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Semănatul porumbului
în cel mai scurt timp!

® Viața de partid : M. Milea
O problemă de mare răspundere (pag. 2-a).

© Mecanizatorii în primele 
rînduri ale luptei pentru recolte 
bogate — pagină specială — (pag. 3-a).• Eugen Simion — Cronică li
terară — Zaharia Stancu : Cos- 
tandina (pag. 4-a).

• Răsfoind presa străină „Do
cila opoziție“ (pag. 6-a),

u

In numeroase unități agricole socialiste, odată cu semănatul ultimelor suprafețe cu culturi din epoca I, s-a trecut și la semănatul porumbului — acțiune de mare însemnătate, de care depinde în bună măsură obținerea de recolte bogate în acest an. Ținînd seama de faptul că în puține zile trebuie să fie însămînțate cu porumb cîteva milioane.de hectare, este necesar să fie folosite din plin, cu maximum de randament, toate tractoarele, mașinile agricole și atelajele, precum și fiecare oră bună de lucru în cîmp. Colectiviștii, mecanizatorii din S.M.T. și gospodăriile agricole de stat, toți oamenii muncii din agricultură sînt chemați să muncească cu hărnicie pentru executarea la timp și la un înalt nivel agrotehnic a semănatului porumbului, precum și a celorlalte lucrări agricole.Un rol hotărîtor în campania agricolă de primăvară, îndeosebi la în- sămînțarea porumbului, îl au mecanizatorii din S.M.T. și G.A.S. în mîi- nile lor se află principalele mijloace de lucru: tractoare, grape cu discuri și stelate, semănători etc. De felul cum folosesc mașinile și timpul bun de lucru depinde realizarea în cel mai scurt timp a planului de în- sămînțări. Iată de ce fiecare mecanizator are datoria să nu-și cruțe eforturile, să folosească metodele de lucru care sporesc productivitatea muncii și să mențină în bună stare de funcționare parcul de mașini.O mare importanță în această privință are buna îngrijire a tractoarelor și mașinilor agricole, aprovizionarea la timp cu carburanți, lu- brifianți și piese de schimb, organizarea schimbului doi pe un număr cît mai mare de tractoare (cei mai calificați tractoriști lucrînd ziua la semănat), folosirea cuplurilor de mașini. Stabilirea celor mai potrivite măsuri pentru rezolvarea acestor probleme, precum și pentru înlăturarea operativă a oricărei defecțiuni la mașini sînt sarcini de mare însemnătate, care trebuie să stea în permanență în fața organizațiilor de partid și a conducerilor din G.A.S. și S.M.T. Nici un tractor nefolosit în brazdă — aceasta să fie grija de căpetenie a oricărui mecanizator.In multe unități s-au obținut rezultate bune în această privință. La S.M.T. Teiu, regiunea Argeș, mecanizatorii sînt îndrumați la fața locului să întrețină și să folosească cît mai bine tractoarele și mașinile agricole, sînt ajutați operativ pentru rezolvarea imediată a tuturor problemelor ce se ivesc în cîmp. în acest S.M.T. s-au luat măsuri pentru ca alimentarea tractoa-

- TIMIȘOARA•— In ultimele , _ .dării agricole de stat și gospodării agricole colective din regiunea Banat s-a pornit cu toate forțele la semănatul porumbului. La gospodăria de stat Șemlac, de pildă, semănatul porumbului se face cu 20 semănători, iar mecanizatorii lucrează în schimburi prelungite. Pînă la 25 aprilie, lucrătorii acestei gospodării vor să termine însămînțatul pe toate cele 1.000 ha planiiicate pentru cultura porumbului. Pînă acum s-a și semănat porumbul pe aproape 100 de hectare.
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II La gospodăria colectivă „Dru
mul victoriei“ din comuna Mo- 
vilița, raionul Urziceni, se lucrea
ză din plin Ia semănatul porum
bului. în fotografie : Președintele 
gospodăriei. Ion Dinu, împreună 
cu tractoristul Nicolae Ionică 
controlează calitatea semânatu-

Peste 2.500 hectare 
semănateîn primele zile ale acestei săptă- mîni colectiviștii din raioanele Dră- gănești-Olt, Slatina, Costești, Dră- gășani și Găești, din regiunea Argeș, au însămînțat cu porumb mai mult de 2.500 de ha.Recolta de porumb fiind condiționată în mare măsură de executarea însămînțărilor în cel mai scurt timp, gospodăriile colective au făcut lucrările de pregătire a terenurilor pe aproape întreaga suprafață, iar acum folosesc la semănat toate mijloacele.

Se imbawiătățește 
caistatea laminatelorGALAȚI (coresp. „Scînteii“). — Echipele conduse de șefii laminatori Alexandru Caranfil, Nicolae Stoica și Beniamin Mehedinț lucrează la laminorul nr. 1 al Uzinei de tablă subțire din Galați. Ele au ca obiectiv principal în întrecere îmbunătățirea calității produselor. Printr-o mai bună organizare a locului de muncă, prin ajutorarea muncitorilor cu mai puțină experiență de către fruntașii în producție — după care aceștia și-au însușit așezarea corectă a țaglelor pe cilindri și păstrarea unei temperaturi constante la cuptoare — s-a reușit, în ultima vreme, ca procentul de tablă subțire de calitatea I-a să crească de la 80 la sută la 92 la sută. La aceasta a contribuit și darea în funcțiune de curînd a dublătorului automat. Dacă pînă acum dublarea și desprinderea foilor de tablă se efectuau manual, acum totul se execută mecanizat.

Secjie de drojdie 
furajerăLa fabrica de celuloză din Zăr- nești funcționează o secție de drojdie furajeră ou o capacitate de 3.000 tone pe an. Operațiile de fabricare a drojdiei furajere sînt în totalitatea lor mecanizate și automatizate.Drojdia furajeră este obținută prin prelucrarea leșiilor bisulfitice rezultate ca produse secundare la fabricarea celulozei. Ea este destinată sectorului zootehnic. Adaosul de drojdie furajeră, bogată în proteine, în hrana animalelor și păsărilor contribuie la sporirea producției de carne, lapte și ouă.

Mărci poștale 
cu prilejul 
turneului 
U.E.F.A.

prilejul tur
neului international 
de fotbal pentru 
juniori U.E.F.A. a 
fost tipărită o emi
siune festivă de 
mărci poștale romî- 
nești. Emisiunea cu
prinde două mărci 
cu o singură valoa
re. tu timpul turneu
lui, la stadioanele 
din București, Cluj, 
Ploiești, Brașov 
Constanta, 
vor fi 
preună 
„Prima 
late.

și 
mărcile 

vîndute îm- 
cu plicuri 

zi" ștampi-

Lucrează la împădurirăîntreprinderea forestieră Piatra- Neamț are de împădurit în primăvara acestui an o suprafață de a- proape 500 hectare de teren, pe care vor fi plantați circa 3.000.000 de pu- ieți. Pentru reușita acțiunii au fost luate din timp măsuri : planul de împăduriri a fost defalcat pe unități, s-au repartizat cadre de specialitate fiecărui șantier, s-a asigurat din timp materialul săditor.Zilele trecute au și ieșit la împădurit peste 250 de salariați din uni- ■ tățile noastre.
ION DIACONU 

secretarul Comitetului de partid , 
al I.F. Piatra-Neamț

Premiera operei Lohengrin“ la Cluj
CLUJ (coresp. „Scînteii"). —

Miercuri seara s-a prezentat în pre
mieră pe scena Operei de stat din 
Cluj opera „Lohengrin" de Wagner. 
Regia este semnată de A. I, Arbore, 
artist emerit, conducerea muzicală 
aparfine artistului emerit Anato! Chi- 
sadji. în rolurile principale au jucat 
Lucia Stane seu, Traian Popescu, 
Ecalerina Vîlcovici, artiști emeriti. 
Rolul lui Lohengrin a tost interpretat 
de tînărul Ion Buzea, laureat al 
Concursului International „George 
Enescu". De asemenea, din distribu
ție au mai tăcut parte Vasile Băr- 
bieru, Mugur Bogdan.

Spectacolul s-a bucurat de succes.

DE PESTE HOTARE

IN U.R.S.S., ÎN MUNȚII TIAN-ȘAN, în apropiere de Alma-Ata, se construiește primul laborator subteran din lume pentru studierea razelor cosmice. Pentru acest laborator a și fost săpat un tunel de 50 m.

Ieri, pe ogoarele raionului Ur
ziceni se 
te forțele, 
bului. în fiecare unitate s-au semă
nat suprafețe însemnate. Iată ce 
ne relatează tov. Ion Dinu, pre
ședintele gospodăriei colective din 
Movilița. „Sîmbătă, duminică, luni, 
a plouat. Noi n-am 
mîinile încrucișate, 
sculat cu noaptea-n 
preună cu tov. agronom îlie Filip 
am plecat pe cîmp să identificăm 
parcele zvîntate. în punctul „Bă- 
lășeanca“ era mai zvîntat. Am 
făcut noi socoteala că pe la amiază 
se pot folosi atelajele. Așa am fă
cut. După-masă am semănat 10 ha. 
Pentru a doua zi știam că terenul 
se mai zvîntă și am planificat fie
care tractor, fiecare atelaj. Am por
nit cu toate forțele. Pe unele terenuri 
lucrăm cu atelajele noastre. S-a fă
cut grafic pe fiecare tractor și ate
laj. După cum ne-am organizat mun
ca, în cinci zile terminăm semăna
tul porumbului pe cele 595 hectare.

La gospodăria colectivă „Lupeni" 
din comuna Ion Roată, 75 de ate
laje arau pe cele 170 ha de orezărie. 
în altă parte, 18 tractoare lucrau din 
plin la semănatul porumbului. Iată 
ce ne spune tov. Gheorghe Herea, 
președintele gospodăriei çolective. 
„Noi am semănat pînă acum 250 de 
ha cu porumb. Mergem cu o viteză 
zilnică de lucru de aproape 200 ha. 
în patru zile bune de lucru noi 
terminăm semănatul. Reușim să fa
cem acest lucru deoarece există o 
bună organizare a muncii. Toate 
tractoarele au tractoriști în schimbul 
II. Tractoarele sînt 
pe brigăzile de cîmp. 
pregătește terenul, iar 
sămînțează din plin.

lucra intens, cu tona
la semănatul porum-

stat însă cu
Marți m-am 

cap și îm-

asigura calitatea semănatului, mem
brii consiliului de conducere răs
pund fiecare de cîte o semănă
toare și lucrează efectiv. întrecerea 
tractoriștilor a început din prima 
zi. Fiecare caută să îngrijească cît 
mai bine tractorul pentru a nu avea 
nici o defecțiune în timpul semă-

PRIN CÎTEVA 
GOSPODĂRII COLECTIVE 
DIN RAIONUL URZICENI

natului și pleacă în cîmp cît mai de 
dimineață. în fiecare seară se com
pletează graficul întrecerii. Acum 
sînt fruntași tractoriștii Ion Sandu 
și Ion Gheorghe".

Și la Alexeni, Borănești, Grindu 
și în multe alte comune se lucrează 
cu toate forțele la semănatul po
rumbului.

în unele locuri realizările puteau 
fi și mai bune dacă exista o temei
nică organizare a muncii. Pe una din 
tarlalele gospodăriei colective din 
Coșereni puteau vedea

departe stînd două tractoare. La 
semănătoarea tractoristului Gh. Is- 
trate de la S.M.T. Eliza Stoenești 
s-a defectat un resort. Dar imediat 
după el era tractorul condus de Ilie 
Dumitru care nu avea nici o defec
țiune, dar era împiedicat de celă
lalt să înainteze. De ce oare nu se 
putea ca fiecare tractor să aibă o 
suprafață mai mare de lucru și să 
nu meargă unul după gltul? Cinci 
semănători cu tracțiune animală 
stăteau, cu toate că gospodăria are 
destule animale de tracțiune. Dar 
colectiviștii le folosesc și Ân alte 
scopuri decît la semănatul porum
bului, deși acum toate mijloacele 
trebuie mobilizate pentru executa
rea într-un timp scurt a acestei im
portante lucrări. în acest caz nu e 
de mirare că aici s-au semănat doar 
20 de ha din cele 620 cît are de în
sămînțat gospodăria.

Colectiviștii din raionul Urziceni 
sînt hotărîți să termine cît mai re
pede semănatul porumbului, punînd 
astfel bazele unei recolte bogate.

TEODOR MARIAN 
coresp. „Scînteii

PROIECTATELE EXPERIENȚE NU
CLEARE ALE S.U.A. în Pacific, în vederea cărora se fac pregătiri febrile, au stîrnit o largă mișcare de protest în întreaga lume. Astfel au loc numeroase manifestații în diferite țări ca Japonia, Canada ; la New York a avut loc un miting de protest ; în Camera Comunelor din Anglia s-au desfășurat dezbateri furtunoase în cadrul cărora deputății laburiști au criticat poziția S.U.A. și a Angliei. (Amănunte în pag. Vi-a).

DETAȘAMENTELE DE PARTIZANI 
INDONEZIENI, anunță agenția de presă Antara, și-au intensificat operațiunile în regiunea nordică a Iria- nului de Vest. în ultima vreme, acestor detașamente li s-au alăturat și u- nii membri ai forțelor de represiune olandeze, care au dezertat. După cum anunță Ministerul de Război al Olandei, la 19 aprilie va fi trimis în Irianul de Vest un nou lot de 800 de soldați.
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150 de locuri, 
mase plastice,

. J1iii&B
pe lacul Herăstrău va fi lansat la apă 
un nou barcaz. Are 
mobilier și covor din 
balustrade cromafe.

