 
noul mod de a privi și de a înțelege 
îndatoririle omului în viața colecti
vului. In funcție de această atitu
dine se definesc oamenii, se veri
fică tăria caracterelor și intransi
gența lor. Lisandru sau Păun Cio- 
cîlteu nu dezarmează niciodată. 
Chiar atunci cînd răuvoitorul Buz- 
durică reușește să inducă în eroa
re pe alții și să întîrzie primirea lui 
Păun în partid, acest om sincer și 
cinstit rămîne pe deplin convins că 
dreptatea este de partea lui. în
zestrat cu calități creatoare, cu in
geniozitate și iscusință, Păun Cio- 
cîlteu continuă să lucreze la con
struirea cuptorului de var pînă cînd 
ideea sa triumfă. Arătînd cum so
cialismul descătușează energiile și 
inițiativele oamenilor dîndu-le posi
bilitatea să fie puse pe deplin în 
valoare, piesa subliniază că în via
ța colectivei acționează în condiții 
schimbate conflictul dintre nou și 
vechi, lupta contra oricărei stagnări,

O carie 
despre Al. Humboldt

contenit în față perspectiva întări
rii gospodăriei colective, a înflo
ririi ei. a bunăstării tuturor. De a- 
ceea, planurile, ideile, gîndurile loz 
atrag și unesc pe toți cei din jur, la 
care află înțelegerea și sprijinul 
necesar pentru a le traduce în via
ță. Gheorghe Vlad surprinde un mo
ment semnificativ în evoluția con
științei țărănimii colectiviste: înțele
gerea intereselor obștești ca pe pro
priile lor interese. O asemenea atitu
dine caracterizează nu numai pe cei 
trei eroi amintiți mai sus, ci și alte 
personaje ale piesei; paznicul Vasile

Recent, colectivul Teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra" a pre
zentat, pe scena Teatrului Ma
ghiar din Cluj, 13 spectacole cu 
piesele „Passacaglia“; „Al patru-

cul. Regia a subliniat accentele co
mice ale textului și îndeosebi repli
cile de duh ale celor doi, un fel de 
Păcală și Tîndală (Mitu și Nate) care 
s-au dovedit a nu fi lipsite de tîlcuri, 
ironizînd trăsături ale vechii menta
lități. Finalul spectacolului are un 
caracter agitatoric, plin de însufle
țire.

Din distribuție s-au remarcat în 
primul rînd Ion Marinescu, interpre
tul lui Păun Ciocîlteu, care a evi
dențiat frumusețea morală a unui 
simplu colectivist. Actorul a conturat 
original figura acestui om cinstit, 
a redat nuanțele proprii personali
tății lui. Este emoționant de pil
dă, momentul dinaintea intrării e- 
roului la ședința în care se discuta 
primirea sa în partid : interpretul a 
reușit să comunice puternic bucu
ria și emoția celui ce trăiește o zi 
de neasemuită importanță în via
ța sa.

Rodica Popescu a realizat cu 
vioiciune și exuberanță figura unei 
fetișcane entuziaste. Silviu Stăncu- 
lescu (Lisandru) a dat viață unui 
personaj energic, viguros, Intransi
gent, plin de încredere în forța co
lectivului. Cu aceeași naturalețe și 
degajare și-au interpretat rolurile, 
Eugen Petrescu (paznicul Băjan) și 
cei doi interpreți ai cuplului Mitu- 
Nate, Mihai Pălădescu și Constan
tin Florescu. Aceștia din urmă au 
cîștigat simpatia spectatorilor prin- 
tr-o comportare firească și plină de 
umor, care a completat în mod feri
cit textul contribuind la individuali
zarea acestor două personaje memo
rabile. Decorurile sobre, adecvate 
textului și necesităților teatrului 
(care are misiunea de a prezenta 
permanent spectacole în turneu prin 
satele regiunii), sînt semnate de Er
vin Kuttler,

Ni se pare că actorii trebuie să 
evite anumite gesturi inutile și exa
gerate, care pot distrage atenția 
spectatorului. Muzica de scenă este 
greoaie și nepotrivită textului.

Cu „îndrăzneala". Teatrul Regio
nal București a făcut un pas bun în 
îndeplinirea menirii sale. Punind și 
mai departe în scenă piese inspira
te din viața de azi a țărănimii co
lectiviste, acest teatru va continua 
să meargă pe un drum bun, cores
punzător sarcinilor care îi stau în 
față.

Din literatura tehnică sovietică. 
Editura Tehnică a publicat de cu-

La Muzeul științelor experi
mentale din Capitală se deschide 
azi o sală nouă. Fotografiile, gra
ficele, reliefurile, machetele ex
puse aci prezintă etapele parcurse 
și succesele obținute pînă acum 
în cucerirea spațiului cosmic.

Editura Agro-Silvică M publicai 
lucrarea „Topografia" de Gh. Ga
vrilov, I. Barbălată, T. Oprică șl C. 
Impăratu. Cartea tratează probleme 
de planimefrie, lucrări de friangula- 
fie, principiile și metodele de ni- 
velment geometric, trigonometric și 
barometric, calculul și diviziunea 
suprafețelor cu probleme de deta
șări și parcelări. Lucrarea se adre
sează, în primul rînd, elevilor șco
lilor tehnice de topografie, precum 
și inginerilor și tehnicienilor care 
execută lucrări topografice.

Traduceri din literatura 
tehnică sovietică

Lucrarea „Al. Humboldt" de V. 
Safonov, tradusă din limba rusă la 
Editura Științifică, înfățișează as
pecte din viața și activitatea cunos
cutului om de știință german. în 
volum sînt relatate mai ales călă
toriile sale în America de Sud și în 
Rusia, observațiile științifice în do
meniul geografiei, geologiei, bo
tanicii.

Titlul acestei piese subliniază 
principala trăsătură de caracter a 
eroilor săi. Pentru că și Lisandru, și 
Păun Ciocîlteu, și Zoica sînt în pri-, 
mul rînd oameni îndrăzneți, oameni 
noi, reprezentativi pentru stadiul de 
astăzi al conștiinței țărănimii noa
stre colectiviste. Ei întruchipează 
voința celor mai mulți din tovarășii 
lor de muncă. Cu toții gîndesc, 
chibzuiesc, se simt răspunzători pen
tru treburile obștești, caută necon
tenit căile prin care gospodăria co
lectivă poate deveni mai puternică, 
cu surse de venituri mult mai bo
gate, cu roade pe măsura hărniciei 
țăranilor muncitori. Dar pentru ca 
toate aceste gînduzi să poată fi pe 
deplin înfăptuite, oamenii trebuie să 
îndrăznească. Și această hotărîre 
de a înfrînge comoditatea și lipsa 
de inițiativă a unora îl face pe Păun 
Ciocîlteu, om inimos și înflăcărat, 
să pornească la ridicarea unui cup
tor de var care să aducă impor
tante economii gospodăriei. Curajul 
lui Păun Ciocîlteu pare unor oameni 
închistați și comozi ca Pavel, un 
act de indisciplină, menit numai să 
risipească banii gospodăriei. Dar 
pînă în cele din urmă, sprijinit de toți 
colectiviștii. Păun Ciocîlteu va reuși 
să vadă gîndul său prinzînd viață.

Și Lisandru este un îndrăzneț. în
tors de la școala de brigadieri, el 
nu acceptă un post comod în birou, 
ci vrea să fie în primele rînduri ale 
muncii, pentru ca treburile în gos
podărie să meargă din ce în ce mai 
bine. Și Zoica este o -fată aprigă și 
îndrăzneață. Ea are de înfrînt pre
judecata mamei ei, deprinsă să pri
vească disprețuitor anumite înde
letniciri, ca aceea de văcăreasă, de 
exemplu, 
cu orice 
părinților 
va izbuti 
toare de

Ceea ce a izbutit să demonstreze 
artistic autorul este faptul că eroii 
săi nu acționează în numele unor 
scopuri înguste, egoiste, ci au ne-

TIMIȘOARA (coresp. „Scîn- 
teii”). — în ultimul timp, cele 
64 de brigăzi științifice organi
zate pe lingă filiala S.R.S.C. Ba
nat au efectuat 243 de deplasări 
in satele îndepărtate și în gos
podăriile colective de curînd con. 
stituite.

țional „I. L. Caragiale" din Bucu
rești. ,j'

Din cele 7 piese puse in scenă 
pînă în prezent, 4 au fost în pre
mieră pe țară.

Intr-un stadiu avansat se află 
cea de-a opta premieră : specta
colul „Bărbierul din Sevilla“ de 
Beaumarchais, a cărui direcție de 
scenă va fi semnată de Radu So
rin Grigorescu, iar scenografia de 
Ion Popescu Vdriște de la Teatrul 
de Comedie din București.

Prin răspunsurile date la în
trebările puse de țărani, mem
brii brigăzilor științifice au lămu
rit o seamă de probleme legate 
de lucrările și măsurile agroteh
nice în campania de primăvară, 
de organizarea și consolidarea 
gospodăriilor colective, precum 
și de evenimentele politicii inter
naționale.

La acțiunile brigăzilor științi
fice din regiune au luat parte 
aproape 60.000 de cetățeni.

noastră“ a Editurii 
pregătește pentru

felor de arfă, care ocupă la rîndul lor 
o parte din sălile expoziției. Cu ei 
va crește spornic numărul celor 

lupte pentru difuzarea largă 
pentru 

în orice
Din

rînd, în traducere, cîteva noi lu
crări : „Energia și resursele energe
tice" de P. P. Lazarev, „Tehnologia 
de grup în construcția de mașini" 
de S. P. Mitrofanov, „Construcția 
dispozitivelor pneumatice șl hidrau
lice" de I. A. Țlporin și I. I. Kuz- 
nețov.

Așa cum s-a mai . ____________________
care înalță noi construcții pe terenul vechii gări Constanța, arheologii 
au descoperit un depozit cu 24 monumente sculptuxaie romane, aparți- 
nînd secolelor II—III din era noastră, de o mare valoare științifică și 
artistică. Publicăm, în continuare, fotografiile cîîorva. Prima imagine, 
așa cum s-a apreciat la recenta sesiune științifică de la Constanța a 
arheologilor, reprezintă pe Fortuna, zeița protectoare a vechiului Tomis, 
diademată, cu cornul abundenței în mina stingă, și cu sceptrul în mîna 
dreaptă. Ea are la picioare pe Zeul Mării Negre, protector al portului, 
al navigației și ai orașului Tomis — Pontos, bărbos, ieșind din apă pe 
jumătate gol, sprijinit de o corabie : pe cap are o coroană care redă 
conturul pentagonal al cetății Tomis, poarta principală și turnurileț\ 
de apărare. A doua imagine înfățișează un altar, cu VGgi urme de ine5 
cripție. Sculptura unui dioscur, în picioare, ținînd calul de căpăstru, este 
prezentată în imaginea a treia.

------------O o o------------

înfățișarea totdeodată radioasă și gîn- 
difoare a unei familii de țărani, 
strînsă în jurul radio-ului. Ar trebui 
pomenite aici și alte crîmpeie de viață 
surprinse în pînzele acestor tineri, fe
tița, de exemplu, care s-a înălțat pe un 
scăunaș în balcon, ca să contemple, 
lîngă maică-sa, un peisaj de blocuri 
proaspete (Alexandru Trifu). Și ar mai 
trebui pomenit portretul de ufecisf, de 
o frumoasă respirație, piefat de I. Bă- 
nulescu.

Cine se apropie cu reculegere 
de realități, fie cît de modeste, gă
sește calea unor lucrări echilibrate, de 
sunet plin. Un subiect care pufea 
deveni prilej de duioșii, de sfatuefe 
gîndife mărunt, în stil de „vitrină" — 
e vorba despre un „Tînăr crescător", 
care îngrijește un vițel — a devenit 
o sculptură compact construită, unde 
gravitatea se unește cu o fărîmă de 
grație decorativă (Gh. Tiufin, Bucu
rești). De asemenea, un cap „Stu
denta", modelat de Horia Flămîndu 
(Cluj), are o vibrație sufletească ce 
apare tocmai în efortul autorului de 
a se apropia respectuos de viață.

La capitolul graficii, lucrările izbu
tite ale studenților sînt numeroase. 
Unii din acești tineri, State Ion, de 
exemplu, îți rețin neapărat atenția în 
expoziție. Ilustrațiile sale au atmosferă 
de poezie, iar acelea ale lui Dumitru 
Cionea (la un volum de Arghezi) vă
desc de asemenea un grafician promi
țător, care trasează cu o linie subțire 
gesturi grele de sens,

O expoziție ca aceasta ne permite să 
măsurăm strădania pe care o depun 
studenții noștri, conduși de profesorii 
lor. Ea ne arată ce premisă largă sînt, 
pentru arta de mîine, institutele și șco
lile noastre de plastică. Printr-însele, 
frumusețea e chemată energic la viață. 
Pentru că socialismul vrea ca nici un 
talent să nu se piardă.

Pentru ca nici un talent să nu se 
piardă, socialismul deschide școli de 
artă plastică în care învață mii de 
elevi, nu doar la București, dar și 
la Giurgiu sau Turnu Severin. Copii 
care altădată n-ar fi putut desena 
decît pe caldarîm, cu tibișirul, învață 
acum organizat elementele artei, cu 
profesori care-i îndrumă statornic și-i 
poartă la muzee. Acești copii vor fi 
pictorii și sculptorii noștri de mîine. 
în fața celor mai bune lucrări făcute 
de ei, atît de numeroase în expoziție, 
simți nevoia să visezi la viitor. Din 
care crisalidă — te întrebi — va iz
bucni un fluture magnific ? Din care 
planșă măruntă, copilărește semnată cu 
creionul, vor crește aripile artistului de 
mîine ?

Expoziția despre' care vorbim e găz
duită în sălile de marmură ale Casei 
Scînteii, și micii expozanți n-au numai 
un cadru amplu și luminos pentru 
planșele lor, dar au și satisfacția unoi 
distincții ce se numesc Diplome de 
onoare sau de merit. Tot ce aparține 
viitorului este privit la noi cu gravitate.

Și de altminteri, oricît ar semăna cu 
un joc fericit, însuși procesul de în
vățare a artei, de către copii, e plin 
de gravitate. Copilul uneori își 
contemplă grozav de mîndru micile 
lui progrese ; Pierre, băiețelul din 
cartea lui Anatole France, rămă
sese surprins, ca de o descoperire 
epocală, de întîile figuri la care fă
cuse brațele nu doar dintr-un băț, din- 
fr-o linie, ci din două. Dar dacă nu 
descoperă el singur, pe rînd, marile 
invenții ale artei, ci le învață, copilul 
are totuși, cînd desenează, un senti
ment de uimire, o participare emo
ționată, pe care educatorul trebuie să 
le dezvolte. Contează, de bună seamă, 
în ce fel știe profesorul să propună un 
motiv elevilor. Sînt foarte numeroase, 
în expoziție, lucrările în care eveni
mentele și întîmplările luate drept temă, 
au trezit un răsunet în imaginația șco
larilor.

Atlasul lingvistic romîn
în Editura Academiei R. P. Ro- 

mîne a apărut „Atlasul lingvistic ro
mîn” — serie nouă — volumul III, 
întocmit de Institutul de lingvistică 
al Filialei din Cluj a Academiei 
R. P. Romîne, sub direcția acad. 
Emil Petrovicl. Cuprinde noțiuni 
lingvistice privitoare la plante, cîine 
și pisică, animale și păsări sălbatice, 
vînătoare, fîrîtoare, amfibii, pescuit, 
insecte, timp, configurația terenului, 
ape, umiditate și navigație, comu
nicații, națiuni, categorii sociale, 
administrație.

pentru a vedea și a merge mereu 
mai departe. S-a remarcat pe 
bună dreptate că piesa lui Gheor
ghe Vlad este rodul unei cunoașteri 
nemijlocite a vieții, a unei legături 
îndelungi cu viitorii eroi ai operelor 
literare. De aici și caracterul veridic 
al acțiunii, autenticitatea celor mai 
mulți dintre eroi.

„îndrăzneala'
debut. Calitățile ei au arătat că a- 
vem în față un autor înzestrat, cu 
reale însușiri. Demn de remarcat, 
mal ales pentru un autor debutant, 
este calitatea replicii : viguroasă, 
plină deseori de miez și de haz, 
exprimînd cu conciziune ideile pie
sei. Piesa are însă și unele slăbi
ciuni de ordin artistic. Transforma
rea președintelui gospodăriei colec
tive, Pavel, se produce brusc, fără 
a fi motivată psihologic. Autorul nu 
a reușit să dea relief și consistență 
figurii lui Ion Pîrvu, secretarul comi
tetului raional de partid. Rolul pe 
care acest activist îl are în rezol
varea conflictului, bogăția lui su
fletească nu sînt reliefate cu vigoa
re artistică. Mai sînt în piesă unele 
lungimi ; pe alocuri conflictul scade 
în intensitate, ca urmare a unei con
strucții dramatice în care se simte 
încă lipsa de experiență scenică. 
Unele îngroșări ale dialogului, une
le căutări gratuite ale comicului pu
teau lipsi din text. Important este 
faptul că Gheorghe Vlad a scris o 
lucrare valoroasă, izvorîtă din ce
rințele cele mai vii ale actualității, 
o piesă care răspunde sarcinilor ac
tuale ale luptei pentru consolidarea 
economică și organizatorică a gos
podăriilor agricole colective.

Spectacolul de pe scena Teatru
lui Regional București a demonstrat 
însușirile și entuziasmul acestui co
lectiv fînâr, capabil de realizări ar
tistice demne de apreciat. Regizo
rul Mihai Dimiu a realizat un spec
tacol viu, antrenant și combativ. 
Ideile piesei se desprind clar și 
convingător din interpretarea artiș
tilor, reușind să cucerească publi-

a o face să 
colț de țară, pre- 
maferiale ieftine, 
creeze lucrări de 

aspect somptuos, carpete admirabile, 
ca aceea executată de Papp ludith 
(Cluj). încercările de arfă decorativă, 
prezente în expoziție, sînt variate ; 
ele își propun soluții pentru împodobi
rea de gări și școli sau caufă culori și 
ornamente pentru un bazin în mozaic, 
însă unele din aceste încercări, unele 
proiecte de friză pe fond de aur, a- 
lunecă spre un aspect pompos ori spre 
o înțelegere idilică, nepotrivită, a 
femei.

Diversitatea de preocupări, de ge
nuri, este o trăsătură a expoziției de 
față, alături de numărul mare al lucră
rilor și al artiștilor. Această varietate 
răsfrînge bogăția inepuizabilă a vieții 
noastre noi. Construcția socialistă îi 
solicită rodnic pe tinerii artiști ; au 
o incontestabilă căldură scene ca 
aceea pictată de Z. Butnaru, care, cu 
darul de a reda caracteristicul, fixează

deciși să 
a arfei, 
pătrundă 
tutindeni. 
ei se străduiesc să

Copiii înfățișează ceea ce văd în jur: 
imagini de muncă, prinse cu vioiciune 
jovială înfr-o acuarelă a lui T. Difrol 
(Cluj), unde înfîlneșfi detalii deli
cioase ; o frînfură de seceriș dobro
gean, desfășurat sub 
peisaje purtînd întipărirea prezentului 
nostru, blocuri în construcție, cargouri 
la Galați, demonstrația de 1 Mai, ima
gini de pe litoral ; crîmpeie de joacă, 
săniușuri pline de rîset. Ar trebui, însă, 
mai mult valorificată dispoziția copiilor 
de a percepe proaspăt unele manife
stări ce vorbesc viu vîrstei lor, petre
ceri și bucurii specifice cum ar fi, prin
tre altele, spectacolele de circ. Feeri
cul, pe care-l caufă copiii, se poate 
naște foarte bine din realitatea ime
diată, nu din fantastic.

Elevii care se apropie de termenul

Publicul romînesc va avea în curînd 
prilejul să înfîlnească în sălile de spec
tacole pe cîțiva reprezentanți de frunte 
ai artei sovietice, care ne vor vizita fara.

Spectatorii romîni păstrează o frumoa
să amintire basului sovietic Alexei Kriv- 
cenia, artist al poporului al U.R.S.S., so
list al Teatrului Mare Academic de Stat 
din Moscova, atît din turneul pe care ar
estul l-a întreprins la noi în anul 1956, 
cit și din filmul „Boris Godunov" în care 
el a interpretat cu măiestrie rolul călu
gărului Varlaam. A. Krivcenia va cînta 
din nou în țara noastră la București în 
zilele de 17 și 20 aprilie în „Boris Go
dunov“ și „Rusalka", iar la Timișoara, la 
23 și 25 aprilie, în „Bărbierul din Se
villa” și „Cneazul Igor“.