La cerere, pe lacuri 
organiza plimbări în grup, fimp de 
1-2 ore. Intre lacurile Herăstrău și 
Floreasca, trecerea’ se va face prin 
ecluza Herăstrăului, vaporașul fiind 

printr-un sistem de

PARTIDUL CONSERVATOR EN
GLEZ, aflat la putere, a suferit o nouă înfrîngere în alegerile suplimentare din orașul industrial North Derby. Candidatul conservator a pierdut 13.000 de voturi în comparație cu alegerile generale, situîn- du-se pe locul trei. Cele mai multe voturi le-a obținut candidatul laburist, dar și el a întrunit cu 4.000 de votări mai puțin decît în alegerile generale. In ultimele cîteva săptă- mîni, candidații conservatori și-au pierdut pozițiile și într-o serie de alte circumscripții electorale.

In primăvara aceasta, lacurile Capi
talei și lacul Snagov vor fi străbă
tute de 650 de ambarcațiuni. Pînă la 
sfîrșiful trimestrului doi, acestora li se 
vor mai adăuga încă 200 de bărci, 
care urmează să sosească de la Re
ghin. Bucureșlenilor care vor să se 
deplaseze mai repede de la un mal 
la altul, le stau la dispoziție 31 de
ambarcafiuni cu motor : vaporașe, ridicat sau lăsat 
barcaze, bacuri etc. Peste cîteva zile, ecluzare hidraulică.

se vor putea

MIȘCAREA GREVISTĂ din țările capitaliste continuă să se desfășoare sub semnul luptei pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și trai, pentru apărarea drepturilor sindicale și democratice. Au loc, astfel, acțiuni greviste în Japonia, în cadrul „ofensivei de primăvară", greve și demonstrații de stradă în Uruguay, greve în uzine și șantiere din Anglia. (Amănunte în pag. Vl-a).

Pe ogoarele* Banatului

Magazine la sateBiblioteca copiilor

repartizate 
Noaptea se 

ziua se în- 
Pentru

(coresp. „Scînteii"). zile, în multe gospo-

(Continuare în pag. V-a)

TELEGRAMA

Fotoreportaj de S. UTAN ți M. CIOC

Petre Neagu este un „artist" în meseria sa. Brigada con
dusă de el a realizat în primele 16 zile din această lună 
146 sciiele(i pentru caroserii de autoutilitare. Nici o lu
crare nu i-a fost respinsă de controlul tehnic de calitate, 
(fotografia din stingă).

La mașina de sudat sub strat de flux (sudură automată) 
din sectorul III auto, muncește inovatorul Marcu Zidaru, 
din brigada lut Constantin Ciocșan. Printr-o bună organi
zare a muncii, Marcu Zidaru își depășește zilnic norma cu

18—22 la sută, dînd lucru de bună calitate. De la începu
tul anului și pînă în prezent, el a economisit 100 kg sîrmă 
de sudat, care înlocuiește electrozii, șl circa 80 kg de flux 
do sudat. Brigada din care face parte s-a angajat ca în 
cinstea lui 1 Mai să-și îndeplinească planul pe luna în 
curs cu 5 zile mai devreme și să economisească 1.000 kg 
metal. Pînă ieri brigada economisise 800 kg. (fotografia 
din dreapta).

Succese însemnate s-au obținut și în gospodăriile colective. La Pere- gul Mic, de pildă, cu ajutorul mecanizatorilor de la S.M.T. Pecica și folosind atelajele de care dispune gospodăria s-au însămînțat pînă acum 160 ha cu porumb.La semănatul porumbului se lucrează intens și în gospodăriile colective din Ciacova, Cebza, Fibiș, Chizătău și altele. în ultimele zile în regiunea Banat s-au însămînțat cu porumb mai bine de 1.000 de hectare.
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). 

într-un frumos local din centrul 
orașului Gheorghieni s-a deschis 

. biblioteca copiilor. Sala de bibliote- 
■ că este înzestrată cu mobilier mo- 
' dern, corespunzător vîrstei micilor 

cititori ; pereții sînt împodobiți cu 
numeroase imagini din lumea bas
melor. Biblioteca e înzestrată cu a- 
proape 3.000 de volume și cu nume
roase reviste.

Cooperativele de consum sătești duc o 

largă acțiune de modernizare a refelei de 
magazine. Anul acesta se vor construi la 

sate 420 de clădiri, în cadrul cărora vor 

fi amenajate 730 de unităji ale coopera

ției de consum. In 13 localități rurale se 
construiesc mari magazine universale.

Președintele Guvernului Provizoriu al Republicii Algeria, Ben Youssef Ben Khedda, a trimis președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine, Ion Gheorghe Maurer, o telegramă în care exprimă profunde mulțumiri pentru călduroasele felicitări care au fost adresate cu ocazia încetării focului în Algeria.Conștient de rolul său — se spune în telegramă — poporul algerian nu va precupeți nici un efort pentru a întări pacea, pentru a realiza o independență totală, atît politică cît și economică, pentru a contribui la lichidarea definitivă a exploatării colonialiste și imperialiste.Recunoașterea de jure a Guvernului Provizoriu al Republicii Algeria de către guvernul dv. este pentru noi o mare satisfacție și cu această ocazie vă adresez dv. personal și guvernului dv. expresia mulțumirii noastre. Totodată guvernul meu este foarte fericit să accepte stabilirea de relații diplomatice, care vor contribui la întărirea legăturilor de prietenie dintre popoarele noastre.

Datorie de onoare respectatăMetalurgiștll de la Uzina „înfrățirea“ din Oradea și-au făcut o obligație de onoare din executarea ritmică, în termenele stabilite prin angajamentele luate în cinstea zilei de 1 Mai, a ma- șinilor-unelte cerute către întreprinde- constructoare de

mașini. Numeroase u- zine, printre care „Semănătoarea" și „Tudor Vladimirescu“ din București, uzinele de tractoare din Brașov și altele au primit la timp în tot cursul primului trimestru din a- cest an toate le solicitate.Ca rezultat mașini-al pre-

ocupăril metalurgiști- lor de aici pentru folosirea cît mai deplină a capacității de producție, de la începutul anului și pînă acum uzina a fabricat cu aproape 150 de m a ș i n i-unelte mai mult decît în aceeași perioadă a anului cut. tre-
obiectiv principal al întrecerii sondorilor din Valea Prahovei în întîmpinarea zilei de 1 Mai îl constituie forarea rapidă și economică a sondelor cu ajutorul turbinei. De la începutul anului și pînă acum, colectivul întreprinderii de foraj Plo-

MîndriaLa „Industria Lînii“ din Timișoara sînt sute de muncitori care obțin, în întrecerea în cinstea zilei de 1 Mai, realizări deosebite în producție. Portretele celor mai buni dintre ei au fost puse la panoul fruntașilor pe uzină. Cine sînt a- ceștia ?Numele filatoarei Eva Nemeș, ale țesătoarelor Otilia Afrosinei și Ileana Feneșer sînt bine cunoscute în în-Prefabricate și materialeColectivul întreprinderii de prefabricate din Brașov a realizat peste planul primului trimestru panouri cu care se pot construi 10 apartamente, 81 stîlpi precomprimați folosiți la electrificarea satelor, 143 mc fîșii de planșeu și altele. Aceste succese ei le-au consacrat tei sărbătoriri a zilei de 1La rîndul lor, muncitorii dustria locală a regiunii au la începutul anului și pînă
apropia- Mai.din in- livrat de acum cu

plan priniești a forat în plus față de peste 3.700 de metri. Totodată, buna gospodărire a chimicalelor și a materialelor folosite . la săparea sondelor, petroliștii de aici au realizat economii suplimentare în valoare de peste 1 milion de lei.
fabriciitreprindere. Dar, la panoul fruntașilor, întîlnim totodată nume noi : țesătoarea Elena Vasile, filatoarea Florica Bîrțan, urzitoarea Margareta Fekete, ajustoarea Irma Cristof, cărora le apar fotografiile la panou pentru prima dată. Ele își depășesc cu regularitate sarcinile de producție, dînd numai produse de bună calitate.de construcție peste pianun milion de cărămizi, 697.000 bucăți de țigle și 3.724 de tone var mai mult decît aveau planificat, în a- ceeași perioadă, lucrătorii din întreprinderile de industrializare a lemnului au depășit planul livrărilor cu 195 mc de cherestea pentru construcții. Mari cantități de materiale de construcție au livrat și colectivele Fabricii de geamuri Mediaș și Fabricii de ciment din Brașov.

Succesele textiliștilor ieșenizent au fost produse peste planul de producție al fabricii 28.100 kg fire, 25.700 mp țesături și 8.500 kg sfoară. De asemenea, s-au realizat economii de peste 100.000 lei prin reducerea continuă a prețului de cost.S-au evidențiat în mod deosebit muncitoarele Jana Trofinică, Ana Filipenco, Elena Desculțu, Viorica Duca, Cristina Popovici și altele.

IAȘI (coresp. „Scînteii"). — Colectivul fabricii „Textila Roșie" din Iași întîmpina ziua de 1 Mai cu succese tot mai mari în producție. El reușește să sporească producția și productivitatea muncii, să îmbunătățească calitatea produselor fabricate, să realizeze importante economii prin reducerea prețului de cost. De la începutul anului și pînă în pre-

milioane.de


2 SCÎNTEIA
ECOURI tiri turistice Nr. 5503

Am citit: cu; interes^prțrcQiyCjdeg pre folosirea -materialelor noi ‘ de construcții, publicat;recent în ziarul „Scînteia“. Sînt întru totul de acord cu cele arătate. Și pe șantierul nostru se pot folosi mai larg materialele noi.Ce ne-am propus în acest an ? Pentru reducerea consumului de material lemnos pe șantierul de blocuri de pe malul stîng al Bahlu- iului se vor folosi în locul cofrajelbr de cherestea, panouri confecționate din placaj impregnat tip „tegofilm", pe care le-am utilizat pînă acum cu

au'fpst .bune.: '.productivitatea muncii. țjrigg^ii/..de;.instalatori, condusă de Filip Rășinaru, a crescut cu 15 la sută, prețul de cost a fost redus cu 12 la sută și s-a micșorat cu mult durata de execuție a lucrării.Sau un alt exemplu. în locul conductorilor electrici trași în tuburi metalice, s-au folosit cu succes conductori INTENC (tuburi introduse în tencuială sau în planșee). Lungimea totală a unor astfel de conductori folosiți în 1961 de întreprinderea noastră, a fost de peste 80 km.. ... Anul acesta am prevăzut să utili-' eficiență la blocurile din cartierele zăm și mai larg acest material. Si- 23 August și Piața Unirii. Se vor gur că acestea sînt numai cîteva economisi astfel, numai la acest șan- dintre materialele noi pe care le-am tier, 550 mc cherestea. Prin acest introdus sau le vom introduce - pe- sistem de cofrare se obține și o șantierele noastre.creștere a ritmului de execuție, rea- în folosirea materialelor noi mai lizîndu-se cofrajele, armătura și întîmpinam încă și o serie de greu- turnarea betonului ;la un . etaj, jn .tăți. La. școala de. 24 clase din cartie- 5—6 zile, față de. 14—16 zile cîț ăr . tul Copou, de pildă, proiectanții, în fi durat aplicînd metodele tradițio— loc să .prevadă-executarea stratului nale. S-a stabilit ca ;acesfe cofraje supdrt al pardoselilor'de parchet din să fie executate de ..către .brigăzile, -plăci--prefabricate- din-rumbeton,-au; de dulgheri.. . conduse......deuD.ùmitîu. /stabilit 'că turnarea acestuia să-se facă . Lucuță, Hie ;Pețrov;-;șfc;Cojpșțajitin; :px 1ÖÖ.. Adoptarea' hcésleï smuții nu- ' Luchian .care ;s-au -cursul anului trecut- ■■i-n--exeeuta-rea-'> mentilui' do; .exertîțiu,?-.deoate.Cè’.' .US-; ;earea;șțrațuliTi- turnat; durează, timp îndelungat (30—40 ■ de ziîé). în general, -atît pentru aceasta școală, eît și pentru construcțiile de locuințe de pe malul drept al Bahluiului, proiectanții au ocolit soluția prefabricară suportului pardoselii de parchet, recurgînd la soluții de o mai mică eficiență, care prelungesc durata de execuție.vor Unele- greutăți întâmpinăm și din

unor asemenea lucrări. ‘ .".--i: iL'.'i.Un alt material nou pe care-1 folosim este rumbetonul (plăci din rumeguș aglomerate cu ciment), întrebuințat ca strat pe care se așează parchetul. Prin utilizarea acestuia la blocurile de pe malul stîng al Bahluiului și la altele se obține, -pe lîngă reducerea consumului de cherestea, și o mai bună izolare fonică. De asemenea, în acest ~an, -se _______________monta circa 12.000 mp phrflïet lanTe- partea fürriïzorilor. Parte din ei ne mai livrează încă materiale noi de calitate necorespunzătoare. Cîteva exemple : rozetele din material plastic pentru preaplinul căzilor de baie și bateriile de porțelan produse la „Armătura“-Cluj și convertoarele livrate de I.C.M.A.-București. Aceste obiecte se defectează de multe ori înainte de darea în folosință a apartamentelor, iar în cazul bateriilor de porțelan după o perioadă scurtă de utilizare. Mai sînt cazuri — așa cum se arăta și în articolul publicat în „Scînteia“ — cînd constructorii nu pot folosi un material nou deoarece el este condiționat de procurarea altuia. Dorința noastră este de a monta cît mai mult parchet lamelar, dar nu putem face acest lucru întrucît nu ni se asigură cantitatea necesară de adeziv;Ar trebui rezolvate și unele probleme de ordin mai general, în vederea extinderii utilizării 'itiatérialé- lpr ,noi. Socotesc că ar fi bine venită publicarea centralizată a unor bro- o®o—-------

șuti sau buletine privind materialele; rțpj, precum și organizarea pe plan regional a unor informări asupra rezultatelor aplicării acestora pe diverse șantiere și a stadiului cercetărilor în acest domeniu. De a- semenea, este de dorit ca odată cu apariția materialelor noi să se elaboreze și normative (eventual provizorii) de folosire a lor. Nu o singură dată s-a întîmplat să obținem unele materiale noi ; dar din lipsa normativelor care stabilesc domeniul, condițiile și tehnologia de utilizare, asemenea materiale n-au putut fi utilizate.în scopul extinderii folosirii materialelor noi care și-au dovedit eficacitatea, întreprinderea noastră va executa un bloc experimental la care materialele noi să fie utilizate în mare măsură. Acest bloc va constitui un. nucleu al experienței înaintate în privința folosirii și extinderii materialelor noi...Prin aplicarea consecventă a tutu- -.roff prevederilor cuprinse în planul îde-'-'‘măsuri tehnico-organizatorice,prin ridicarea calificării și specializării muncitorilor și tehnicienilor, vom putea obține rezultate tot mai bune în utilizarea materialelor noi de construcții, realizînd locuințe mai frumoase, mai confortabile.
MIRCEA DUMITRAȘCU 

inginer-șcf al întreprinderii nr. 3 
Construcții-Iași

© Un grup de aproape 50 de mineri, si- 
derurglștl și alțl oameni ai muncii din re
giunea Hunedoara au plecat zilele ace
stea într-o excursie de 6 zile în R. P. 
Ungară. Un alt grup de 120 de oameni 
ai muncii din regiune și-au petrecut con
cediul, în ultima perioadă de timp, în U- 
niunea Sovietică și alte țări socialiste.