Cunoscuta balerină sovietică MaiaPli- 
sefkaia — artistă a poporului a U.R.S.S., 
solistă a Teatrului Mare Academic de Stat 
din Moscova, va susține la 1 și 3 mai, 
pe prima noastră scenă lirică, dublul rol, 
al Odettei și Odilliei, în două spectacole 
cu „Lacul lebedelor“. Partenerul cunos
cutei balerine va fi Nikolai Fadeicev, so
list al aceluiași teatru.

In luna mai și-a anunțat turneul în țara 
noastră și cunoscuta formație sovietică — 
Ansamblul de sfat de dansuri populare 
din U.R.S.S., sub conducerea artistului po
porului al U.R.S.S., Igor Moiseev. Creat 
in anul 1937, acest colectiv, păstrător al 
celor mai frumoase tradiții ale dansului 
popular se bucură de o bine meritată 
laimă. Spectacolele sale, prezentate în 
toate republicile Uniunii Sovietice, ca și 
in alte țări printre care Austria, Bulgaria, 
Cuba, Finlanda, Japonia, Mexic, S.U.A. 
etc. au fost pretutindeni încununate de 
succes. Repertoriul formației sovietice 
cuprinde pe lingă diferite dansuri ale 
popoarelor din U.R.S.S., scenete coregra
fice reunite în două cicluri — „Tablouri 
din trecut" și „Tablouri din viața sovie
tică“, precum și dansuri ale popoarelor 
altor țări, (Agerpres)

lèa", „Cum vă place", „Copiii 
soarelui“, „Moartea unui comis 
voiajor“ și „Take, lanke și Kadir“. Spectacolele, la care au 
participat circa 13.000 spectatori, 
s-au bucurat de mult succes. în 
timpul turneului la Cluj, artiștii 
din Capitală s-au întîlnit cu ar
tiști ai Teatrului Maghiar de Stat 
din Cluj, cu care au avut un 
schimb de păreri privind proble
mele de creație, precum și cu stu- 
denți ai diferitelor institute de 
învățământ superior din Cluj.

într-un viitor apropiat, artiști 
ai Teatrului Maghiar din Cluj ur
mează să prezinte pe scena Tea
trului „Lucia Sturdza Bulandra" 
cîteva din cele mai bune specta
cole pregătite în ultimele sta
giuni.

„Cîmpia Soarelui" și-a intitulat 
tînăra poetă Florența Albu un 
volum de reportaje în care în
fățișează poezia nouă a Bărăga
nului. „Harpe și ape" de Ilie 
Purcaru. este o carte a Dunării 
românești, înfățișînd viața care 
pulsează azi pe aceste meleaguri.

în „Valea Șiretului", Paul An- 
ghel va prezenta o călătorie de-a 
lungul Șiretului, arătînd marile 
schimbări petrecute în viața ță
ranilor moldoveni.

Acestea sînt lucrări pe care co
lecția „Patria 
tineretului le 
cititorii săi.

Editura Științifică a publicat, re
cent, cîteva noi lucrări de filozofie. 
Printre acestea sînt : „Eseu asupra 
intelectului omenesc" de John Loc
ke, două volume (traducere din 
limba engleză) ; „Noua Atlantidă“ 
de Francis Bacon (traducere din 
limba engleză) ; „Filozofia lui Hel
vétius“ lucrare monografică scrisă 
de H. N. Momdjian (traducere din 
limba rusă). Primele două lucrări 
sînt însoțite de studii introductive 
și note explicative.

Mii
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Aspect din secția de injecții a Fabricii de mase plastice din Bucu
rești. Aici se fabrică, între altele, o serie de piese din materiale plasti
ce pentru mașini agricole, autocamioane și aparate de radio.

(Foto : Gh. Vințilă) 
-----------O» O----------

TELEGRAME EXTERNE
Pregătirea de cadre 
economice în Cuba

UN AN DE LA ZBORUL LUI IURI GAGARIN - PRIMUL COSMONAUT AL LUMIț

Drumul în Cosmos este deschis

Primirea ministrului Primirea ambasadorului Ghanci
Statelor unite ale Amcricii

de către prim-viceprcșcdintclc
de către prim-viccpreșcdintclc

Consiliului de rtiniștri
Consiliului de Miniștri

al R. P. Romine, al R. P. Romine,

Gheorghe Apostol Gheorgne ApostolMiercuri, 11 aprilie 1962, prim- vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine, Gheorghe Apostol, a primit în audiență de prezentare pe noul trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al Statelor Unite ale Americă, William A. Crawford.

Miercuri, 11 aprilie 1962, prim- vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romî- ne, Gheorghe Apostol, a primit în audiență de prezentare pe noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Ghanei la București, Emmanuel Kodjoe Dadzie.

HAVANA 11 (Agerpres). — TASS : 
La 9 aprilie s-a deschis la Havana 
o școală de pregătire a cadrelor teh
nice pentru întreprinderile Ministe
rului Industriei. Școlii i s-a dat nu
mele lui V. I. Lenin. Prima serie de 
elevi — 300 oameni — au fost re
crutați din rîndul muncitorilor în
treprinderilor industriale din întrea
ga (ară.

Anul trecut ei au învățat să scrie și să citească. Programul de învă
țămînt al școlii cuprinde obiecte de 
cultură generală, conform programu
lui școlii medii, obiecte tehnice de 
specialitate, precum și bazele mar- 
xism-leninismului. Școala va pregă
ti cadre tehnice calificate de diferite 
specialități. După terminarea ei, ab
solvenții pot intra nemijlocit în in
stitute și universități.

In aceeași zi s-a deschis pe lînaă 
Ministerul Industriei o școală de 
pregătire a învățătorilor pentru in
struirea muncitorilor la cursurile de 
minim tehnic. La această școală vor 
fi instruiți în cursul unei luni 600 
de specialiști-practicieni.

In afară de școlile noi de pe lingă 
minister există, de asempnea, o 
școală de pregătire a administrato
rilor întreprinderilor industriale și o școală de pregătire a statisticieni
lor, In fiecare întreprindere indus
trială există cursuri de cultură ge
nerală pentru muncitori. In total în 
țară funcționează peste 2.000 de ast
fel de cursuri, la care învață aproape 
67.000 de oameni.

Noul sistem de învățămînt pentru 
adulți nu se limitează numai la 
cursurile de cultură generală pentru 
muncitori și țărani, care învață după 
programul școlii medii. O mare aten
ție se acordă, de asemenea, cursu
rilor de ridicare a nivelului cultural. 
In prezent, circa 270.000 de oameni 
urmează aceste cursuri.

„Viața lui A. Gizenga 
se află m mare 

primejdie“

Se împlinește un an de cînd, pen
tru prima dată un om — maiorul so
vietic Iuri Gagarin — s-a avînfat în 
Cosmos și, după zeci de mii de kilo
metri străbătufi în spa(iu, s-a întors cu 
bine pe planeta natală. Această mă
reață faptă de eroism rămîne înscrisă 
în istorie ca începutul explorării Cos
mosului de către om.

Se scurseseră abia patru ani de cînd 
Uniunea Sovietică lansase primul cer- 
cefaș neînsuflețit — satelitul artificial 
nr. 1. Și cîte probleme științifice și 
tehnice complexe au fost soluționate 
în acest timp atît de scurt I Să ne a- 
ducem aminte : primul satelit nu cîn- 
tărise decîf 83,6 kg ; nava cosmică a 
lui Gagarin avea însă greutatea im
punătoare de aproape 5.000 de kg. Cît 
de uriașă a fost forja motoarelor în 
stare să imprime viteza cosmică nece
sară — de aproximativ 8.000 metri pe 
secundă — unui corp de 57 de ori mai 
greu decîf primul satelit artificial I

Victoria memorabilă a lansării pri
mului om în univers fusese pregătită de 
oamenii de știință sovietici cu o tena
citate și perseverentă 
lansarea primilor 
trei satelifi artifi
ciali a fost inițiată 
cercetarea spațiu
lui cosmic din ju
rul Pămînfului. Pa
ralel, au fost create 
rachete purtătoare 
tot mai puternice 
pentru lansarea de 
sateli)i grei, pentru 
trimiterea unor cor
puri mari în Cos
mos. Lansarea pri
melor trei rachete 
în direcfia Lunii a 
însemnat o perfor
mantă neîntrecută 
pînă azi. Una din
tre ele a devenit o 
primă 
ficială 
mează 
jurul

Acad. G. DEMETRESCU
lui, dispune de forje însutite în lupta 
cu natura, iar dezvoltarea științei nu 
mai este frînată ca în capitalism de in
teresele înguste ale monopolurilor.

Istoricul salt al omului sovietic în 
Cosmos a exercitat o imensă influentă 
asupra relațiilor internationale. Sate
liții artificiali, rachetele ți navele cos-

Manifestări 
în tara noastră

uimitoare. Prin

monaut să învingă forja gravitației și 
să înconjoare Pămînful la înălțimi de 
peste 300 km. Patru luni mai tîrziu, 
realizarea lui Iuri Gagarin a fost con
tinuată de Gherman Titov care a în- mice lansate de Uniunea Sovietică au 
conjurat Pămînful de peste 17 ori 
și a parcurs ceea ce reprezintă aproape 
de 2 ori distanta între Pămînt și Lună. 
Pe navele cosmice sovietice „Vostok“ 1 
și 2, întregul complex de aparate a 
funcjionaf fără greș, cosmonaufii au su
portat bine suprasarcinile, vibrațiile 
din timpul lansării și frînării navei, sta
rea de imponderabilitate. Aceste per
formante sovietice nu au putut fl ega
late nici pînă astăzi. După cum se știe, 
S.U.A. au trimis în Cosmos un om care 
a ocolit de trei ori globul, ceea ce 
constituie o realizare meritorie. Totuși, 
capsula „Mercury“ cu care a zburat 
cosmonautul american John Glenn nu 
cînfărea decît aproximativ 1,5 tone, 
adică mult mai pufin decît navele cos
mice sovietice, care dispuneau firește

vădit chiar și pentru o parte a cercu
rilor influente din Occident absurdita
tea și zădărnicia așa-numifei politici 
„de pe pozifii de forjă“ fajă de țările 
lagărului socialist.

U.R.S.S., țară socialistă care a lansat 
propunerea istorică privitoare la înfăp
tuirea dezarmării, generale și totale, 
face totul pentru ca un nou război 
mondial să fie preîntîmpinat, pentru ca 
războiul să fie în genere înlăturat din 
viața societății. Cu toate că deține su
perioritatea incontestabilă în cercetarea 
Cosmosului și în tehnica rachetelor, 
U.R.S.S. militează pentru folosirea spa
țiului cosmic în scopuri pașnice. 
De aceea, fiecare progres al științei 
și tehnicii sovietice în cucerirea Cos
mosului constituie

OoO

fotbal Petrolul Ploiești la egalitate 
cu reprezentativa Iugoslavieiștii romîni au desfășurat un joc de bună calitate, obținînd un rezultat de egalitate : 1—1 (1—1). Scorul a fost deschis în minutul 3 de Dri- dea. I. .în. urmă unei, combinații cu câTê'’ise~pregâtë$të' pentru'"türhèul '£"Muriteànu și Dridea II. Gazdele final al campionatului mondial, și au egalat în minutul 37 prin formația Petrolul Ploiești. Fotbali-r larac.

20.000 de spectatori au urmărit miercuri la Belgrad întîlnirea de fotbal dintre echipa Iugoslaviei, Seku
runda a 4-a a turneu- 
șah al R.P. Romine.

Ieri s-a desfășurat 
lui international de 
In cele cinci ore regulamentare de ioc 
s-au încheiat doar 3 partide, toate cu un 
rezultat de remiză : Drozd (R.P.P.) — Mi- 
titelu (R.P. Romînă); Sa.jtar (R.S.C.) — 
Pavlov (R.P. Romînă); Holmov (U.R.S.S.) 
— Sianovski (U.R.S.S.).

Celelalte partide s-au întrerupt. Au con
venit asupra remizei în partidele lor 
neterminate în runda a 3-a ; Honfi 
(R.P.U.) — Dunkelblum (Belgia); Sianovski 
(U.R.S.S.) — Radovici (R.P. Romînă).

După patru runde în clasament conduc 
Baumbach (R.D.G.), Kozma (R.S.C.) și 
Holmov (U.R.S.S.) cu 2 puncte și cite o 
partidă întreruptă.

★
într-un meci International de fotbal dis

putat in orașul Escb sur Alzette, echipa

secundă a U.R.S.S. a Întrecut cu 
ricul scor de 7—0 selecționata 
burgului.

catego- 
Luxem-

*
lntr-un meci contînd pentru 

balcanic de fotbal, miercuri, la Atena, e- 
chlpa Olimpiakos a învins cu 1—0 (1—0) 
echipa Galatasaray Istanbul.

★
După terminarea partidelor întrerupte 

și aminate din primele 6 runde alo tur
neului international de șah de la Mos
cova, în clasament conduce marele maes
tru sovietic Iuri Averbach cu 4l/i puncte. 
El este urmat de Bronștein (U.R.S.S.) 4 
puncte, Hori (R. S. Cehoslovacă), Barcza 
(R. P. Ungară), Judovici (U.R.S.S.) 3l/s 
puncte, Lilienthal și Ignatiev (U.R.S.S.) 
3 puncte.

turneul

(Agerpres)

planetă 
care-și 
drumul 

Soarelui

LEOPOLDVILLE 11 (Agerpres). — Un corespondent al agenției TASS s-a întîlnit cu Luiza Itenga, mama lui Antoine Gizenga, și cu Justine Bizelengue, soția acestuia. Iată ce au declarat ele corespondentului :„Ne-am adresat autorităților Republicii Congo spunîndu-le că sîntem indignate și neliniștite de faptul că Antoine Gizenga a fost aruncat în închisoare prin încălcarea celor mai elementare norme juridice. Autoritățile au insultat demnitatea de om a lui Gizenga. Am cerut autorităților punerea lui în libertate. Pînă în ziua de astăzi, însă, nu ni se răspunde .nimiCf-cefia. ce confirmă,..o-.datămaL mult, că autoritățile au intenții rele față de Gizenga.Cerem tuturor oamenilor, mamelor și soțiilor să intervină și să solicite, alături de noi, autorităților congoleze punerea imediată în libertate a lui Antoine Gizenga. Ajutați-ne să scăpăm de grija și durerea continuă pentru soarta și viața lui Antoine Gizenga, care se află în mare primejdie“.
50 de jărani congolezi uciși 

de trupele lui Mobutu
LEOPOLDVILLE 11 (Agerpres). — 

Agenția congoleză de știri relatea
ză că unități ale trupelor lui Mobu
tu au ucis 50 de țărani din satul 
Idiota, din provincia Leopoldville, 
în cursul unei ciocniri care a izbuc
nit cu prilejul unei acțiuni de pro
test a populației satului împotriva 
impozitelor împovărătoare. Alți 11 
țărani au fost răniți.

Presa occidentală despre situația economică din R.F.G.

„Conjunctura economică slăbește“

arti- 
ur- 
în 

; a 
doua a ajuns pînă 
în Lună ; a treia 
a plasat o sta|ie 
automată interpla
netară pe o orbită 
în jurul Lunii și a 
fotografiat partea 
ei care nu fusese 
privită niciodată de 
ochiul omenesc.

Informațiile trans
mise pe calea unde
lor de satelifi și rachete au îmbogățit 
știința cu multe dale noi. Ele au in
dicat că atmosfera se întinde 
2.000—3.000 km în jurul Pămînfului, 
densitatea ei scăzînd pînă la cea a 
mediului interplanetar extrem de rare- 

xfiat; S-ou descoperitAtteilttirrtș“dGr radia
ții din jurul Pămînfului, s-au înregis
trat curenți de particule cu sarcini elec
trice provenind de la Soare etc. Cu 
ajutorul rachetelor trimise spre Lună s-a 
constatat că ea nu are un cîmp mag
netic perceptibil, că în. jurul ei nu 
există centuri de radiații.

încă un pas în cucerirea spațiului 
cosmic a fost lansarea unui sateliLgreu, 
de pe bordul căruia a pornit o ra
chetă cosmică în direcția planetei Ve
nus, a primelor nave-satelit avînd în 
cabine animale și alte vietăți. Aceste 
cercetări au permis să fie rezolvate 
probleme științifice și tehnice extrem 
de complexe : proteefia biologică, a- 
terizarea navelor, perfectionarea siste
melor de dirijare etc. Omul s-a avîn- 
tat în Cosmos în deplină siguranță abia 
după ce au fost soluționate cu succes 
problemele legate de asigurarea să
nătății sale, de întoarcerea pe Pămînt, 
între care reducerea treptată a vitezei 
de aterizare, evitarea încălzirii exce
sive a navei în timpul pătrunderii în 
straturile dense ale atmosferei, ateri
zarea în locul stabilit.

Puternicele mofoare-rachefă și na
vele cosmice au permis primului cos-

de motoare mult mai puternice. De a- 
semenea, în S.U.A. nu au fost solu
ționate încă o serie de probleme, în
tre care aterizarea fără șoc pe Pămînt, 
motiv pentru care s-a adoptat, căi pu
țin pînă acum, varianta amerizării.’

In dezvoltarea științei și tehnicii, 
țara constructorilor comunismului pă
șește ferm înainte, într-un ritm care nu 
permite să fie ajunsă din urmă. Re
cent, în U.R.S.S. au fost lansați noi 
sateliți artificiali — „Cosmos I“ și „Cos
mos II“ — cu misiunea de a explora 
în continuare și multilateral spațiul cos
mic și păturile superioare ale atmo
sferei.

în mărețele victorii cosmice ale 
Uniunii Sovietice și-a găsit o expresie 
puternică superioritatea sistemului socia
list asupra celui capitalist. „Ca o încu
nunare a minunatelor victorii, ca un 
steag al comunismului în construcție, 
ridicat la mare înălțime sînt zborurile 
triumfale ale oamenilor sovietici în 
Cosmos, primele în istoria omenirii" 
— a spus tovarășul N. S. Hrușciov la 
Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. Faptul 
că U.R.S.S. a fost prima țară care a pă
truns în Cosmos, iar apoi a realizat 
zborul cosmic al omului a demonstrat 
într-un mod evident milioanelor de oa
meni de pretutindeni că socialismul, 
odată cu eliberarea socială a omului, 
deschide științei cele mai largi posibi
lități de dezvoltare. Omul liber, con
structor al socialismului și comunismu-

totodată un pas 
spre întărirea păcii. 
Realizările cosmice 
ale U.R.S.S. joacă 
un rol considerabil 
în creșterea pe plan 
mondial a mișcării 
pentru pace, pentru 
încetarea cursei 
înarmărilor, pentru 
așezarea relațiilor 
dintre state pe te
melia principiilor 
coexistentei paș
nice.

Țările socialiste 
cheamă în mod con
secvent (ările și, în 
primul rînd, State
le Unite să renunțe 
la cursa înarmări
lor, să pășească pe 
calea unei politici 
de pace ți colabo
rare internațională, 
inclusiv în dome
niul cercetării Cos
mosului. Aceasta 
și-a găsit expresie 
și în recentul răs
puns al șefului gu
vernului sovietic la 
mesajul trimis de 
președintele S.U.A. 
și în pozifia țărilor 
socialiste la discu
țiile de la O.N.U. 

O astfel de colaborare și în general 
o cooperare internațională în Cosmos 
este cerută de interesele tuturor po
poarelor și statelor, de cauza păcii și 
progresului științific al omenirii.

Astăzi, cînd în U.R.S.S. se sărbăto
rește „Ziua Cosmonauticii“, oamenii de 
știînfă din R. P. Romînă, întregul nostru 
popor își exprimă și cu acest prilej 
admirajia față de curajoșii pionieri ai 
cuceririi Cosmosului, fafă de savan|ii, 
inginerii, tehnicienii și muncitorii so
vietici, fafă de poporul prieten, cons
tructor al 
omenirii 
nefare.