Numeroși alți hunedoreni își petrec zi
lele de odihnă vizitînd diferite localități 
șl locuri pitorești din țară. De la în
ceputul anului, mai mult de 3.000 de per
soane au făcut 
O.N.T. Ia Sibiu, 
rești etc.

excursii cu autocarele 
Brașov, Doftana, Bucu-

zilei de 1 Mat, agențiaO Cu prilejul
O.N.T. „Carpați"-Bucureștl organizează 
cîteva excursii pentru oamenii muncii din 
Capitală. Excursia avînd ca itinerar Va
lea Prahovei începe în după-amiaza zi
lei de 1 Mai și se încheie a doua zi, sea
ra. O altă excursie va avea Ioc la Cheile 
Blcazulul — Lacul Roșu. Plecarea cu tre
nul In ziua de 30 aprilie — înapoierea în 
ziua de 2 mai.

® Pe tot timpul sezonului de vară va
sele „Oltenița" șl „Carpați" vor fi puse 
la dispoziția amatorilor de excursii pe 
Dunăre. Pentru început sînt prevăzute 
excursii fluviale între Giurgiu șl Sulina. 
In programul acestor excursii — a căror 
durată este de trei zile — se vor vizita 
orașele Galați, Tulcea șl Sulina.

O La siîrșltul acestei săptămîni vor ple
ca într-o excursie de 3 zile numeroși stu- 
denți romîni șl străini care studiază în 
Capitală. Excursia, avînd ca Itinerar Bi- 
cazul și Hunedoara, se va efectua cu au
tocarele O.N.T. Studenții se vor îna
poia în Capitală duminică seara.

Iar, lipit cu adeziv pe bază de rășini sintetice. Va fi valorificat astfel, cu un randament sporit, materialul lemnos de calitate superioară. Pe șantierele noastre, o prețioasă experiență a dobîndit în folosirea parchetului lamelar echipa condusă de tov. Vasile Aldea. Metodele lui sînt acum extinse pe toate loturile de lucru.Constructorii de pe șantierele întreprinderii de Construcții nr. 3 din Iași au folosit cu succes pînă acum și alte materiale noi, eficiente : covoarele din material plastic pentru pardoseli, tapete semi-lavabile, praf hidrofob pentru izolarea teraselor de la acoperișuri și altele.Materialele noi și-au găsit o utilizare mai largă și la lucrările de instalații. La șantierul G.A.S. Copou, proiectantul a^prevăzut, fără un studiu temeinic, o conductă de 14 km. din țeavă zincată. La propunerea întreprinderii noastre, aceasta conductă a fost executată din țeava de material plastic. Rezultatele
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Lipsa de răspundere 
a acelor tovarăși 'care 
erau obligafi să ia din 
timp măsurile ce se im
puneau este

Flori de mușețelDintre cele peste 300 de plante medicinale care cresc în țara noastră, mușețelul este una din cele mai răs- pîndite și căutate.în acest an, cooperația de consum a organizat o mare acțiune de recoltare a florii de mușețel. întreprinderile de plapte medicinale din întreaga țară au fost dotate de Cen- trocoop cu dispozitive speciale de recoltat această floare, cu zeci de mii de rame pentru uscat, cu mii de coșuri pentru transport.în această primăvară vor fi recoltate mai bine de 1.300.000 kg de floare de mușețel, care vor fi puse la dispoziția industriei farmaceutice și a populației.

evidentă. J 
(Foto M. Cioc) )

VIATA de partid

b
u

BE MABEToți părinții doresc ca fiii și fiicele lor să devină oameni înaintați, cetățeni de nădejde, folositori societății noastre. Formarea personalității omului socialist este uri~ proces îndelungat ș'i complex.Copiii trebuie crescuți și educați pentru societatea nouă în care ei trăiesc, ajutați cu grijă și perseverență să-și formeze idealuri pe măsura vremurilor noastre, să nutrească aspirații care sînt cele ale întregului popor. Mari răspunderi în a- ceastă privință revin familiei, părinților, ca cei mai apropiați prieteni și sfătuitori ai copiilor. în a- celași timp școala, organizațiile de pionieri și U.T.M. constituie factori de cea mai mare importantă în munca de educare a copiilorCum își cresc comuniștii copiii? Cum se ocupă de educarea lor ? Iată întrebări care preocupă pe un număr tot mai mare de membri de partid. Căci nici o deosebire nu poate fi între atitudinea înaintată a comunistului față de îndatoririle sale la locul de muncă și acasă, în familie, față de educarea propriilor săi 'opii. Dacă toți părinții au datoria să se îngrijească de educarea copiilor lor, cu atît mai mult se cere acest lucru membrilor de partid care sînt părinți. Faptul că un comunist se ocupă mai bine sau mai puțin bine de educarea copiilor săi nu e așa cum socotesc unii o chestiune personală a fiecăruia, ci o problemă de răspundere partinică.Mi s-a părut, de aceea, interesantă și binevenită adunarea organizației de bază de la întreprinderea „Tipografia învățăiPintului“. în care s-a discutat despre felul cum se ocupă membrii și candidații de partid de educarea copiilor lor. Inițiativa a stîrnit un deosebit interes. însăși ideea convocării unei adunări în care urma să se discute o problemă de felul celei menționate i-a făcut pe mulți membri de partid să se gîndească mai serios la felul cum se achită de îndatoririle ce le revin ca părinți și educatori. Apoi, biroul organizației

de bază a luat pentru pregătirea adunării o serie de măsuri. între altele, a fost format din cîțiva membri de partid un colectiv care ă vizitat școlil'd' la care 'învăță copiii comuniști l or din îrttreprindefë, a stat de vorbă' cu profesorii și di-, riginții, s-a dus acasă la unii copii, pentru a vedea ce condiții de viață și învățătură au, s-a consultat cu
Pe marginea unei adunări 

de organizafie de bază 
care discută despre 
educarea copiilor

vecinii asupra comportării copiilor în orele libere pe stradă, în cartier. Pe baza datelor strînse, biroul a întocmit un referat. în cele ce urmează vreau să relatez cîteva din problemele ridicate în adunare.Sînt părinți — și nu puțini la număr — care, conștienți de obligațiile lor ca educatori și comuniști, se străduiesc să creeze copiilor un program de activitate care să le permită să învețe, dar să se și joace, Să se recreeze. înțelegînd că factorul hotărîtor în educație este munca, ei îi învață de mici s-o respecte. Se îngrijesc ca în familie să domnească o viață calmă, armonioasă, bazată pe respect reciproc. ceea ce influențează în modul cel mai direct asupra dezvoltării copiilor. Au fost pomenite nu- . mele tovarășilor Constantin Bădu- lescu. Nicu Ștefănescu, B. Lanțet și ale altora. S-a arătat că ei țin legătura cu școala, îi îndrumă pe copii în rezolvarea temelor, dar îi . deprind în același timp să gîndeas- câ singuri, să lucreze independent, să fie ordonați, le dezvoltă spiritul de răspundere pentru îndatoririle ce Le revin. Copiii lor sînt bum la învățătură și disciplinați. Dar în discuții s-a arătat că sînt și părinți care își închipuie că numai

școala are obligații în ceea ce privește educarea copiilor și lasă a- ceasta exclusiv în sarcina ei. Adunarea a dat acestora o bună lecție cu privire la răspunderea pe care părinții o aU față de societate pentru felul cum își cresc și își e- ducă copiii.Ce înseamnă a te ocupa de creșterea și educarea propriilor tăi copii ? întrebarea, chiar dacă n-a fost direct pusă de vreunul din particîpanți, s-a desprins puternic din întreaga desfășurare a adunării, iar dezbaterile au constituit un foarte instructiv răspuns. Răspunderea față de copii nu se limitează la asigurarea hranei, a unui adăpost și a hainelor ; pentru a crește oameni de nădejde și a-și dezvolta armonios aptitudinile, copiii au nevoie de o îndrumare multilaterală și o supraveghere făcută cu . grijă și tact. Sînt edificatoare cele întîm- plate în familia unui tovarăș din întreprindere. Copilul său, un băiat de 15 ani, inteligent, dezghețat, obținea într-o vreme la școală numai note bune. Părinții, amîndoi ocupați, s-au mulțumit cu atît. Nici unul dintre ei nu și-a pus problema : ce face băiatul lor în timpul liber, cum și-l petrece, cine-i sînt prietenii ? într-un cuvînt l-au scăpat din mînă și, într-o bună zi, s-au trezit că fiul lor căzuse sub influența unor elemente descompuse moralicește, care l-au sustras de la preocupările lui de școlar.Găsirea celei mai bune soluții pentru a veni în ajutorul părinților i-a preocupat pe membrii de partid. Băiatul — s-a spus în adunare —. trebuie scos din mediul ușuratic în care a intrat și să i se asigure o educație corespunzătoare. Colectivul, in care se înmănunchează experiența de viață a zeci și zeci de oameni exercitînd prin aceasta o puternică influență pozitivă, și-a asumat a- ceastă sarcină. La propunerea comuniștilor șl cu asentimentul organelor administrative, băiatul a fost a- dus în întreprindere unde se cali

fică acum în meseria de zețar. Colectivul întreprinderii consideră e- ducarea tînărului drept o chestiune de mare cinste, încredere și răspundere.Din discuțiile care au avut loc a reieșit că pentru a obține bune rezultate în educarea copiilor este necesar ca între influența școlii și a familiei să existe o cît mai perfectă unitate. De pildă, în școală azi copiii nu sînt bătuți. Dar mai sînt părinți care socotesc bătaia drept o bună „metodă“ de educație, deși fiind întrebați în adunare dacă după bătaie copiii au adus note mai bune — au recunoscut sincer că nu.Unii dintre particîpanți au mărturisit că nu știu, nu se pricep cum anume ar trebui să-și crească mai bine .copiii. Problema s-a bucurat pe drept cuvînt de toată atenția. în decursul unei vieți oamenii învață multe — și carte și meserie. Cîți învață însă cum să fie buni părinți, cum să-și îndrume copiii în viață ? Pedagogia se învață și ea. Acum, în acest scop se organizează lectorate pentru părinți pe cele mai diferite teme ; în școli profesorii recomandă cărți foarte instructive în privința educării copiilor ș.a. S-a pus chestiunea ca în primul rînd membrii de partid, și împreună cu ei și ceilalți părinți care nu sînt comuniști, să participe la lectorate atunci cînd acestea au loc, să citească lucrările ce li se indică etc.Adunarea a fost o bună școală de educație. învățămintele principale ale adunării au rămas adine întipărite în mintea fiecărui participant — la copii trebuie dezvoltate trăsăturile înaintate ale omului epocii noastre, ei trebuie educați astfel, Incit peste ani, ajungîhd oameni maturi, să-și închine toate forțele cauzei socialismului, înfloririi, patriei, să dea societății tot ceea ce au mai bun.Și încă un învățămînt s-a desprins : comuniștii trebuie să-i ajute și pe tovarășii lor de rpțihcă, nemembri de partid, să înțeleagă cît de important este ca fiecare părinte să se ocupe cu grijă și răspundere de educarea copiilor săi.M. MIILEA 
luatructor al Comitetului 
raional P.M.R. V. I. Lenin

Terasele 
de la Zlatărei

Pe dealurile Drăgășanilor, colecti
viștii din Zlatărei au o suprafață de 
180 de ha cu vie pe rod. Deși pod
goreni cu îndelungată tradiție, abia 
din 1959 au început să facă plantații 
cum scrie la carte. în acel an au 
plantat primele 4 ha cu vie, iar în 
următorii 2 ani suprafața a crescut 
là 42 de ha. Cele 4 ha plantate 
mai întîi au și intrat pe rod.

Pentru prima oară, colectiviștii 
din Zlatărei au plantat toate cele 
42 ha cu vie în terase. Noua me
todă au aplicat-o sub directa îndru
mare a Stațiunii experimentale vi
ticole din Drăgășani. Experiența 
i-a convins că plantarea viței de vie 
în terase prezintă o serie de avan
taje. Terasarea pantelor oprește ero
ziunea solului, mărește viața podgo
riilor și face cu putință mecanizarea 
lucrărilor de întreținere.

In timpul iernii, colectiviștii din 
Zlatărei au desfundat și terasat alte 
25 de ha pe coasta dealului Zărneni. 
Terenul este pregătit pentru plan
tare. S-au fixat și parcelele unde 
vor fi plantate diferitele soiuri. Ici, 
colo, se pot vedea tăblițe pe care 
scrie: Cabernet Sauvignon, Riesling, 
Tămîioasă

Sectorul viticol aduce gospodăriei 
colective „Viață nouă" din Zlatărei 
venituri mari. Din venitul total pe 
1961, peste 60 lăbuță l-au adus pod
goriile. De aceea, e firesc ca în per
spectivă, colectiviștii să-și propună 
realizarea unor planuri îndrăznețe. 
Pînă în 1965, ei vor planta încă 150 
ha. Noile plantații se vor face în 
întregime pe terase.

Calculele economice cuprind în 
sfera lor probleme aparent mărunte 
dar cu destulă importanță. De pildă, 
problema spolierilor, care susțin 
coardele. Ei erau făcuți din lemn. 
Se procurau greu ți viața lor era 
destul de scurtă. Incepînd din acest 
an, în toate podgoriile de pe terase 
aceștia se vor înlocui cu spolieri din 
beton precomprimat. Pentru fabri
carea lor, gospodăria a organi
zat un atelier care în aceste 
zile are mult de lucru. Calculul eco
nomic arată cam așa : un spalier din 
beton durează 50—60 de ani și costă 
cu 4 lei mai puțin decît cel din lemn 
care „trăiește“ doar 12—15 ani.

Deocamdată, gospodăria își pro
cură material săditor de la stațiunea 
experimentală viticolă. Dar, începînd 
cu anul viitor colectiviștii din Zlătă- 
rei vor fi ei în măsură să furnizeze 
butași de vie altoiți altor gospodă
rii, deoarece și-au format o pepi
nieră proprie.

Din depărtare, costișa dealului 
Zărneni pare o scară cu trepte 
uriașe. Pe ele vor rodi viitoarele 
podgorii.

VASILE TINCU

RĂSPUNDEM
Ing. FLORIN CRIȘÂN — Galați :

La agenția de voiaj din orașul 
Galați — arătați în scrisoarea trimi
să — este adesea aglomerație. Ca
sierul nu se poartă cuviincios cu că
lătorii. Direcția regională C.F.R. Bucu
rești ne-a comunicat că din acest 
motiv el a fost sancționat, iar pentru 
evitarea aglomerației s-a mai infiin- 
țat încă un post de casier.

DUMITRU BĂRBIER — Brașov !

Ministerul Sănătății și Prevederilor 
Sociale a socotit interesante propu
nerile pe care le-ați făcut cu privi
re la amenajarea lacului Amara. Scri
soarea dv. a fost înaintată spre stu
diu Institutului de Balneologie și Fi
zioterapie.

ION OIȚEI — Agnita :

Vreți să știți, dacă după lăsarea la 
vatră și reîncadrarea în muncă, puteți 
urma cursurile serale ale școlii medii. 
Ministerul Invățămînlului și Culturii 
ne-a comunicat că puteți urma cursu
rile serale ale școlii medii dacă sîn- 
feți muncitor calificat în industrie sau 
agricultură (absolvent al școlii profe
sionale și-&ve(i cel puțin 1 an vechi
me în produefie) sau calificat la lo
cul de muncă și cu cel pufin 3 ani ve
chime. Dacă lucrați in alte sectoare 
trebuie să aveți vechime în produc
ție de cel puțin 5 ani.

GHEORGHE ANTOHI — lași:

După cum ne comunică AAinisterul 
Invățămîntului și Culturii, în cursul a- 
cestui trimestru Casa de discuri E- 
lectrecord va livra librăriilor din ora
șul lași însemnate cantități de discuri 
de toate sortimentele și genurile de 
muzică.

UN GRUP DE MUNCITORI DE 
LA FABRICA „STEAUA ROȘIE“— 
Piatra Neamț :

Cu prilejul unei excursii organiza
te de filiala O.N.T. „Carpați din Pia

CITITORILOR
tra Neamț vl s-a încasat o sumă da 
bani care depășește costul excursiei.
O. N.T. „Carpați“ București a sancțio
nat pe cei vinovați, iar banii încasați 
în plus vor fi restituai parficipanților.

ION VASILIU — Brăila :

Editura tehnică ne răspunde, la 
propunerea pe care ați făcut-o, că în 
ajutorul mecanicilor frigotehniști va 
publica, în cursul anului 1962 lu
crarea : „Instalații frigorifere“, elabo
rată de ing. I. Chiraleu, ing. F. Ro- 
mașcanu și ing. C. Zaharia. Totodată, 
pot fi utilizate lucrările : „Mașini și 
instalații frigorifere", apărută în Edi
tura de stat didactică și pedagogică 
în 1961 și „Frigidere casnice și co
merciale", publicată in același an în 
Editura tehnică.

IOAN PETRILA — Oțelul Roșu:

Autobuzele care circulă în raza o- 
rașului Oțelul Roșu vor avea un orar 
bine stabilit. Sfatul popular al raio
nului Caransebeș ne-a comunicat că 
s-au luat și alte măsuri pentru îmbu
nătățirea transportului în comun în o- 
rașul dv.

ȘTEFAN C. ȘTEFAN - Buzău :

Din neglijența dirigintelui Oficiului
P. T.T.R. Cănești n-ați primit cu regu
laritate abonamentul la revista „Api
cultura". Direcția regională P.T.T.R. 
Ploiești v-a expediat nr. 2 al revistei 
„Apicultura”. Numerele care urmează 
să apară, le veți primi la vreme.

CSAPO ZOLTAN — Reșița:

Ne-ați sesizat că la bufetul „Mu
reș“, din orașul Reșița, deservirea 
consumatorilor lasă uneori de dorit. 
Sfatul popular al orașului Reșița ne-a 
comunicat că s-au luat măsuri pentru 
înlăturarea neajunsurilor.

Prin extinderea mecanizării muncii 
în întreprinderile forestiereîn vederea ridicării productivității muncii și exploatării mai raționale a masei lemnoase, în unitățile economiei forestiere din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară se extinde continuu mecanizarea muncii. De la începutul anului și pînă acum au fost puse în funcțiune 6 noi fu- niculare, 30 fierăstraie electrice și mecanice și 29 tractoare adaptate specificului lucrărilor forestiere. Totodată în întreprinderile forestiere din regiune s-au construit 5 noi instalații pentru încărcarea mecanică a buștenilor. în prezent peste 60 la sută din masa lemnoasă se exploatează mecanic.

A crescut de asemenea simțitor șl gradul de utilizare a mașinilor și utilajelor existente în întreprinderile forestiere. Gruparea fierăstraie- lor în parchetele cu o mai mare masă lemnoasă, calificarea unui nu- măi' sporit de muncitori, ca și alte măsuri au făcut ca productivitatea în întreprinderile forestiere să crească în primul trimestru al an- - lui cu 4 la sută față de plan. \ •torită ridicării productivității muncii întreprinderile forestiere din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară au dat în primul trimestru al anului peste 12.000 mc material lemnos peste plan.
TIATRIE 8 (Samopmgj «Radio

TEATRUL DE OPERA Șl BALET AL 
R.P. ROMÏNE : COPPELLIA — (orele 
19,30). (Sala Palatului R.P. Romîne) 
TRA VIATA — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA 
ELIXIRUL DRAGOSTEI — (orele 19,30)

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. C'ARA 
GIALE“ (Sala Comedia) : REGELE LËA1 
— (orele 19,30). (Sala Studio) : BOLNA 
VUL ÎNCHIPUIT — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Mi: 
gheru) : VLAICU VODĂ — (orele 19,30) 
(Sala Studio) : BĂIEȚII VESELI — (orelt 
20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU 
LANDRA“ : CAMERA FIERBINTE — (o 
rele 19,30). (Sala Studio) : TACHE, IANKE 
ȘI CADÏR — (orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : CELEBRU! 
702 — (orele 19,30)

TEATRUL EVREIESC DE STAT 
VREAU SA FIU NEVASTA TA — (orei' 
20).

TEATRUL REGIONAL BUCUREȘTI 
IAȘII-N CARNAVAL și MILLO DIREC 
TOR — (orele 20).

TEATRUL PENTRU TINERET Șl CO 
PII (Sala pentru tineret) : DE PRETOR1 
VINC'ENZO — (orele 20). (Sala pentru co
pii) : DOI LA ARITMETICA — (orele 17)

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) ; HARAP ALB — (orele. 16). (Sal:. 
Orfeu) ; ALBA CA ZAPADA - (orele 16)

TEATRUL SATIRIC MUZICAL ,C. TA 
NAȘE" (Sala Victoriei 174) : CONCERT 
IN RE... HAZLIU - (orele 20).

CINEMATOGRAFE : POST RESTAN'l 
Patria (9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). EX 
PREȘUL DE SEARA : Republica (10; 12 
15; 17; 19; 21). Elena Pavel (10; 12; 15; 17 
19; 21), Gil Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21), 21- 
August (10; 12,15; 14,30; 10,45; 19; 21,15). MI
LIONUL : Magheru (9,30; 11; 13; 15; 17, 
19; 21), V. Alecsandrl (10; 12; 14; 16; 18: 
20), I. C Frlmu (10; 11,45; 13,30; 15,15; 17, 
19; 21), înfrățirea între popoare (15; 16,45: 
18,45; 20,30), Flacăra (15: 17; 19; 21). S-A 
ÎNTÎMPLAT IN ZIUA SOLSTIȚIULUI : 
București (9,30. 11.15; 13. 15; 17; 19; 21). 
Donca Slmo (16; 18; 20), Luceafărul
(15; 17; 19; îl). DUPA DOI IEPURI : Lu
mina (9,45; li,30; 13,15; 15; 16,45; 18,45;

20.30) Floreasca (16; 18; 20), 16 Fe
bruarie (16; 18; 20). Libertății (10;
12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). PROFESIUNEA 
DOAMNEI WARREN : Maxim Gorki (9; 
11; 13; 15; 17; 19.10; 21,15), Miorița (10; 12; 
14; 16,30; 18,45; 21). Volga (10,30; 15; 17; 
19; 21), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
PUȘTIUL : Central (10,30; 12,30; 14,30;
16,30; 18.30; 20,30), Olga Bancic (15,30;
18; 20,30), M. Eminescu (16; 18;
20), N. Bălcescu (16; 18,15; 20,30). FILME 
DOCUMENTARE (rulează la cinematogra
ful Timpuri Noi în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21). PROGRAM 
SPECIAL PENTRU COPII : 13 Septem
brie (rulează în continuare de la orele. 
10 pînă la orele 14). PERLE NEGRE : 13 
Septembrie (16,30; 18,30; 20,30). PE RAS 
PUNDEREA MEA ; Tineretului (16; 18,15.
20.30) . BĂTĂLIE IN MARȘ - ambele-
serii . 1 Mai (10,30; 15,30; 19,30), 8 Martie 
(16; 19,45), Alex. Sahia (9; 12,40; 16,20; 20) 
TOM DEGEȚELUL : Cultural (10,30; 12,30 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). GARDIANUL ru
lează la cinematografele Alex. Popov 
(10,10; 12,15; 14,20, 16,30; 18,45; 21) și Ilie 
Pintilie (15; 17; 19; 21). EXPERIENȚA
PRIMEJDIOASA : Grlvița (15; 17;
19; 21). Drumul serii (16; 18; 20). 
ARME ȘI PORUMBEI : V. Roaită (11. 
16; 18,15; 20,30). PACE NOULUI VE
NIT : Unirea (16; 18,15; 20.30). NU E LOC 
PENTRU ANIMALE SĂLBATICE rulează 
la cinematograful T. Vladimirescu 15: 17. 
19; 20,45) RAIDUL VARGAT : Mun
ca (16; 18,15, 20,30). PROCESUL MAI
MUȚELOR : Popular (16; 18,30; 21), C-tin 
David (15.30; 18; 20,30) CASA SUR
PRIZELOR : Arta (16: !8,15; 20,30). 
ARTISTUL : Moșilor (16, 18.15, 20.30).
CETATEA HURRAMZAMIN • 8 Mai (15; 
17; 19; 21). NANA : G. Bacovia (15,45; 18; 
10,15). CAVALERII TEUTONI - ambele 
serii : 30 Decembrie (14; 17,15; 20,30). RO
SITA ; rulează la cinematograful B. De- 
lavrancea (11; 13; 18; 20).

PROGRAM SPECIAL PENTRU TINE- 
IET : IMAGINI ALE UNUI TRECUT 
ILOR1OS ' Victoria (10: 12.15; 14.30; 16.45: 
7; 2L15).

TELEVIZIUNE : Orele 19,U0 - Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — EMISIUNEA PENTRU

TINERETUL ȘCOLAR. 19,35 - Transmi
siune de là Teatrul dé Stat de Operetă 
„ELIXIRUL DRAGOSTEI". In pauză : 
Poșta televiziunii. În încheiere : Ultimele 
știri.

RADIO, joi 1» aprilie ® Vreau sä știu 
— orele 9.00 — I o Opera „La serva pa- 
drona" de Pergolesi — orele 10.08 — I e 
a Muzică de GliCg — ofêlé 11,30 —
I e eîntă soprana Trenlsa Ëva și Traian 
Popescu, artiști emeriți, soliști ai Tea
trelor de operă din Cluj - orele 12.15\r- 
n e Muzică populată bănățeană — ore! 
12,35 — I o Arii din opere interpretat, 
de cîntăreți romîni — orele 14,30 — Uji 
Cîntece și jocuri populare rominești — 
orele 15,10 — ta Lucrări de compozitori 
din Timișoara - orele 15,22 - 1 o Al
manah științific - orele 16.30 - II o Cin- 
tece pentru cei mici — orele 17,1» - II 
® Jurnal de întrecere - orele 17.30 - I 
o Program muzical pentru fruntașii in 
producție - orele 17,45 - I o Jurnalul 
satelor — orele 19,00 — 1 ® Tinerețea ne 
e dragă - orele 19.30 - Ii » Transmisi
une din studio a concertului orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii. Dirijor : 
Iosif Conta. In program - Simfonia 1 
de Tiberiu Olah . Concertul nr. 4 în Fa 
major pentru orgă si orchestră de Ht.en- 
del (solist Helmuth Plainer) . Poemul 
simfonic Till Buhoglindă de R. Sttauss — 
Orele 19,45 — I ® Din cântecele șl cîoi'su- 
rile popoarelor - orele 19,50 - l! o Mu
zică corală clasică - orele 21,15 -- H ® 
Doine și jocuri populare romînești — 
orele 22,00 — II o Muzică de cameră de 
Brahms — orele 23,15 - 11 o Muzică de 
■’•’.ns — orele 22,50 — I.