Cu prilejul aniversării istoricei date de 12 aprilie 1961, cînd primul om din lume — maiorul Iuri Alexeevici Gagarin — a zburat în Cosmos, în întreaga țară au loc numeroase manifestări.în sala lectoratului central al Societății pentru răspîndirea științei și culturii a avut loc miercuri după-amiază simpozionul intitulat 
„O cucerire epocală — primul zbor 
al omului în Cosmos“. Simpozionul a fost prezidat de acad. Gn. Vrîn- 
ceanu, directorul Institutului de matematică al Academiei R. P. Ro- mîne. Au făcut expuneri prof. univ. 
Călin Popovici, prof. univ. dr. Emil 
Repciuc și conf. univ. I. Pascaru. Vorbitorii au arătat că zborul de la 12 aprilie 1961 constituie o strălucită izbîndă a Uniunii Sovietice, a întregului sistem mondial socialist.O manifestare asemănătoare a avut loc la Casa prieteniei romîno- sovietice A.R.L.U.S. din Capitală. Aici a conferențiat prof. univ. A. Pîrvu. De asemenea sub auspiciile Comitetului orășenesc București A.R.L.U.S., la Clubul Sindicatului lucrătorilor din învățămînt a conferențiat prof. Matei Alexescu, directorul Observatorului astronomic popular.Conferințe, simpozioane și alte manifestări consacrate aniversării primului zbor al ■ omului în Cosmos au avut loc în întreaga țară, atît la orașe cît și la sate. (Agerpres).
Prețuirea oamenilor • 

sovietici

59

comunismului, care a deschis 
drumul spre spațiile inferpla-

MOSCOVA 11 (Agerpres). TASS: 
Știrea că în U.R.S.S. va fi sărbă
torită anual Ziua cosmonauticii a 
stîrnit o mare bucurie în rîndurile 
oamenilor sovietici. In Gruzia, cu 
prilejul aniversării primului zbor al 
omului în Cosmos se deschid expo
ziții de cărți și reproduceri. Acolo 
sînt prezentate cărți ale cosmonau- 
ților și oamenilor de știință sovietici, 
tăieturi din ziare și reviste sovietice 
și. străine. In sălile arhipline ale ci
nematografelor din republică rulea
ză filme consacrate zborurilor cos
mice.

La Fabrica de porțelanuri din Li- 
kino-Dulevo, care se bucură de un 
renume mondial, pentru Ziua cos
monauticii au fost confecționate 
două vaze de porțelan: Fondul de 
culoarea cobaltului este întretăiat de 
linii strălucitoare ale traseelor cos
mice. De pe una din vaze zîmbește 
un om cunoscut în întreaga lume — 
primul cosmonaut sovietic — Iuri 
Gagarin, pe cealaltă se află un por
tret al cosmonautului nr. 2 — Gher
man Titov.

Incepînd de marți,.în orașe și sate 
au avut loc convorbiri și conferințe 
referitoare la cucerirea Cosmosului; 
la Muzeul de etnografie regională se 
deschide o importantă expoziție. 
Muzeul „Gagarin“ sé completează cu 
noi exponate.

Profesia de cosmonaut va deveni răspîndită“

■<In ultima vreme, presa vest-ger- 
ană și din alte țâri occidentale pu

blică articole privind înrăutățirea si
tuației economice în R. F. Germană. 
In marea lor majoritate, aceste co
mentarii pornesc de la unele apre
cieri pesimiste făcute de ministrul E- 
conomiei Naționale, Erhard, și alți 
membri ai guvernului de la Bonn.

„Construcția pîrîie"
Sub acest titlu ziarul vest-german 

„SÜDDEUTSCHE ZEITUNG" scrie : 
„Sînt oare conștienți deputății din 
Bundestag că uriașa construcție fi
nanciară a R.F.G. a început să 
pîrîie î Deși sporirea cu 8 miliarde 
mărci a cheltuielilor de la un an la 
altul (este vorba în mare parte de 
cheltuieli militare — N.R.) este des
tul de înspăimîntătoare, vedem că 
situația nu va rămîne așa. Pînă la 
sfîrșitul anului suma va fi și mai 
mare. Și dacă bugetul federal pen- 
:u 1962 nu mai poate fi echilibrat 
lecît cu „mari eforturi", perspective

le situației financiare în R.F.G. pen
tru 1963 sînt încă mai sumbre. Chel
tuielile vor spori și mai mult și anu
me cu circa 12 miliarde mărci".

Comentînd campania dezlănțuită 
împotriva nivelului de trai al oame
nilor muncii, ziarul „FRANKFURTER 
RUNDSCHAU" scrie că ministrul E- 
conomiei acționează „la insistențe
le magnaților din Ruhr". Erhard, a- 
daugă ziarul, este exponentul inte
reselor magnaților finanței în pri
mul rînd, din sfera industriei de ar
mament care, prin înrăutățirea si
tuației materiale a oamenilor mun
cii, sporirea prețurilor și îngheța
rea salariilor vor să reducă prețul 
de cost al producției și să sporeas
că capacitatea de concurență pe 
piața internațională.

Ziarul „WELT DER ARBEIT" scrie 
că Erhard a „declarat un război de 
clasă oamenilor muncii".

„Orizontul conjuncturii economice 
vest-germane, scrie ziarul italian 
„CORRIERE DELLA SERA", începe să 
se întunece Ritmul producției se în- 
celineșie. exporturile scad, concu
rența dintre monopolurile străine se

face simțită din zi în zi mai mult pe 
piața internă a R.F.G. Ministrul Eco
nomiei, Erhard a tras un prim clopot 
de alarmă : „Mergem pe' o pantă 
care ar putea duce țara în pragul 
inflației".

Luînd cuvîntul la postul de radio, 
Erhard a invitat țara să fie mode
rată. Faptele expuse de ministru în
dreptățesc pesimismul său. „în 1961, 
producția industrială a sporit abia 
cu 4 la sută, iar anul acesta lucru
rile nu vor sta mai bine".

„Miracolul nostru economic este 
în pericol" — a afirmat Erhard. „A- 
cum cîteva zile — scrie ziarul —- 
Adenauer a sugerat crearea unui 
„consiliu economic de stat", cu sar
cina de a juca un rol de mediator 
între patroni și sindicate.

In cursul discursului rostit la radio, 
Erhard a lăsat să se înțeleagă că 
propunerea lui Adenauer ar putea 
fi luată serios în considerare. Minis
trul Economiei a avertizat într-ade- 
văr că dacă apelurile la moderare 
(adică la menținerea salariilor la 
nivelul actual, în ciuda sporirii pre
țurilor — N. R.) nu vor fi ascultate, 
va trebui să se recurgă la alte mij
loace pentru a se menține conjunc
tura pe calea cea bună. (După cum 
se vede, printre aceste „alte mijloa
ce" poate fi inclusă și forța apara
tului de represiune — N.R.).

„Sfîrșitul unui miracol“
Sub acest titlu, ziarul francez 

„COMBAT" comentează de aseme
nea apelul patetic lansat de pro
fesorul Erhard către populația R.F.G. 
„Discursul rostit de el — scrie zia
rul — la posturile de radio și te
leviziune se deosebește în mod 
ciudat de optimismul tradițional al 
discursurilor sale precedente.

— Mă adresez poporului german 
într-un moment grav — a declarat 
el; desigur, noi am făcut cam prea 
mulți pași înainte pe drumul care 
în cele din urmă ar putea să ne 
fie fatal...

împrejurările evocate de ministrul 
Economiei naționale de la Bonn ex~ 
plică îngrijorarea sa".

în continuare, ziarul pretinde că 
nivelul salariilor este prea înalt, deși 
recunoaște că în ultimii doi ani pre
țurile au crescut cu 21 la sută. „Dat 
fiind că productivitatea în R.F.G. în 
cursul anului 1961 n-a crescut decît 
cu 4 la sută, scrie autorul artico
lului, prețurile de cost au suierit o 
creștere disproporționată. Aceasta 
pune Germania Federală într-o si
tuație proastă făcînd-o „insuficient 
de competitivă" în cadrul comuni
tății europene".

Excedentul balanței 
comerciale în scădere 

bruscă
Excedentul balanței comerciale 

vest-germane, care s-a ridicat în fe
bruarie 1961 la 852 milioane mărci 
germane, nu atingea în februarie 
anul acesta decît 8 milioane mărci 
germane.

Starke, ministrul de Finanțe, a 
arătat în cadrul unei întruniri a 
partidului liberal la Frankfurt „că 
bugetul pe 1963 ar putea rezerva sur
prize neplăcute". Ministrul a fost ne
voit să amintească efectele negative 
ale creșterii cheltuielilor militare.

„Nu este surprinzător faptul — 
scrie „Combat" — că imediat după 
aceste „avertismente" ministeriale 
pesimiste, la bursele din R.F.G. s-a 
înregistrat o scădere fulgerătoare. 
Acțiunile uzinelor „Volkswagen", 
care în ajun erau cotate la Frankfurt 
685,5 mărci germane au scăzut la 
665 mărci germane, iar celelalte va
lori n-au rezistat nici ele.

In prezent, guvernul de la Bonn 
ia în considerare formarea unui co
mitet parlamentar consultativ pen
tru reglementarea salariilor. Se 
vorbește, de asemenea, de o limi
tare a dreptului la grevă și de vo
tarea unei variante a legii Taft- 
Hartley.

In orice caz, situația serioasă a 
economiei vest-germane se va re
percuta asupra rolului și acțiunilor 
politice ale R.F.G.*.

Perspectivele cercetării spațiului 
interplanetar

Prof. Dobronravov scrie în revista 
„Aviajia și cosmonautica" că în viitor 
trebuie să ne așteptăm la folosirea 
aparatelor cosmice pentru rezolvarea 
unei serii de probleme practice. Ser
viciul meteorologic și de cercetare a 
stării ghefurilor, retransmiterea emisiu
nilor de televiziune și radio, efectua
rea celor mai vaste cercetări în afara 
atmosferei Pămînfului nu sînt decît 
primii pași pe această cale.