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 20. 

șl 22 aprilie : Vremea rămine cjidiuoas, 
cu cer schimbător mai mul' noi os îi 
vestul țării, unde vor cădea oloi locale 
In rest averse izolate. Vînt slab pînă la 
potrivit, din sectorul sudic. Temperatura 
se menține ridicată Minimele vor fi cu
prinse între 5 și 15 grade, Iar maximele 
între 16 șl 26 de grade.
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recolte bogate
Pe terenurile lucrate de noi,

recolte tot mai

colective, noștri lucrări 1961 ei de te-

Terminarea colectivizării agriculturii în raionul Carei a pus în fața noastră, a mecanizatorilor, sarcini de mare răspundere. Nu numai că avem de executat cu peste 30.000 hantri mai mult decît anul trecut, dar volumul acesta sporit trebuie să-1 facem la timpul optim și de cea mai bună calitate, pentru ca gospodăriile colective să obțină recolte bogate.An de an a crescut contribuția S.M.T.-ului nostru la sporirea producției în gospodăriileDacă în 1959, mecanizatorii au executat pe fiecare hectar echivalente cu 1,7 hantri, în au ajuns să facă pe hectarul ren arabil 3,9 hantri. Aceasta aratăcă acum S.M.T.-ul nostru nu mai execută pe tarlalele colectiviștilor doar aratul și semănatul, ci un complex întreg de lucrări (grăpat, discuit, prășit, recoltat ș.a.), care au o mare însemnătate pentru sporirea producției. Tocmai aceasta e una din cauzele care au făcut ca producțiile în G.A.C. în care muncim să crească în mod constant an de an.Anul acesta avem un plan și mai mare de lucrări. Ce măsuri am luat pentru realizarea lui ? Mai întîi trebuie să arătăm că S.M.T.-ul nostru a executat în bune condiții semănatul culturilor de toamnă și arăturile adînci pentru însămînțările din primăvara aceasta ; în timpul iernii to.ate tractoarele și mașinile agricole au fost bine reparate și revizuite ; la cursurile ținute, mecanizatorii au fost pregătiți temeinic asupra felului cum trebuie îngrijite mașinile, cum trebuie executate diferite lucrări agricole etc.O mare atenție acordăm permanentizării brigăzilor de tractoare în gospodăriile colective. Facem această deoarece experiența anilor din urmă ne-ă arățat că această măsură duce la întărirea legăturii dintre brigada de tractoare și cea de cîmp, la creșterea răspunderii mecanizatorilor pentru lucrările executate, la

realizarea volumului de lucrări planificat și reducerea prețului de cost. Muncind timp îndelungat în aceeași gospodărie, avînd mașinile în tot timpul anului la sediul acesteia, mecanizatorii cunosc bine terenul gospodăriei, au posibilitatea să-și organizeze temeinic munca, pot folosi mai bine mașinile, contribuind astfel la obținerea de producții din ce în ce mai mari. In medie, gospodăriile colective în care am permanentizat brigăzile de tractoare au realizat în 1961 recolte de 2.030 kg de grîu și 3.150 kg de porumb la ha.De curînd, discutînd cu consiliile de conducere ale gospodăriilor colective, am permanentizat încă 6 brigăzi de tractoare în comunele An- drid, Pir, Sanislău ș.a. în prezent, din cele 25 brigăzi de tractoare, cîte avem în stațiune, 18 sînt permanente. Ne preocupăm în continuare de permanentizarea brigăzilor de tractoare în toate gospodăriile colective și odată cu aceasta de asigurarea unor condiții tot mai bune de lucru mecanizatorilor. Anul a- cesta, în șase gospodării colective se construiesc sedii pentru brigăzile de tractoare, mici ateliere de reparații, adăposturi simple pentru mașini.în întărirea răspunderii mecanizatorilor pentru recolte, îl are buna organizare brigăzile permanente, unei strînse colaborărizile de cîmp și cele de tractoare. Tractoarele au fost repartizate pe grupe, la fiecare brigadă de cîmp. Aceasta a dus la creșterea răspunderii tractoriștilor pentru calitatea lucrărilor. în patru gospodării colective. șefii brigăzilor de tractoare sînt și membri în consiliile de conducere.îndată ce timpul a devenit prielnic, mecanizatorii au început lucrările agricole la cîmp. O atenție deosebită am dat întreținerii .ogoarelor de toamnă. Fără să aștepte

mariterenul să se zvînte peste tot, mecanizatorii au început grăpatul, discuitul pe toată suprafața care a permis acest lucru. La Petrești, Ber- veni, Sanislău și în alte comune au fost însămînțate marea majoritate a culturilor din epoca I. Am asigurat aprovizionarea brigăzilor de tractoare cu combustibili, lubrefianți și piese de schimb.40 tractoare s-a bul doi.Sîntem hotărîțiga capacitate de lucru a parcului de mașini și tractoare și să aplicăm cît mai bine regulile agrotehnice pentru ca gospodăriile colective deservite de mecanizatorii stațiunii noastre să obțină recolte mari.
GRIGORE CORA 

directorul S.M.T. Cărei, 
regiunea Maramureș

Pe un număr de organizat schim-să folosim întrea-

un rol mare a muncii în asigurarea între brigă-

CUM A CRESCUT PRODUCȚIA 
ÎN GOSPODĂRIILE COLECTIVE 
TOPRAISARDESERVITE DE S.M.T.

ca

7/7 j

Pe ogoarele gospodăriei colective „Drumul socialismului"-Deva, mecanizatorii din brigada condusă de comunistul Valentin Chintoveanu, 
de Ia S.M.T. Orăștie, lucrează pînă seara tîrziu la pregătirea terenului undo se va semăna porumbul. In fotografie : Ia brigadă au sosit pre
ședintele gospodăriei și inginerul agronom pentru a discuta ce trebuie făcut a doua zi.

MK'S . ''Älr7 SJmMM- - * V ä Ol 1

Tractoriști, ingineri și tehnicieniO Peste 100 de hectare

Folosiți din plin, cu chibzuință, fiecare 
mașină, fiecare oră bună de lucru !

Executați semănatul și celelalte lucrări 
agricole de primăvară la timp și de 
bună calitate!

Folosind din p!in tractoarele și ateSajeieVOM ÎNSÂ1ÎNȚA PORUMBULgospodărie s-a terminat grăpatul o- goarelor de toamnă precum și semănatul culturilor din epoca întîia. Cum am reușit aceasta ? Consiliul de conducere, împreună cu 'inginerul agronom al gospodăriei noastre, tov. Constantin Hudici, și cu șeful brigăzii de tractoare, a întocmit un plan amănunțit de acțiune pe zile, pe fiecare tractor, mașină și atelaj. Zilnic am controlat fiecare tarla. Cum aveam o zi bună, cum se svîn- ta o bucățică de teren, ieșeam la cîmp cu cele 13 tractoare ale brigăzii și cele 150 atelaje ale gospodăriei. Dacă am fi așteptat să se

In această primăvară, gospodăria noastră colectivă are de însămînțat cu porumb 1.080 hectare. Experiența anilor de felul depinde porumb.bune condiții această lucrare pentru a obține pe întreaga suprafață producții cît mai mari. Noi ne-am propus ca în acest an să obținem în medie .de pe 400 hectare cîte 5.000 kg de porumb boabe la hectar.Cu toate că în această primăvară vremea a fost schimbătoare, noi am făcut lucrările la timp. In

GRADUL DE 
MECANIZARE 
(în hantri la 1 ha)

GRADUL DE 
MECANIZARE 
(în hantri la 1 ha)

trecuți ne-a arătat că cum se execută semănatul în mare măsură recolta de Vom face la timp și în
KG

Cu ani în urmă tractoriștii de Ia S.M.T. Topraisar, regiunea Dobro - 
gea, executau pe tarlalele gospodăriilor colective doar unele lucrări — 
în principal arat și semănat. Acum, ei fac cea mai mare parte din lu
crări, începînd de la pregătirea terenului pînă la recoltat. Creșterea gra
dului do mecanizare la fiecare hectar, de Ia 4,3 hantri în 1959, Ia 5,7 
hantri în anul trecut, a dus la sporirea producției la hectar, așa după 
cum se vede din graficul de mai sus.

'de munca mecanizatorilor
I Gospodăria noastră colectivă a obținut succese însemnate în creșterea producției. An de an noi am realizat recolte tot mai [ bogate de grîu, porumb, xloci- I rea-soarelui etc. în 1961 bună- 1 oară, de pe cele 855 ha cultivate , cu grîu am strîns în medie 1.632 ■ kg la ha, de pe 843 ha cultivate cu porumb — 4.236 kg boabe la >' ha, de pe 200 ha floarea-soarelui ’ — 1.893 kg la ha etc.> în acest an colectiviștii noș-1 tri muncesc pentru a obține re- ; colte și mai bune.I Realizarea de producții mari depinde în bună măsură de mun-, ca mecanizatorilor. De aceea ne ’ străduim să asigurăm condiții tot ! mai bune de lucru tractoriști- 1 lor din brigăzile lui Nicolae Pe- trache și Vasile Vizireanu de la1 S.M.T.-Ianca.! Aceste brigăzi lucrează de• mulți ani în gospodăria noastră. [ Toți tractoriștii sînt colectiviști I de-al noștri sau fii de colectiviști. ; Ei s-au obișnuit să țină tractoa- I rele și mașinile în gospodărie, să ' facă numai reparațiile grele înS.M.T. în acest scop consiliul de. t conducere al gospodăriei noas-• tre, pe baza hotărîrii adunării ge- [ nerale, a luat o serie de măsiiri. i Am construit o remiză pentru ' parcarea mașinilor iarna și un I atelier în care se pot repara în ' același timp două tractoare. Pen-

tru ca micile reparații să fie cît mai repede făcute dau o mînă de ajutor și meșterii noștri. în felul acesta nu se mai pierde timp cu dusul mașinilor în stațiune ele fiind folosite mai mult timp în brazdă.Pe timpul campaniei agricole pentru mecanizatori s-a amenajat un dormitor într-o clădire la marginea satului, aproape de tarlalele gospodăriei. De asemenea, gospodăria colectivă pregătește masa caldă pentru tractoriști.împreună cu conducerea S.M.T.- ului am stabilit măsuri pentru buna aprovizionare cu carburanți și piese de schimb. Mașinile sînt deservite de cei mai pricepuți colectiviști.La toate acestea se adaugă faptul că zi de zi, brigadierii de cîmp își organizează în așa fel munca îneît mecanizatorii să poată folosi din plin mașinile și tractoarele. Seara, la ședințele de lucru iau parte și șefii brigăzilor de tractoriști și stabilim împreună ce trebuie făcut a doua zi. în felul acesta mecanizatorii pot munci cu spor, ne dau un ajutor puternic în lupta pentru obținerea de recolte bog-ate la hectar.
ANTON CUCONU 

președintele G.A.C. din Mircea 
Vodă, raionul Făurei

I

A.

svînte tot terenul, dacă n-am fi folosit toate forțele, lucrările ar fi durat mult timp.De cîteva zile timpul e bun pentru semănatul porumbului. Am și pornit la treabă. Fiecare știm ce avem de făcut. Nu vrem să pierdem nici o oră bună de lucru. Mai mult de jumătate din numărul tractoarelor lucrează și noaptea, în schimbul doi, Ia pregătirea terenului. Ziua lucrează la pregătirea terenului 5 tractoare, iar celelalte — la semănatul porumbului.Pentru a nu întîrzia cu semănatul folosim din plin și atelajele noastre.- Peste 20 lucrează efectiv la somă-
Tractoarele funcționează 

neîntreruptColectivul stațiunii noastre s-a pregătit din vreme pentru campania agricolă. Am reparat și revizuit cu atenție tot utilajul de care dispunem, am instruit temeinic mecanizatorii, atît la cursurile tinute în timpul iernii cît și înainte de a pleca în gospodării asupra modului cum trebuie îngrijite mașinile etc.Fără îndoială că aceste măsuri vor da roade. Dar lucrînd în cîmp, în sarcină, cum se spune, tractoarele și mașinile se mai pot defecta. Pentru a putea înlătura operativ aceste defecțiuni noi am organizat bine munca celor două ateliere mobile.Ținînd seama de numărul tractoarelor și de raza de activitate a brigăzilor, am repartizat fiecărui atelier cîte 5—6 brigăzi, de care răspunde permanent. Atelierele sînt dotate cu utilajul necesar efectuării unor reparații mai mari ca : polizor, aparat de sudură etc. și cu piese de schimb. Conducerea stațiunii a avut

grijă ca pe atelierele mobile să lucreze mecanici pricepuți, cu o bogată experiență.Cînd un șef de brigadă anunță că s-a defectat ceva la un tractor, dispecerul stațiunii îl anunță imediat pe mecanicul atelierului mobil, cu care ține o legătură permanentă.Vreau să arăt că atelierele noastre mobile nu se deplasează, pe teren numai atunci cînd sînt chemate. Săptămînal personalul atelierelor trece pe la 2—3 brigăzi, verifică utilajul, dă instrucțiuni tractoriștilor etc. Măsurile de prevenire a defecțiunilor ne scutesc de multe necazuri.Acum tractoriștii noștri lucrează de zor ajutîndu-i pe colectiviști să termine cît mai repede semănatul.

nat iar celelalte la căratul seminței, grăpat etc.Pe semănători lucrează cei mai buni colectiviști, între care șeiii de echipe Mircea Mandache, Florea Vilăescu, Costache Lupu și alții.După socotelile pe care le-am făcut, semănatul porumbului va fi terminat în cinci-șase zile bune de lucru în cîmp.Grăbim semănatul porumbului și executăm lucrări de bună calitate pentru a pune bază unei recolte bogate la această cultură deosebit valoroasă.
MARIN FILIP 

președintele 
G.A.C. „Timpuri Noi"-Belitori, 

raionul Roșiorii de Vede

de

VIRGIL POPA 
inginer mecanic 

la S.M.T. Inotești, raionul Mizil

Ca tractorist și responsabil de bri
gadă, vreau să spun că oricare meca
nizator poate să lucreze singur peste 
100 de hectare, 
însă trei condiții 
temeinic 
tractorul și mașinile 
pentru a le putea folosi din plin, 
fără întrerupere, iar munca brigăzii 
să fie bine organizată.

Cum am organizat eu munca anul, 
trecut pentru ca, împreună cu cei
lalți trei tractoriști din brigadă, să 
putem lucra bine și la timp cele 470 
de hectare atribuite ?

întreaga noastră activitate se des
fășoară pe bază de plan. Ne-am 
obișnu-it să socotim din vreme, la 
începutul fiecărei campanii, ce lu
crări avem de făcut, care sînt forțele 
de care dispunem, cîte zile ne sînt 
necesare pentru executarea arături
lor, semănatului, prășitului etc. Oda
tă începută munca in cîmp, în fie
care seară stabilim ce lucrări avem 
de executat a doua zi, cum trebuie 
făcută îngrijirea mașinilor, aprovi
zionarea cu carburanți etc. Res
pectarea întocmai a acestui pro
gram de lucru, precum și anali
zarea zilnică a modului cum s-a 
muncit, a devenit lege pentru noi 
toți. Și din aceasta avem numai de 
cîștigat. Se evită pierderea timpului 
fără rost, se folosește din plin capa
citatea de lucru a fiecărei mașini.

Așa se explicg faptul că în anul 
trecut noi am reușit să executăm 
bine și la timp toate lucrările agri
cole pe-cele 159 hectare cultivate cu 
cereale păioase, 134 hectare cu po
rumb boabe și siloz și 177 ha cu

Trebuie îndeplinite 
să-și cunoască 

meseria, să-și îngrijească 
„ca la carte"

plante furajere. Prășltul porumbului 
l-am făcut de 4 ori ; recoltatul ce
lor 68 hectare cu grîu și orz ce mi-au 
revenit l-am terminat în 4 zile ; toate 
arăturile de vară au fost terminate 
la 1 august etc.

Anul acesta, în fața noastră stau 
sarcini și mai mari. Trebuie să obți
nem recolte și mai bune. în toamnă 
am executat în bune condiții însă- 
mînțatul celor 240 hectare cu griu. 
Cele 90 hectare de pe care ne-am 
propus să obținem 5.000 kg de po
rumb boabe la hectar, ca de altfel și restul suprafețelor, au fost arate 
adînc și bine îngrășate.

în primăvară, imediat ce s-a pu
tut ieși la cîmp am pornit la lucru. 
Am folosit din plin fiecare mașină, 
fiecare ceas. Ne-a ajutat bitna orga
nizare a muncii, faptul că fiecare am 
știut din vreme ce avem de făcut. 
Ciceron Predeșel căra îngrășăminte 
la cîmp ; Ion Schultz — muncea la 
grăpatul ogoarelor; Ștefan Moise — 
la discuit ; iar eu la semănatul ce
lor 59 hectare cu mazăre și borceag.

Marți am început și semăna
tul porumbului. Cît e lumină 
nu contenim această lucrare. Treaba 
e la fel de bine organizată : eu și 
Schultz muncim la semănat ; ceilalți 
mecanizatori la pregătirea terenului. 
Folosind bine fiecare mașină, fiecare 
oră bună de lucru vom termina în 
cîteva zile semănatul porumbului. 
Asta va însemna mult pentru re
coltă.

ISAC EMIL
șef de brigadă de tractoare 
Ia G.A.S. Becicherecu Mic, 

regiunea Banat

f secare est mm bane aiftalszată
Pentru ca să putem exe

cuta la vreme lucrările a- 
gricole și mai ales semă
natul, noi căutăm să folo
sim din plin fiecare mași
nă. Cum reușim să facem 
aceasta ? In primul rînd în
grijim bine și la timp trac
toarele și mașinile astfel 
ca ele să funcționeze fără 
întrerupere. In afară de 
asta, dăm o mare atenfie 
folosirii agregatelor de 
mașini. Această metodă a- 
sigură un randament ridi
cat pe tractor. La folosi
rea cuplurilor noi finem 
seama de starea terenuri
lor. Pe unele parcele, 
bunăoară, unde pămîntul

era bine mărun/il și fără 
buruieni, am folosit, în a- 
ceastă primăvară, pentru 
pregătirea lui în vederea 
semănatului, cultivatorul în 
agregat cu grapa reglabi
lă. Pe altele, unde arătura 
era mai bolovănoasă, am 
întrebuințat polidiscurile în 
agregat cu grapele ele,

Lucrînd în felul acesta, 
dînd totodată o mare aten
ție aprovizionării la timp 
cu carburanți, lubrefianți, 
semințe etc., precum și 
folosirii timpului prielnic, 
noi reușim să executăm 
bine și la timp lucrările a- 
gricole. Am terminat la

vreme semănatul culturilor 
din epoca l-a, am trecut 
la pregătirea terenului în 
vederea însămînțării po
rumbului, iar acum am 
început semănatul acestei 
culturi.

Vom termina semă
natul porumbului în 4-5 
zile. Nu numai noi, ci și 
celelalte brigăzi din gos
podăria de stat. In felul 
acesta punem o bază trai
nică recoltei din acest an.

ION BROBONEA 
șef de brigadă de trac
toare Ia G.A.S. Moșneni, 

regiunea Dobrogea

Calitatea, în atenția noastră!
Noi, mecanizatorii, pur

tăm o mare răspundere 
pentru recolta ce se ob
ține pe suprafețele de te
ren cene-au fost încredin
țate. De felul cum fo
losim tehnica care

(Foto : R. Costin)

Colectiviștii din 
Tîncăbești, raio
nul Răcari, spriji
niți de mecaniza
torii din brigada 
a IlI-a a S.M.T.- 
ului Cocioc, zo
resc semănatul 
porumbului. în fotografie : cîțiva 
dintre mecanizato
rii brigăzii : An
drei Alexandru, 
Iordache Andrei, 
Matei Horia, Ște
fan Năstase și Ca
ro! Simion.

statul a înzestrat S.M.T.- 
urile, de calitatea lucră
rilor pe care le facem 
depinde în bună măsură 
obținerea de producții 
mari. Unii tractoriști, însă, 
uită că trebuie să execute 
lucru de cea mai bună ca
litate, așa cum cere agro
tehnica și aleargă după cît 
mai mulți hantri. Se înțe
lege că acolo unde trac
toristul procedează în a- 
cest fel, face treabă de 
mîntuială, nu se poate-ob
ține o recoltă bogată. Pe 
bună dreptate a fost criti
cată de conducerea parti
dului lipsa de grijă față de 
calitatea lucrărilor.

Brigada noastră de me
canizatori muncește 
cîțiva ani în comuna Pu- 
cecea. Acum cunoaștem 
bine gospodăria colectivă 
și pe colectiviști, terenu
rile pe care le lucrăm. Asta 
are o mare însemnătate. 
Noi știm ce lucrări trebuie 
făcute pe o tarla sau alta 
pentru ca pămîntul să dea 
rod bogat. Colectiviștii 
acordă tot ajutorul ca 
ne desfășurăm munca 
bune condiții.

Executînd de la un an la 
altul lucrări de calitate 
tot mai bună, brigada 
noastră a dat o contribu
ție însemnată la sporirea

de

ne 
să 
în

recoltei pe tarlalele gospo
dăriei colective. Anul tre
cut, de pildă, s-au ob tinut 
în medie la hectar 2.038 
kg de grîu, 2.956 kg de po
rumb boabe, 1.707 kg de 
floarea-soarelui și 26.000 
kg. de sfeclă de zahăr.

Cu cîțiva ani în urmă, 
ca și în alte S.M.T.-uri, u- 
nit tractoriști ■ de-ai noș
tri nu dădeau atenție cali
tății lucrărilor, fiind preo
cupați să facă cît mai 
mulți hantri. Astăzi însă 
ei știu bine că S.M.T.-ul 
nu este un centru de în
chiriat mașini agricole, că 
el trebuie să aibă un rol 
hotărîtor în sporirea recol
tei.

Pentru întărirea răspun
derii mecanizatorilor față 
de calitatea lucrărilor exe
cutate, conducerea stațiu
nii, organizația de partid 
și sindicatul au desfășurat 
o susținută muncă de lă
murire, au combătut ten
dința manifestată la unii 
tractoriști 
pa numai 
lucrărilor, 
schimbat, 
duim să \ 
mai bun.

La aceasta a contribuit 
și faptul că de o bună bu
cată de timp tractoarele 
și mașinile brigăzii sînt re-

de a se preocu- 
de cantitatea 
Situația s-a 

Acum ne stră- 
facem lucru cît

partizate pe cele 3 brigăzi 
de cîmp ale gospodăriei, 
lucrează în permanență te
renul acestora. Or, 'mun
cind vreme îndelungată 
același teren, de la arat și 
pînă la recoltat crește răs
punderea fiecăruia dintre 
noi pentru lucrul executat, 
în afară de aceasta gos
podăria colectivă a luat 
măsuri pentru a ni se crea 
condiții de viață și de 
muncă tot mai bune, de a 
ne cointeresa să lucrăm 
bine. Anul trecut tracto
riștii care au contribuit la 
depășirea producției au 
primit de la gospodărie, 
drept primă în natură, 150 
kg de grîu. Ca să muncim 
mai bine ne-a ajutat și 
controlul permanent al ca
lității lucrărilor, făcut de 
conducerea gospodăriei șt 
brigadierii de cîmp.

în acest an, noi sîntem 
hotărîți să dăm un sprijin 
și mai puternic colectiviș
tilor, să executăm la timp 
și la un înalt nivel toate 
lucrările pentru ca să con
tribuim într-o măsură și 
mai mare la obținerea de 
producții bogate.

STANISLAV 
PIASCOVSCHI 

șef de brigadă de trac
toare la S.M.T. Botoșani, 

regiunea Suceava
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PREMIERĂ LÀ ORADEA

j

a gospo-

prezentat 
colectiviș-

DINA COCEA 
artistă emerită

puse tablouri viața și mun- peisaje ele. azi pe poarta

SJIÜÄI
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ORADEA (coresp. „Scînteil").— 
Secția romînă a Teatrului de 
stat din Oradea a prezentat re
cent în premieră piesa în 3 acte 
„Un drac de fată" scrisă de autorul 
orădean Nicolae Damaschin. Piesa 
tratează probleme actuale legate 
de munca pentru întărirea eco- 
nomică-organizatorică 
dăriilor colective.

Spectacolul a fost 
zilele trecute tn fața 
tilor din Sîntana.

Armonie și varietate

Moment din spectacolul „Un laz șl o povesto cu haz“ — prezentat de formația do 
riet colective „Viață nouă“ din Sîntana.

teatru a gospodă-
CONSFĂTUIREA

MUZEOGRÀFILOR

DIN REGIUNEA CLUJ

Transformarea socialistă a satului rornînesc a inspirat și continuă »ă inspire multe lucrări literare și artistice. Printre acestea, ocupînd un loc nu lipsit de însemnătate, se află și numeroase piese scurte destinate mai cu seamă formațiilor de teatru de amatori.Lectura pieselor scurte pe teme sătești apărute anul trecut și în primele luni ale acestui an arată, îmbucurător că mai toți autorii s-au îndreptat spre problematica reală a dezvoltării gospodăriei agricole colective, închegînd conflicte dramatice care exprimă izbînda inevitabilă a noului. în piesa „Baba Dochia și brigadierul", scriitorul Mihail Davidoglu a situat în centrul acțiunii o simplă colectivistă, o bă- trînă îngrijitoare de păsări, face din creșterea avutului al lă în și pricepută. Pasiunea emoționantă a bătrînei, sentimentul nou al onoarei colectiviste, sprijinul unor tineri înaintați o ajută să obțină cîș- tig de cauză. Zugrăvind un personaj viu, înțr-o acțiune de interes general, autorul a Izbutit o comedie de substanță în care se ridică în mod atrăgător numeroase probleme de viață în colectivă, co- lorîndu-se bogat atît mediul acțiunii ■cît și eroii. în comedia „Un iaz și o poveste cu haz", Natalia Gheorghiu povestește cu mult umor, în Bpiritul snoavelor moldovenești, cum în lupta pentru dezvoltarea continuă a gospodăriei colective se statornicesc raporturi noi, de prietenie și într-ajutorare între colectiviști din sate diferite. „înfloresc pomii", de Kormos Gyula dezvoltă, într-un subiect construit cu multă îndemîna- re, ideea că munca lămuritoare de la om la om. făcută cu atenție, a- sigură în bună măsură succesul unei acțiuni întreprinse în folosul tuturor. „întîmplarea de la tîrg” de Lucia Demetrius satirizează rămășițele mentalității negustorești la un țăran colectivist, care-și face apoi în piesă o amuzantă și originală autocritică. Asemenea lucrări dovedesc un efort remarcabil de pătrundere în viața actuală muncii de la sate.Piesele amintite mai și altele, inspirate din plină transformare a satelor se bucură, datorită calităților lor, de o largă răspîndire, sînt editate în tiraje de masă, unele sînt incluse și în repertoriile teatrelor profesioniste.Au fost primite cu mare interes și comentate cu multă însuflețire după reprezentații acele piese într-un act care au reușit să descopere și să cuprindă aspecte esențiale din • satul colectivizat, schițînd, în forme inedite, tablouri grăitoare ale noilor relații sociale și etice la țară. Sütö Andrăs, de exemplu, în „Dragoste, nu te pripi" a înfățișat cu subtilitate esența noilor raporturi de familie pe fondul prețuirii de care se bucură azi femeia muncitoare, precum și al necesității reale a gospodăriei de a-și forma mereu cadre bine pregătite. Aici se cioc-