Prof. Dobronravov arată că în pro
cesul cuceririi spațiului interplanetar 
se pot prevedea zboruri mai înde
lungate ale cosmonautilor în jurul Pă
mînfului și la distante mai mari de el. 
Asemenea zboruri sînt necesare pen
tru experimentarea navelor de tip 
„Vostok“ și pentru stabilirea cu pre
cizie a posibilității rămînerii mai înde
lungate a cosmonauților în stare de 
imponderabilitate.Intr-o declarație făcută unui corespondent al ziarului „Pravda” a- cademicianul A. A. Blagonravov a spus :„In Uniunea Sovietică s-a creat într-o scurtă perioadă istorică o puternică tehnică a rachetelor pusă nu numai în slujba apărării Patriei noastre, dar care trasează drumuri noi pentru dezvoltarea științei. Datorită puterii lor crescînde, rachetele

sovietice de cercetări s-au ridicat tot mai sus.A crescut într-una încărcătura lor utilă, ceea ce a permis lansarea în Cosmos a unor adevărate laboratoare complexe. A crescut din ce în ce viteza zborului. Pentru prima oară în lume noi am depășit prima viteză cosmică, ceea ce a permis crearea primului satelit artificial al Pămîntului. Tot pentru prima oară în lume am atins și a doua viteză cosmică, datorită căreia sistemul solar s-a îmbogățit cu o nouă planetă făurită de mîinile oamenilor sovietici”*

In sălile Casei Centrale a 
Armatei Sovietice s-a deschis 
expoziția de proiecte pentru 
un monument care se va înăl
ța la Moscova în cinstea mă
rețelor victorii ale științei și 
tehnicii sovietice în cucerirea 
spațiului cosmic, precum și în 
amintirea eroicelor zboruri ale 
cosmor.auților sovietici. în foto
grafie : o sală a expoziției.

Ziarul, „IZVESTIA” a publicat 
în numărul său din 11 aprilie un 
interviu acordat corespondentului 
său de maiorii Gagarin și Titov.

Peste cîțiva ani, profesia noas. 
tră din foarte rară, cum este, 
va deveni răspîndită, a declarat 
Iuri Gagarin. Vor apare piloți 
cosmonauți — specialiști în zbo
rurile orbitale, piloți de rachete 
pentru cercetări științifice, piloți 
de nave planetare, căpitani de 
sateliți artificiali peritereștri lo- 

. cuibili.
Apariția cîtorva profesii cosmi

ce va fi determinată de schim
bările ce vor interveni în con
strucția navei-satelit și a navei 
planetare, a spus Iuri Gagarin. 
După părerea sa, va lua sfîrșit 
perioada navelor cosmice cu un 
singur loc și va începe epoca

zbor cu multe 
pentru explora- 
universului.

aparatelor de 
locuri, destinate 
rea și studierea

Gherman Titov și-a exprimat 
convingerea că pe măsura per
fecționării navelor cosmice, la 
zboruri va fi admis un cerc tot 
mai larg de oameni. Atunci în 
Cosmos vor putea zbura și oa
meni de știință — 
fizicieni, astronomi, 
urma pur și simplu 
tre care și femei, 
cosmonautul nr. 2.

Cosmonauții sovietici au decla
rat că ei împărtășesc întrutotul 
convingerea lui N. S. Hrușciov 
care a spus : In viitor aparate 
cosmice conduse de oameni vor 
putea zbura spre Marte și Venus, și mai departe în spațiile 
universului.

medici, geo- 
După ei vor 
turiști, prin- 
a subliniat

V* Parin întreabă/ L Gagarin răspunde
MOSCOVA 11 (Ager

pres). — TASS : La 11 a- 
prilie, locuitorii Moscovei 
au văzut pe ecranele 
levizoarelor lor pe 
Gagarin. Cosmonautul 
1. a răspuns la cîteva
trebări care i-au fost puse 
de savantul Vasili Parin.

Mă simt excelent, a spus 
Iuri Gagarin, Acest lucru

te
luri
nr. 
în-

l-au confirmat și medicii 
care în acest an m-au con
sultat amănunjit de cîteva 
ori. Continui să mă ocup 
mult cu sportul, a adău
gat el.

Visul meu este să zbor 
încă o dată, sau, mai bine, 
nu o singură dată, în spa
țiul cosmic, a răspuns cos
monautul lui Vasili Parin. 
Dar îmi dau seama, a spus

el zimbind, că pînă ce 
prietenii mei nu vor zbura 
în Cosmos, nu-mi va veni 
riadul,

Vasili Parin l-a rugat pe 
cosmonaut să vorbească 
despre cele mai însem
nate evenimente petrecute 
în viața lui în acest an. 
întregul an a constituit un 
eveniment însemnat, a 
răspuns Iuri Gagarin,
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Tratativele de dezarmare
de la GenevaGENEVA îl '(Agerpres). — La cea de-a 18-a ședință plenară care a avut loc la 11 aprilie, Comitetul celor 18 pentru dezarmare a continuat discutarea articolului nr. 1 din proiectul de tratat cu privire la dezarmarea generală și totală.înainte ca Comitetul să fi putut trece la discutarea problemei care figura pe ordinea de zi, a luat cu- yîntul reprezentantul S.U.A., A. Dean. El a dat citire declarației comune a președintelui S.U.A., J. Kennedy, și a primului ministru al Angliei, H. Macmillan, în problema experiențelor cu arma nucleară. După aceasta A. Dean s-a ocupat, după cum a declarat el, de analiza pozițiilor celor două părți în această problemă. întregul sens al acestei „analize“ nu a fost decît o încercare de a arunca asupra Uniunii Sovietice vina pentru inexistența unui acord cu privire la încetarea experiențelor cu arma nucleară.Reprezentantul englez, J. Godberg, a sprijinit pe delegatul american.îndemnîndu-i pe membrii Comitetului să reflecteze asupra declarației comune a lui Kennedy și Macmillan, delegatul italian a propus ca atenția Comitetului să se concentreze astăzi asupra discutării primului articol al proiectului sovietic

Ședința din 11 apriliede tratat și a documentului corespunzător al S.U.A., dar să se ia drept bază documentul american, deși el a avut o serie de rezerve față de acest document.Apoi s-a dat cuvîntul reprezentantului sovietic, V. A. Zorin. El a menționat că poziția S.U.A. și Marii Britanii în problema stabilirii unui control internațional și a inspecției asupra experiențelor cu arma nucleară este principala piedică pe calea spre încheierea unui tratat cu privire la interzicerea tuturor experiențelor nucleare. Singura justificare a acestei poziții, a declarat V. A. Zorin, o reprezintă îndoielile față de identificarea exploziilor nucleare subterane. Este semnificativ faptul că în declarațiile oficiale ale guvernelor S.U.A. și Marii Britanii, pe care le-am ascultat, se trece sub o tăcere totală problema detectării experiențelor nucleare în atmosferă, sub apă și în spațiul cosmic. Este evident că în privința detectării și identificării acestor experiențe nu mai există nici un fel de îndoieli.Trecînd la tema ședinței din 11 a- prilie, V. A. Zorin a subliniat că

discuțiile care au avut loc pe marginea primei părți a proiectului de tratat cu privire la dezarmarea generală și totală au fost incontestabil utile. El a subliniat din nou necesitatea de a se acorda primului articol sau primei părți a tratatului un caracter de angajamente ale statelor.El a arătat, de asemenea, că este necesar să se prevadă angajamentul cu privire la lichidarea bazelor militare străine. în caz contrar, a subliniat reprezentantul sovietic, asupra statelor care își îndeplinesc în mod cinstit angajamentele de dezarmare poate plana o mare primejdie, într-adevăr, un stat care dispune de baze pe teritoriile altor țări, în special un stat care datorită situației geografice este izolat prin hotare naturale de celelalte state, poate reduce și mai mult forțele armate care se află pe teritoriul național și în același timp să-și mențină forța vie și tehnica militară la bazele sale de pe teritoriile altor țări în proporții absolut neschimbate.Reprezentantul Indiei a îndemnat Comitetul să facă tot posibilul pentru a încheia mai repede punerea de comun acord a prevederilor primelor capitole ale proiectului de tratat.La ședința plenară din 12 aprilie Comitetul va examina din nou problema încetării experiențelor arma nucleară.

Ben Bella despre sarcinile ce stau 
în fața G. P. R. A.CAIRO 11 (Agerpres). — TASS transmite :într-un interviu acordat unui corespondent al agenției MEN, Ben Bella, ' ' 'provizoriu al Republicii Algeria, care se află la Cairo, a declarat : Principala sarcină care stă în prezent în fața noastră, este dezvoltarea Algeriei din punct de vedere economic, militar, cultural și social. Guvernul provizoriu al Republicii Algeria elaborează în momentul de față un program vast de construcție a țării, în toate domeniile vieții sale. Vom începe să transpunem în viață a- cest program de îndată ce dependența.Comentînd mului din Franța, Ben Bella a subliniat că algerienii nu s-au îndoit niciodată de înalta conștiință a poporului francez. El și-a exprimat, de asemenea, speranța că în urma referendumului în perioada care va urma evenimentele din Algeria se vor desfășura în așa fel îneît teroriștii din O.A.S. vor suferi un eșec inevitabil.

tuturor algerienilor și trebuie să ne îndeplinim această datorie. Reforma agrară, a spus el, constituie condiția principală a oricărui progres în vicepreședintele * ^guvernului ^]gerja în domeniile economic, social, cultural și politic“.

cu avînt revoluționar Algeria va obține in-rezultatele referendu-

RABAT. Secretarul general al Uniunii generale a muncitorilor algerieni a declarat în cadrul unei conferințe, ținută la Tunis, pe tema „Reforma agrară în Algeria“ : „Datoria noastră este să asigurăm hrană
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Peste 3 milioane de muncitori japonezi 
în luptă pentru drepturile lor

TOKIO 11 (Agerpres). — Milioana Japonia și a Federației sindicatelor 
neutre. In Întreaga țară au avut Iod 
un val de greve, mitinguri și de* 
monstrațll.

La ora 6 dimineața au încetat Iu-« 
ciul șl au declarat o grevă de 24 
de ore peste 170.000 de muncitori șf 
funcționari de la căile ferate parti* 
culare. In Întreaga țară nu au por-' 
nit în cursă peste 25.000 de mașh 
ale companiilor de taxiuri din cau
za grevei șoferilor.

Minerii de la 13 companii carbo* 
nifere, din cele mai Importante din! 
țară, au declarat o grevă fără ter* 
men.