care obștesc centra- o pune birocratgospodăriei problema a vieții ei — ceea ce conflict cu un brigadier cu fata lui, delăsătoare și ne-

a oamenilorsus, precum lealitatea în

nesa între ele argumentul dărilor chibzuiți că și femeile trebuie să capete știință pentru a munci bine în colectivă, cu argumentul perimat că soțiile trebuie să stea lipite de prispă și de cuptor.Sînt și unele piese în care autorii reușesc mai greu să observe legătura organică ce există între problemele de producție ale gospodăriei și problemele vieții personale, în astfel de cazuri, lucrările par împărțite în două : pe de o parte se expun de către diferite personaje rezultate, experiențe, sarcini de- curgînd din acțiunea de consolidare a gospodăriei, pe de altă parte se înfățișează un conflict sentimental. Bineînțeles că puterea de convingere și de emoționară a unor a- semenea lucrări este mai redusă, oricît de corect ar fi înfățișate datele luate din realitate. „Cina de o- noare", de pildă, piesă de Gagyi Lăszlă, — avînd, altminteri, și cîteva scene care respiră autenticitate — relatează despre un agronom care, sosit într-un sat, se preface a fi gazetar și în această calitate, într-o vizită rapidă prin colectivă, face recomandări de natură a schimba cu totul stările de lucruri de aici. Lista cam lungă a recomandărilor sale este întreruptă din cînd în cînd, pentru ca tînărul să poată schimba pe furiș cîte un zîmbet sau un suspin cu fata președintelui.Asemenea separări provin, probabil, dintT-o viziune mal superficială asupra vieții satului. Este însă necesară o cunoaștere adîncită a schimbărilor ce au loc aici și o tratare aprofundată a proceselor complexe de formare a conștiinței socialiste a colectiviștilor. Casa centrală a creației populare, revista „îndrumătorul cultural" și celelalte publicații care tipăresc asemenea piese (din păcate, revistele literare o fac încă cu nejustificată zgîrce- nie) pot ajuta substanțial la îndrumarea autorilor în dezbaterea artistică a noilor probleme, corespunzătoare actualei etape de dezvoltare a satului.Cea mai mare parte din piesele scurte sînt comedii. Majoritatea lor demonstrează încă o dată adevărul că și comedia este capabilă să ridice probleme de mare însemnătate socială și morală. Natura co-

gospo- mică a unor conflicte, hazul unor personaje, vorbele lor de duh, satira la adresa vechiului dau pieselor accesibilitate și putere de convingere, măresc raza lor de influențare. Cînd mijloacele verificate ale comicului sînt exterioare problemei de viață propuse de autor, spectatorul poate fi atras doar pentru o clipă dar apoi, în sinea lui sau cu glas tare, îl dojenește pe autor. în legătură cu aceasta, produce mirare faptul că în mal multe piese într-un act se folosesc cam aceleași mijloace de a stîrni rîsul; apare, de pildă, un paznic de noapte, de obicei bătrîn, invalid și mucalit în „Cina de onoare" se numește Ilie, în „înfloresc pomii" — Toader, în „Stupii cu pricina" (de Teodor Bocșa), Zaharia etc. Firește, fiecare gospodărie are un paznic de noapte sau mai mulți. Nu e însă deloc obligator ca acesta să capete și un post fix comic în toate piesele scurte. Uneori se manifestă în limbajul unor comedii scurte o exigență scăzută din partea scriitorului, ca și cum expresia comică ar ieși din zona literaturii, într-o piesă intitulată „Zile de toamnă', de Platon Părdău (editată de Casa regională a creației populare din Suceava) o Crisiină îl a- postrofează pe iubitul ei cu cuvintele nu tocmai alese „ești un mar- țafoi înfumurat“ iar un Neculai, mînios foc, își îndeamnă plin de lehamite fiica și viitorul ginere : „Faceți borș". într-o altă lucrare, o profesoară vorbește așa: „Pămîntul și-a azvîrlit haturile, nu se mai lasă năpădit de buruieni, își însușește a- grotehnica înaintată, primește irigarea ca pe o binefacere și în fiecare an dă rezultate tot mai bune, iar dumneata... ha, ha, ha ! Ți-a luat-o pămîntul înainte...". S-ar putea spune însă că i-a luat-o întru- cîtva înainte și autorului însuși. Exigența față de stilul scrierilor dramatice nu poate fi diminuată pe măsura dimensiunilor reduse ale unei piese.Cele mai bune dintre piesele scurte realizate în ultima vreme a- rată că și aici se creează și se pot crea în număr și mai mare comedii valoroase, cu depline drepturi literare, apropiate cerințelor de frumos ale publicului.

Recent, la Turda și Aiud a 
vut loc o consfătuire a muzeo- ' 
grafilor din regiunea Cluj, la 
care au fost invitați și muzeo
grafi din regiunile : Suceava, J 
Crișana, Mureș-Autonomă Ma- j 
ghiară, Banat. Au participat de j 
asemenea reprezentanți ai Aca- J 
demiei — filiala Cluj, ai Univer- | 
sității din Cluj și ai unor între- ] 
prinderi locale. Consfătuirea a J 
avut drept scop analizarea acti- j 
vității muzeelor din regiune și în J 
special a celor din Turda și Aiud. J 
S-au dezbătut problemele legate j 
de desfășurarea muncii științifi- j ce în cadrul muzeelor, îndruma- ) 
rea vizitatorilor, organizarea 
pozițiilor etc.
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[ X u, „ LU „„„u. U.COJU.J«,- ,f rare a activității culturale, du- j 
[ bul „7 Noiembrie" și-a întocmit j I un plan de perspectivă. Se vor J p organiza consfătuiri cu inovato- j 
[

•_JIiJJ 
portul Brăila își desfășoa- j

LA CLUBUL

NAVIGATORILOR

ex-

In î
ră activitatea, cu sprijinul con- j 
siliului local al sindicatelor și al J 
comitetului sindicatului din între- j 
prindere, clubul „7 Noiembrie“ j 
sau — așa cum îl numesc navi- 1 I gatorii —• „clubul navigatorilor“, j 

Pentru o cît mai bună desfășu- J
• . )

rii și fruntașii în producție pen- j j. tru generalizarea metodelor avan- j j- sate de muncă. Planul prevede j I conferințe pe teme educative, jur- j f nale vorbite, simpozioane, meda- I C lioane literare, seri educative, j 
( reuniuni tovărășești, joi ale ti- j I neretului. Se vor organiza și 8 j 
[ concursuri „Cine știe, cîștigă“ j (pe temele: „Ce e nou în do-) I meniul tehnicii transporturilor", I 
[■ „Istoricul navei", 
( tem utilajele cu 
f dm“ etc. menite să 
[ ridicarea nivelului de pregătire j 
( tehnică și la îmbogățirea cunoș- j I tințelor generale.
( Planul a și început să fie tra- J I dus în viață. Recent au fost or- j 
( ganizate o serie de conferințe, j j Brigada artistică de agitație a j 
( prezentat programul „Cîntec și j j voie bună" 
( nou :

„Să cunoaș- j care mun- ) 
contribuie la j

Jși pregătește altul j 
„Sus ancora !“.

TOADER ION 
corespondent voluntar

V. SILVESTRU

Se poate spune că, de la o vreme încoace, „frumosul“ a devenit o problemă la ordinea zilei, o preocupare tot mai largă. Fiecare lucru pe care îl facem astăzi tinde să depășească neîncetat ceea ce am făcut ieri, și această continuă depășire se referă nu numai la utilitatea și calitatea produselor, dar și la aspectul, la frumusețea lor.Pentru a fi puse în valoare, pentru a bucura ochiul șl sufletul, un obiect frumos, o construcție frumoasă, presupun și o ambianță de același fel. Dar se întîmplă uneori ca, în aceeași vitrină, să vezi un exponat foarte frumos alături de altul urît ; sau, la un magazin alimentar modern, ale cărui produse sînt prezentate cu bun gust, să întîlnești un vînzător cu o ținută necorespunzătoare, cu o comportare neplăcută. Dau un asemenea exemplu pentru că, fără îndoială, în noțiunea de frumos cotidian se încadrează nu numai bunurile materiale ci și atitudinea oamenilor, ținuta și comportarea lor în diverse împrejurări ale vieții.Nu odată am auzit din partea unor oaspeți străini, aprecieri elogioase la adresa sălii Teatrului nostru de operă și balet. Satisfacția estetică pe care o resimțim în fața acestei lucrări arhitectonice se împletește strîns cu sentimentul de mîndrie pentru marile noastre realizări în domeniul culturii și artei. Respectul față de artă, față de frumos al oamenilor muncii care frecventează azi Opera îl vedem reflec- tîndu-se și în ținuta lor îngrijită, în comportarea lor, în liniștea și atenția cu care urmăresc spectacolul. Dar uneori această ambianță plăcută este tulburată de atitudinea înapoiată a unor cetățeni Care ceartă la balcon, de garderobă etc.Pentru promovarea viața noastră de fiece nu numai de efortul duc obiecte și bunuri materiale, ci și de un larg proces de educație a gustului, a simțului estetic, astfel îneît pentru flecare om frumosul să devină o necesitate.O condiție elementară a frumosului consider că trebuie să fie varietatea. Natura este frumoasă pentru că e diversă, nu se repetă, la fiece pas e alta. De la acest criteriu ar trebui să pornească și creatorii de modele. Să dau’ cîteva exemple. Țesătura unei perdele e reușită, creatorul ei a fost inspirat. Ce folos însă dacă o văd repetată la o mie de ferestre ? Cam același lucru

se întîmplă și cu stofele. Un model nou, frumos, apreciat de cumpărător este produs în cantități uneori prea mari. Și atunci e normal ca după trei luni de zile să întîlnești la tot pasul oameni îmbrăcați cu a- ceeași stofă. Iată un aspect al problemei frumosului care ar merita să stea în atenția Industriei noastre ușoare.Am vizitat mai de mult o expoziție de mobilă amenajată în piața M. Kogălniceanu. Mărturisesc că m-au îneîntat originalitatea șl varietatea, linia estetică, concepția modernă și practică a unor exponate. Am plecaf cu un sentiment de mîn- drie că industria ușoară 'a făcut un pas înainte în acest domeniu. Dar, mal apoi, unele modele expuse nu le-am văzut în magazinele Comlemn. Deocamdată, am găsit aici modele vechi, cunoscute — frumoase, ce-i drept — dar uniforme. Probabil că e vorba aici de o comoditate, atît din partea creatorilor și proiectanților, cît și din partea unor fabrici care se mulțumesc să execute în serie doar cîteva modele.Bineînțeles, a fi epuizat blema atît de lui. Țin doar estetic, bunul în ce mai puternic în multe domenii de activitate. A mă referi la progresele făcute în acest sens în fabricarea autobuzelor și troleibuzelor ro- mînești, a frigiderelor, în producția unor obiecte de uz casnic sau — în ultimul timp — a stofelor de mobilă, înseamnă a da doar cîteva exemple din zeci și sute de alte asemenea realizări care ne îneîntă și ne bucură zilnic, la tot pasul.

După părerea mea, acest lucru s-ar putea face și în alte secții. în holurile cantinei au fost înfățișînd imagini din ca poporului nostru,Muncitorii intrăcombinatului cu sentimentul că pășesc în a doua lor casă, tocmai pentru că munca se desfășoară într-o ambianță nouă, frumoasă. Iată de ce cred că ideile, sugestiile unor specialiști — arhitecți, artiști plastici — pentru continua înfrumusețare, cu minimum de cheltuieli, a spațiilor verzi, a unor secții, holuri, grupuri sociale, ar fi binevenite la noi, ca și în orice întreprindere.f
Pentru generalizarea 
„zonelor frumosului”

discuțiile se la
înfrumosului zi este nevoie celor ce pro-

Scrisori către redacție

De ce nu
cercul

e sprijinit 
literar?

vreme, în orașulDe mai multă
Galați a fost creat un cerc literar. 
Printre cei care iau parte la activita
tea cercului sînt muncitorul tipograf 
C. Cristian, laminatoristul Ion Irimia, 
și alții. Unele lucrări de început ale 
lor sînt publicate în ziare și reviste. 
O contribuție importantă a adus cer
cul nostru la apariția almanahului li
terar regional „Pagini Dunărene".

In ultimul timp însă, activitatea 
cercului s-a desfășurat sporadic. A- 
ceasta se datorește în mare măsură 
și faptului că el nu are un sediu sta
bil, unde membrii săi să se poată în
tîlni cu regularitate. Credem că sfa
tul popular regional — secția de în- 
văfămînt șl cultură ar putea să ne a- 
|ute să rezolvăm această problemă.

Pe de altă parte, cercul literar are 
novoio și do o îndrumare mai sub
stanțială din partea organelor locale. 
Unii membri al cercului au scris texte 
pentru brigăzile artistice de agitație 
de la uzina „Cristea Nicolae", fabrica 
„Năvodul" și altele. Casa regională 
a creației populara ar trebui să se 
ocupe atent de activitatea noastră, 
atrăglndu-l pe membrii cercului să 
scrie cit mai multe lucrări In spriji
nul artiștilor amatori.

Un grup de membri 
al cercului literar

nu am pretenția de nici pe departe pro- complexă a frumosu- să remarc că simțul gust se afirmă din ce

Lumină, frumusefe, 
aspect odihnitor

ION MELCIOIU
fctuC maistru 

la Combinatul de cauciuc Jilava

o fabrică numită „Mira“ compunea, de fapt, dintr-o clădire cu mai multe încă- care mașinile șl oamenii fel de înghesuiți.