O grevă de 24 de ore a fost de*

o«o-

de oameni ai muncii din Japonia — 
mineri, docheri, conducători de au
tobuze și taxiuri, muncitori din trans
portul feroviar, din industria con
structoare de mașini și din alte ra
muri industriale desfășoară o luptă 
îndîrjită, în aceste zile ale ofensivei 
de primăvară, pentru Îmbunătățirea 
condițiilor de viață și de muncă, îm
potriva raționalizării capitaliste a 
producției și a concedierii în masă 
a oamenilor muncii.

Oamenii muncii din Japonia au 
organizat, la 10 aprilie, acțiuni uni
te. în această zi, la chemarea Con- _ _______ ______ ______  ___ ____
siliului General al Sindicatelor din olarată, de asemenea, la 300 între

prinderi constructoare de mașini, la 
19 companii de hîrtie șl celuloză., 
65.000 de muncitori de la 20 de corn* 
panii navale din Japonia au deda* 
rat grevă la 9 aprilie.

Potrivit datelor Comitetului pentru 
organizarea acțiunilor comune ala 
oamenilor muncii din Japonia, In ca* 
drul ofensivei de primăvară. Ia gre* 
vele, mitingurile și demonstrațiile 
care au avut loc în țară au parii* 
cipat peste 3.000.000 de oameni,*

TOKIO. Circa 3.000 de aviatori, în* soțitoare de bord și funcționari aî companiei de transport aerian „Ja* pan air Lines“ au declarat, la 11’ aprilie, o grevă de șase ore, cerînd. majorarea salariilor. Nu au plecat în cursă 28 de avioane de pasageri. După cum anunță agenția Kiodo Țu- sin, în urma grevei din 11 aprilie, pierderile companiei se cifrează la circa 20.000.000 ieni.

ALGER 11 (Agerpres).geria continuă actele de terorism ale O.A.S.De mai bine de două zile, atacurile O.A.S. s-au îndreptat, îndeosebi, asupra principalelor instituții din Alger și din celelalte orașe. După cum relatează corespondentul din Alger al agenției FRANCE PRESSE, în cursul zilelor de 9 și 10 aprilie, o serie de școli, spitale, precum și Universitatea din Alger au fost ținta atacurilor cu bombe ale teroriștilor din O.A.S. în cursul după-a- miezii de marți, două puternice încărcături explozive au fost plasate în incinta universității, pricinuind avarierea aripei clădirii unde își țin cursurile studenții facultății de drept și de fizică.în manifestele pe care le rășpîn- desc în orașele algeriene și în centrele aglomerate de la periferia orașelor, fasciștii din O.A.S. declară că țelul lor este de a distruge importantele instituții ale Algeriei cu scopul de a împiedica în viitor ca

de

Atacuri ale bandelor O. A. S. 
împotriva populației algerieneîn Al- aceste instituții să fie folosite poporul algerian.Ca urmare a acestor atacuri, o serie de facultăți ale Universității din Alger și-au încetat cursurile.Paralel. cu atacurile directe asupra instituțiilor din Alger, grupuri de asasini ai O.A.S. își continua raidurile lor criminale asupra populației pașnice, omorînd pe algerienii care se încumetă să părăsească cartierele musulmane.Agenția France Presse relevă că, în cursul zilei de 10 aprilie, la Alger și în celelalte orașe algeriene au fost omorîte 10 persoane, iar alte 23 au fost rănite.
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Represiuni polițienești în Guadelupa

Convorbiri
(Toronto- 

de impor-

'GENEVA 11 (De la trimisul spe
cial Agerpres, N. Puicea). — La Ge
neva continuă să sosească reprezen
tanți ai unor organizații naționale și 
internaționale. Ei fac cunoscută de
legațiilor statelor membre ale Co
mitetului celor 18 dorința arzătoare 
a popoarelor ca tratativele de la 
Geneva să înregistreze rezultate po
zitive. Sosesc de asemenea o serie 
de scrisori și apeluri.

Intr-o scrisoare a Federației internaționale a luptătorilor din rezistență (F.I.R.) adresată ministrului 
Afacerilor Externe al R.P. Romîne, 
se spune între altele : „Dorim din 
toată inima ca discuțiile de la Ge
neva să ducă într-un viitor, pe care 
noi îl dorim apropiat, la dezarmare 
totală, generală și controlată, care 
poate permite să fie apărată pacea 
și viitorul omenirii.

Considerăm ca pozitive propune
rile cu privire la crearea de zone 
denuclearizate și cu armamente li
mitate, interzicerea armelor nucle
are, reducerea progresivă a arma
mentelor clasice și a efectivelor mi
litare. Am fi bucuroși să vedem că 
aceste propuneri au fost adoptate la 
Geneva. Dorim să atragem atenția 
în mod special asupra pericolului pe 
care îl reprezintă pentru pacea mon
dială intensificarea, sub indiferent 
ce formă, a cursei nucleare și a ac
tivității militariștilor care au servit 
regimul hitlerist și care dețin ac
tualmente posturi conducătoare în 
noua armată vest-germană“.

„Discuțiile din cadrul conferinței 
'dv. — se spune într-o scrisoare a United Electrical Radio and Machine Workers of America 
Ontario) — sînt deosebit

DELHI 11 (Agerpres). — Compa
rand planurile sovietic și american 
de dezarmare, cunoscutul publicist 
indian Ikbal Singh scrie, în ziarul 
„National Herald", că propunerile 
americane „ar fi parcă special des
tinate pentru umplerea golurilor re
țelei de spionaj, create de Agenția 
centrală de investigații”.

„Primul punct important din pro
iectul sovietic, scrie în continuare 
autorul articolului, îl constituie fap
tul că el prevede dezarmarea gene
rală și totală care să se înfăptuias
că în decurs de patru ani și care 
să cuprindă toate tipurile de arme, 
în plus, această propunere prevede 
interzicerea unei noi sporiri a arma
mentelor și a forțelor armate sub 
orice formă”.

„Reprezentanții Occidentului, scrie 
săptămînalul „INDIA", afirmă că mij
loacele naționale de care dispun a- 
numite țări nu sînt suficiente pentru 
asigurarea controlului asupra expe
riențelor nucleare. Este o absurdi
tate monstruoasă. Exploziile efectua
te în Rusia au fost înregistrate în 
Statele Unite și invers. Astfel, teoria 
care susține că mijloacele de detec
tare sînt insuficiente nu poate rezista 
nici unei critici, numai dacă Statele 
Unite nu vor încerca să transforme 
problema controlului asupra expe
riențelor nucleare într-o piedică de 
nebiruit în calea încheierii unui a- 
cord cu privire la încetarea acestor 
experiențe. Barierele artificiale pe 
care Occidentul încearcă să le ridi
ce în calea dezarmării nu vor pu
tea convinge opinia publică. Acea
stă poziție de duplicitate implică 
consecințe primejdioase".*DELHI 11 (Agerpres). — Nu putem rămîne pasivi cînd se întreprind încercări pentru a opri mașina de

r

NEW YORK TIMES (S.U.A.) : 
„Occidentul se află în fața pers
pectivei sumbre a unei curse 
nesfîrșite a experiențelor nu
cleare care vor otrăvi atmo
sfera politică a lumii... Relua
rea experiențelor noastre ar 
putea provoca o reacție poli
tică nefavorabilă în întreaga 
lume."

tante pentru popoarele lumii și tre
buie să ducă la o slăbire substan
țială a încordării. Ne adresăm dv. 
în numele celor 20.000 de membri ai 
uniunii noastre. Cerem un acord 
inițial în problema dezarmării ge
nerale și totale care să prevadă an
gajamentul ca toate națiunile să 
dezarmeze. Cerem să se întreprindă 
negocieri imediate de către țările 
interesate în problema germană, în 
scopul de a ajunge la o reglemen
tare pașnică prin recunoașterea ce
lor două state germane și bazată pe 
respectarea solemnă a acordului de 
la Potsdam din timpul războiului, 
prin care s-a hotărît ca militaris
mul și nazismul să fie stîrpite, pen
tru ca Germania să nu-și mai ame
nințe niciodată vecinii sau pacea 
lumii”.Organizația „înțelegerea națională a muncitorilor pentru pace“ cu se
diul la Milano (Italia) a trimis de
legației romîne la conferința pen
tru dezarmare de la Geneva un apel 
în care subliniază că „conferința de 
dezarmare de la Geneva trebuie să 
deschidă, în sfîrșit, calea spre un 
acord de dezarmare generală și 
controlată, să stabilească interzice
rea tuturor exploziilor cu armele 
atomice și nucleare, să creeze o zonă 
dezatomizată în Europa care să 
prevadă eliminarea bazelor de lan
sare destul de numeroase, care, din 
nefericire sînt instalate și pe terito
riul țării noastre".

Preocuparea față de soarta păcii 
în Europa legată de problema ger
mană se manifestă și în scrisorile 
adresate de către Uniunea germană pentru pace (Organizația landului 
Bavaria) și organizația „Consiliul Germaniei“ din Hamburg — R.F.G.
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Ziare indiene critică 
în proôlema

poziția Occidentului 
controlului

Geneva. Reprezentante ale 
organizației „Femei luptați pen
tru pace", sosite din S.U.A., 
pentru a remite conferinței de 
dezarmare petiții cerind inter
zicerea experiențelor nucleare 
și încetarea cursei înarmărilor.

PARIS 11 (Agerpres). — Zeci 
mii de locuitori ai insulei Guadelupa 
(colonie franceză din Anfile) care lu
crează pe plantațiile de trestie de za
hăr, cafea și cacao aparfinînd europe
nilor, luptă împotriva exploatării ne
miloase la care sînt supuși de către 
plantatori,- împotriva amenzilor arbi
trare și a concedierilor. în ultimul timp 
grevele și alte manifestări ale mun
citorilor agricoli au devenit un feno
men frecvent. Speriaji de această miș
care, care ia o amploare tot 
mare, proprietarii plantațiilor au 
ajutor administrației franceze a 
lei.- ■

După cum relatează ziarul „L'HUMA
NITÉ", împotriva greviștilor au fost fo-
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de losité detașamente de poliție. în re-t 
giunea Port-Louis au fost aresiafe trei 
persoane acuzate de tentativă de a 
„tulbura munca normală“.

în regiunea Ăbim poliția a tras a- 
supra greviștilor care organizaseră o 
demonstrație, rănind cîțiva locuitori 
printre care și pe Doulou, vicepre
ședinte al sindicatului muncitorilor 
agricoli din Saint-Ange. Doulou, grav 
rănit, a fost transportat la spitalul în
chisorii. El a fost deferit justiției și va 
fi judecat pentru „rebeliune“.

Cînd Partidul Comunist din Guade
lupa a chemat la un miting de pro
test împotriva cruntelor represiuni po
lițienești, autoritățile au interzis mitin
gul. Ziarul pe care-l editează parti
dul comunist a fost confiscat.

mai 
cerut 
insu-

Criza politica din Argentina

război. Tocmai de aceea participăm la lucrările Conferinței pentru dezarmare, a declarat ministrul Apărării al Indiei, Krishna Menon, în cadrul unui miting de masă la Bombay.
Armamentul a fost necesar pentru 

a crea și apăra imperiile coloniale, 
pentru a înrobi țările slab dezvol
tate, a spus Menon, dar evenimen
tele din Algeria au arătat inutili
tatea războiului 
noastre.Dezarmarea este crearea unei lumi care o dorim, a subliniat ministrul Apărării al Indiei. Cursa înarmărilor trebuie să înceteze, iar războiul nu trebuie să mai fié un mijloc al politicii naționale.

colonial în zilelesingura cale spre fără războaie pe

Un impunător „marș al păcii“ 
s-a desfășurat în Italia cen
trală. Peste 20.000 do partici
pant! acfivi la mișcarea împo
triva pericolului de război, 
pentru pace și dezarmare ge
nerală s-au adunat în localita
tea Camucia, îndreptîndu-se 
apoi spre o veche cetate si
tuată pe virf de munte în apro
pierea orașului Cartona. Mar
șul s-a desfășurat sub lozin
cile : „Pace lumii !“ ; „Pentru 
o lume fără războaie !" ; „Jos 
colonialismul !“ ; „Pentru <3 
zarmare generală și totală !"

GENEVA 11 (Agerpres). — TASS transmite :Reprezentanți ai diferitelor organizații obștești din multe țări ale lumii și oameni de bună credință vizitează reședința delegației sovietice la Comitetul celor 18 state pentru dezarmare pentru a-și exprima năzuințele și speranțele în rezolvarea cu succes de către comitet a problemei dezarmării generale și totale.

prieteneștiS. K. Țarapkin, reprezentantul U.R.S.S. la conferința celor trei puteri cu privire la încetarea experiențelor cu arma nucleară, a primit o delegație de englezi. în timpul convorbirii prietenești, S. K. Țarapkin a expus membrilor delegației engleze, care se pronunță împotriva războiului, poziția guvernului sovietic în Comitetul celor 13 state.

BUENOS AIRES 11 (Agerpres). — Referindu-se la situația din Argentina agenția United Press International apreciază că această țară „se 
alla în fața posibilității unei noi 
crize politice întrucît, după cum se 
anunță, Congresul ar putea să igno
reze convocarea de către puterea 
executivă a unei sesiuni extraordi
nare“. Este vorba despre reacția partidelor politice din țară la convocarea sesiunii Congresului de către guvernul alcătuit de Guido. După cum s-a mai anunțat Guido, (în urma presiunilor militarilor) încearcă să obțină de la Congres aprobarea modificării articolului din constituție potrivit căruia trebuie să fixeze în termen de 30 de zile data alegerilor prezidențiale. După cum relatează, însă agenția United Press International, „Congresul continuă sä He 
controlat de către membrii partidu
lui lui Arturo Frondizi, care a fost 
demis. Partidul a cerut ca Frondizi 
să fie readus la putere". Acest partid după cum menționează aceeași agenție, deține pînă la 30 aprilie 103 din cele 187 de locuri în Camera Inferioară și majoritatea în Camera Superioară.Conducătorii forțelor armate sînt neliniștiți de - ivirea posibilității unei noi crize.în cazul în care Congresul nu va răspunde la convocarea sesiunii extraordinare, Guido ar trebui să stabilească data alegerilor, care să aibă loc In decurs de 90 de zile.

„Dar, anunță agenția, conducători) 
forțelor militare i-au cerut lui Guido 
ca pînă la 12 aprilie să rezolve pro
blemele care îi stau în față“. „Una 
dintre soluțiile la care poate recurge 
președintele ad-interim, arată agen
ția, poate fi dizolvarea Congresului".Pe de altă parte, agențiile de presă comentează pe larg grava situație financiară din țară, ca urmare a devalorizării monedei naționale. „Pesos-ul 
argentinean, relatează agenția Asso
ciated Press, a scăzut brusc marți, 
adăugind dezordinea financiară unei 
situații care se află încă în ghearele 
crizei politice“.
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ȘTIRIl ■* i mune“, se spune în rezoluție, guvernul trebuie să depună eforturi pentru sporirea volumului comerțului cu țările socialiste, precum și cu țările care s-au eliberat de sub de-
ROMA. Ultimele lucrări 'de stră

pungere a muntelui Mont Blanc 
pentru construirea celui mai mare 
tunel din lume, în lungime de 11 
kilometri și jumătate, care va lega

GENEVA. La 10 aprilie, V. A. Zorin, locțiitor al ministrului Afacerilor Externe al U.R.S.S., a oferit o masă în cinstea lui O. Lutfi, reprezentant special al secretarului ge- _____ _____________________ __________ __ __________  T, _____ , ____neral provizoriu al O.N.U. în după- pendența colonială. Danemarca tre- Italia de Franța și Elveția, se apro- amiaza aceleiași zile, V. A. Zorin buie să rupă lanțurile economice, mi- pie- de sfîrșit. început la 4 decem- _ î...- T ]jtare politice cu care politica brie 1958 din partea versantuluiita-N.A.T.O. leagă țara noastră. ‘ *
ATENA. In cursul nopții de luni 

spre marți, în Grecia au fost înre
gistrate trei cutremure de pămînt 
însoțite de puternice bubuituri sub
terane, provocînd panică în rîndul 
populației, care și-a părăsit locuin
țele. Alte patru cutremure s-au pro
dus în cursul zilei de marți, în urma 
cărora mai multe case s-au prăbu
șit, rănind numeroase persoane.

a oferit o masă în cinstea lui J. Hajek, locțiitor al ministrului Afacerilor Externe al R. S. Cehoslovace, și L. P. Nervo, reprezentant permanent al Mexicului la O.N.U. Prînzul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
PHENIAN. La Cihoncijin a sosit un vapor cu cetățeni coreeni. Acesta este al 91-lea lot de coreeni care se repatriază din Japonia în R.P.D. Coreeană.
BONN. Rezoluțiile înaintate celei de-a cincea conferințe a tineretului din sindicatele vest-germane, care se va ține între 13 și 14 aprilie în Berlinul occidental, cer, printre altele, elaborarea unui plan amănunțit de acțiuni împotriva planurilor de înarmare atomică a R.F.G., intensificarea activității sindicatelor vest- germane împotriva ofensivei guvernului și monopolurilor vest-germane asupra nivelului <’ nilor muncii.
COPENHAGA, ziarului „Land og centrală a Uniunii munist din Danemarca a adoptat o rezoluție în care se spune că includerea Danemarcei în „Piața comună“ ar priva această țară de independență. în loc să sacrifice ultimele rămășițe ale independenței țării noastre în favoarea „Pieței co-

lian și la 30 mai 1959 din partea 
franceză, constructorii italieni și 
francezi au avut de întîmpinat nu
meroase greutăți în străpungerea 
muntelui, fapt care a îngreunat mult 
ritmul lucrărilor. In prezent se lu
crează la ultima porțiune de tunel.

MOSCOVA. într-un articol apărut în ziarul „Izvestia“, consacrat împlinirii a 10 ani de la convocarea conferinței economice internaționale, care a avut loc la Moscova în 1952, Mihail Nesterov, președintele prezidiului Camerii unionale de comerț, se pronunță pentru convocarea unei

de trai al oame-Potriviț relatărilor Folk“, conducerea Tineretului Co-

NEW YORK. Ziarul „Baltimore Sun“ scrie, citind bine informatul ziar „Army", că în Vietnamul de sud vor__  ____ t„ _ _____fi formate 9 divizii, fiecare^ alcătuită noi conferințe internaționale menite din 20 de batalioane. Fiecărui bata- să discute problemele colaborării■i . e .• j— eeonomiçe jn interesele avantajuluireciproc și prosperității tuturor popoarelor.
NEW YORK. La IO aprilie a sosit ............................. ’ " ’ ' ‘ care face o vizită în Statele Unite ale Americii. Agențiile occidentale de presă relatează că, la sosirea șahului pe aeroportul din New York, studenții iranieni au organizat o demonstrație de protest. Agenția Reuter transmite că studenții strigau lozinci și purtau pancarte pe care se putea citi: „Cerem organizarea imediată în Iran a unor alegeri libere“, „Nu vom admite o dictatură tară“, „Să înceteze susținerea vemului corupt al Iranului".

lion i-se vor atașa 5 americani din cadrul forțelor speciale. Referindu-se la o declarație a lui Ngo Dinh Diem, corespondentul ziarului „New 'York Times“ relatează că dictatorul sud- 'vietnamez a trecut în mina america- la New York șahul Iranului, nilor „conducerea forțelor armate“.
LONDRA. O delegație a Comifefu- 

lui special al O.N;U. în problema apli
cării Declarației cu privire la acorda
rea independentei {arilor și popoare
lor coloniale s-a înfîlnif la 10 aprilie 
cu mai mulfi miniștri britanici. în 
cursul convorbirii, delegația comitetu
lui a cerut guvernului englez să-și 
modifice politica colonială în Africa 
centrală și să acorde imediat depline 
drepturi politice tuturor africanilor.

mili- gu-
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Furtunile care s-au abătut 
asupra Franței au provocat mari 
distrugeri In regiunile de coas
tă. în fotografie : un cartier., 
Inundat din Deauville. v<■
Studenții din Porto 

solidari cu colegii lor 
din Lisabona

în

PORTO 11 (Agerpres). — După cum relatează agenția France Presse, studenții din orașul portughez Porto au declarat, la 10 aprilie, o grevă prin neparticiparea ,1a cursurisemn de solidaritate cu colegii lor din Lisabona, care, după cum știe, au organizat o grevă de protest împotriva hotărîrii arbitrare a ministrului Educației Naționale de a interzice sărbătorirea „Zilei studentului”.Potrivit agenției France Presse, la această grevă studenții au participat în proporție de 90 la sută.
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