GH. PAVLU 
director al Institutului central 
de studii, cercetări științifice 

și proiectare în construcții, 
arhitectură și sistematizareAutorii proiectelor de ansambluri orășenești și de clădiri au o răspundere importantă atît în crearea noului peisaj urbanistic cît și în realizarea unor interioare în care confortul se îmbină cu esteticul. In proiectarea ansamblului, arhitectului și urbanistului 1 se cer nu numai o corelare științifică a tuturor elementelor ce țin de scopul construcțiilor, de condițiile tehnice de execuție și considerentele tehnico-economice, ci și priceputa integrare a ansamblului proiectat în cadrul natural, armonioasa proporționare a părților componente, utilizarea cu măiestrie a culorii și a decorului vegetal.Arhitecții noștri au urmărit în realizările lor din ultimii ani satisfacerea în tot mai mare măsură a acestor cerințe. Ansambluri ca acelea de la Mamaia, noile cartiere ala orașului Galați, clădiri ca Teatrul din Brașov, pentru a nu aminti decît lucrări executate de institutul nostru, sînt mărturia efortului depus și oglindesc măsura reușitei proiectanților pe calea introducerii frumosului în viața de fiecare zi.M-aș opri puțin la unul din exemplele citate. Noul cartier al orașului Galați (Țiglina), destinat viitorului combinat siderurgic, este conceput ca un oraș modern, în care străzile- coridor dispar, iar unitatea spațiilor plantate-îi dau aspectul unui oraș- parc. Diferențierea arterelor de circulație face ca zonele locuite să fie ferite de zgomot, iar amplasarea unităților comerciale și social-cul- turale — concepute și ca puncte de înfrumusețare — dau varietate peisajului de ansamblu.Activitatea aceasta pozitivă, pe linia căreia ne mai rămîn cruri de făcut, necesită esențial al unor organe zații din afara sectoruluiAm în vedere unele ansambluri orășenești în care lucrările de amenajare a teritoriului, plantarea spațiilor verzi etc., n-au fost realizate ori s-au făcut altfel decît în prevederile proiectelor. Astfel de situații se pot întîlni în măsură mai mică sau mai mare la Hunedoara, Reșița, ca și în alte orașe noi.în sfîrșit, mă refer la acele construcții la care calitatea necore~ '- zătoare a unor materiale de fin. ,aj sau accesorii a dus la degradarea și urîțirea unor detalii. Mă gîndesc mai ales la culorile de vinacet care nu-și mențin nuanța inițială sau la calitatea slabă a unor materiale plastice pentru pardoseli.în încheiere, vreau să propun o colaborare mai strînsă decît pînă acum între factorii de care depind noul peisaj al orașelor, noul aspect al căminelor noastre. Mă gîndesc la întîlniri între arhitecți. proiectanți și constructori de locuințe și proiectanți și executanți ai materialelor de finisaj, ai accesoriilor și echipamentului asemenea participe, dere, atît noilor modele de mobilă, cît și artiști plastici și decoratori de prestigiu.

La marginea orașului, pe șoseaua ce duce către Giurgiu exista pe vremuri care se singură peri, în erau laAm lucrat în această fabrică pe vremea patronilor și știu ce grea și vătămătoare era munca. Procesul tehnologic înapoiat, mașinile învechite, pretindeau un efort fizic epuizant. Aceasta se datora și mediului în care de desfășura munca, aspectului apăsător, cenușiu, obositor al încăperilor scunde, întunecoase, neaerisite.In imediata apropiere a acestei fabrici s-a construit, acum cîțiva ani, Combinatul de cauciuc Jilava, încă de departe, noile clădiri ale combinatului îți atrag privirea prin fațadele lor luminoase, cu ferestre mari, prin aspectul lor modern. Amplasarea clădirilor la distanțe mari una de alta s-a făcut ținîn- du-se seama de normele tehnice de securitate a muncii, de cerințele procesului de producție. Este însă meritul proiectanților că, satisfă- cînd aceste cerințe principale, s-au preocupat totodată și de aspectul și armonia întregului ansamblu de construcții.Curtea combinatului este o vărată grădină,clădirilor există mari spații care, la un loc, depășesc suprafața de zece hectare. Adeseori, în aceste zile de primăvară, ne petrecem pauza de la ora 10 pe băncile „parcului” nostru.Condițiile în care muncim azi se deosebesc ca de la cer la pămînt de condițiile din trecut. La mecanizarea și automatizarea procesului de producție, la tehnicitatea înaltă a mașinilor etc. se adaugă sistemul modern de iluminare și ventilație, coloritul odihnitor al pereților.Nu este de mirare că, în asemenea condiții, muncitorii înșiși se preocupă de înfrumusețarea locului de muncă. La secția a III-a, de pildă, muncitorii au făcut ghivece în care au sădit flori. Tot ei le șl îngrijesc.

destule lu- și aportul și organi- proiectării.zoriu, totuși îl cîștigă. Prin perseverență, pînă ce înmoaie, cum zice Darie, inimile părinților ei vitregi. Unde se termină simularea și unde începe deznădejdea reală a acestui caracter ? întrebată dacă, nu cumva, este nebună, țăranca de la Saiele dă o replică, într-un anumit sens revelatoare : sînt numai săracă.De-abia socialismul rezolvă contradicțiile din lumea satului, înfăptuiește idealul de fericire al țăranului, transformîndu-1 în adevăratul stăpîn al roadelor muncii lui. „în satele noastre, scria Zaharia Stancu într-un articol publicat anul trecut, colectivizarea face să apară un om nou, cu o nouă concepție de viață, un om care participă activ, cu toate resursele minții și puterile lui, la conducerea treburilor obșiești, alături de clasa muncitoare. A rămas în umbra trecutului țăranul umilit, exploatat. A rămas în umbra trecutului țăranul dinainte de 1907 și de după 1907, țăranul obișnuit al satelor noastre necăjite și îngropate în noroaie. A rămas în umbra trecutului țărănimea care ne dădea o imagine de împrăștiere și de singurătate, care nu vedea înaintea ei nici o cale de ieșire din greaua stare în car© se alia'. Acea țărănime a trecutului, țărănimea satelor necăjite și îngropato în noroaie este evocată în volumul de față.Trebuie observat că, mai mult ds- cît în alte capitole ale „Desculțului*, prozatorul echilibrează — în aceste trei povestiri — mijloacele epice, dozează cu pondere lirismul și descripția. Această trăsătură definitorie a prozei lui Zaharia Stancu capătă în paginile de față o expresie emoționantă. Scriitorul șlefuiește ou migală fraza, dînd cuvîntului valoare, dramatism, o vigoare remarcabilă. Totuși, unele digresiuni (dilatări anecdotice), care se îndepărtează de ideea artistică fundamentală a romanului, se mai resimt pe alocuri, de pildă tn povestirea „Lupoaica' sau în „Costandina” (unde mai ales episodul legat de moartea lui Gingis se detașează de ideea narațiunii).Grupînd, în alte elemente mînesc de la Zaharia Stancu reconstituie o umanitate înlănțuită. Darie, copilul năz- gîmb și zănatic de la Omida, îi dezvăluie tragismul prin dureros de amarele lui amintiri.
EUGEN 8IMION

devine, deodată, agresiv, tăioase, șuierătoare, în bă-Dialogul replicile tălie sînt aruncate rezervele de tenacitate și viclenie. Unul vrea să capete cît mai mult, celălalt să dea cît mai puțin. Totul este permis, socrul și ginerele își aruncă sudalma, . . _ _______ ___ ___ ___________ sar la bătaie, se împacă, ajung, sepoartă titlul ultimei narațiuni citate, pare, la înțelegere, pînă cînd estePovestind, Darie — eroul cunoscut al epicii lui Zaharia Stancu — retrăiește anii amari ai copilăriei, reînvie chipuri și întîmplări din Omida. sat din peisajul arid al cîm- piei dunărene, de pe lunga și îngusta vale a Călmățuiului. Derulînd filmul unei existențe tragice (care reconstituie, de fapt, ffzlonomla reală a unei epoci istorice), Darie cel matur, povestitorul, însoțește narațiunea cu comentariul său, cînd amar, elegiac, de o calmă tristețe șl o duioșie lucidă, cînd aprins, străbătut de lamele ascuțite ale mîniei.Cele trei povestiri exprimă trei Ipostaze ale vieții de sărăcie și u- milință a țăranului. în condițiile orîndulrii bazate pe exploatate. In „Grapa', ciocnirea dintre ginerele care vrea să speculeze jignirea ce i-a fost adusă și socrul care-șl apără cu îndîrjlre bunurile materiale ilustrează, cu tot pitorescul ei, un episod al acestei vieți dominate legi aspre. Stănică, peste măsură de jignit de necinstea miresei se îndreaptă, în fruntea alaiului de nuntași, spre casa socrulûi, pregătin- du-se pentru o luptă pe care va trebui, oricum, s-o cîștige Aceeași socoteală și-o face însă și adversarul său, socrul Vătui, cînd află despre ce este vorba.După ce a aplicat o țiune severă nevestei, Vătui întîm- pină agresivitatea ginerelui, direct, ci pe ocolite, voind cîștiga timp, • să vadă cît mari sînt pretențiile lui Stănică. Dialogul este, la început, reținut, calm, de o politețe .calculată. Cei doi ciocnesc oalele cu vin, își urează noroc, iac aprecieri asupra vinului, unul se interesează de unde l-a cumpărat, celălalt răspunde, dă detalii în plus, pînă cînd tocmeala nu mai poate fi amînată.

„Lupoaica* și „Costan- sînt capitole din noua ver- a romanului „Desculț", dar ele un fir epic de sine stătător, ce le unește este problematica ele au
„Grapa', dina" siune au și Ceea socială comună. Detașate, fost publicate în colecția „Biblioteca pentru toți" într-un volum ce iormulată o nouă pretenție și se declanșează o nouă împotrivire. în boisti-

de

sanc-nu a de

',|l||||||li|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ll||||lllllllllllllll|1' cele din urmă, cad la învoială, ciocnesc mulțumiți, fiecare avînd impresia că a reușit să-l păcălească pe celălalt.De unde vine această duritate a țăranilor din Omida ? Prin natura lor sînt buni, plini de afecțiune șl lirism, cuno.sc bucuriile prieteniei și legile omeniei. O existență socială tragică înăsprește însă de timpuriu chipurile oamenilor, le dirijează pasiunile. în- tieaga existență socială într-un regim de oprimare limitează fondul de bunătate și omenie al personajelor din „Desculț*. Ei sînt înzestrați, cum observă Darie, cu un sîmbure 
de soare. Dar acest sîmbure de lumină se întunecă și omul devine aspru și îndîrjit, deoarece climatul existenței lui este stăpînit de o neobișnuită cruzime. „Ne bat și ne fură munca boierii. Răbdăm. Ne bat șl na asupresc slujitorii stăpînirii. Răbdăm. Cine poartă guler la gît și are mîini subțiri, nemuncite, își bate joc de noi'...In orînduirea în care trăiesc eroii lui Zaharia Stancu, fericirea le pare a fi inseparabil legată de bucățica de pămînt. Tragică utopie 1 Suprafața infimă de pămînt pe țăranul o smulge uneori, prin grele sacrificii, nu-i decum fericirea la care visează, nu-1 scapă de sărăcie. Barierele sociale separă două lumi: lumea oamenilor și cea a stăpîniior, cum ar zice Atghezi. între ele există o categorie de interpuși : acriturile satului, formată din negustori, reprezen-

fanți ai aparatului de stat burghezo- moșieresc, avocați avizi de cîștig, toți stăpîniți de o patimă bestială de înavuțire.Boierii, reprezentanții autorităților, formează lumea rapace și imorală a stăpîniior. Ceilalți, sînt țărani clă- cași și semi-clăcași, robi ailor, identificați de stăpîni cu tagma animalelor de muncă. între două lumi nu există putință de înțelegere, sugerează în romanul său Zaharia Stancu.Deosebit de grăitoare ne apar condițiile grele de viață, umilințele suferite de țăran în societatea întemeiată pe exploatare, așa cum sînt descrise in paginile nuvelei „Costandina*. Cu o tenacitate exasperantă, sora vitregă de la Saiele a lui Darie caută să învingă cerbicia familiei și să capete „dreptul el'. Slabă, îndobitocită de bătaie, alungată și dlntr-o parte șl din alta, Costandina își cere cu insistență zestrea. N-are, se-nțelege, nici un drept, dar o ipotetică înrudire devine pentru ea șl bărbatul ei, Digă, o posibilitate de a smulge cîteva brazde. Dacă este dusă de Aven- drea și Ion la Saiele se întoarce. Snopită în bătăi, cu gura însînge- rată, solicită, în continuare, îndurarea familiei. Pare a-i lipsi orice noțiune de demnitate. Totuși nu este așa. Cînd cineva califică drastic pe Dlgă, femeia, care pînă atunci părea o reptilă amorală, capătă a- gresivitățl de leoaică : „Ba nu e cîine, își apără ea bărbatul. Băr- batu-meu nu o cîine. E om. De ce-mi faci dumneata mie bărbatul cîine' ?...Acest caracter aduce ceva nou în proza lui Zaharia Stancu. Costandina se înscrie pe linia psihologiilor voluntare din literatura lui Slavici. Trecînd de la umilință la o rigiditate morală agresivă, ea își alinge pînă aduce nici-. ța urmă scopul. Costandina știe că nu poate cuceri zestrea infimă po care o pretinde decît înfrîngînd rezistența unei familii, ea însăși foarte săracă. Dar cum ? Prin •amenințări, prin forța legilor ? Nicidecum. Dreptul el oste ilu-

aceste

caro povestirile sale, și din viața satului ro- înoeputul secolului,

ade-De jur-împrejurul verzi,

exterior întîlniri cu egală creatori
și interior. La aș propune să parte de răspun- și realizatori ai

O sconă din noul iiim rornînesc „Post-iestant"
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Fidel Castro
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cererile guvernu- anularea alegerilor

mai mult de domeniul trecutului, 
groaznice coșmaruri care nu pot reveni 
înfr-o (ară unde întregul popor — 
neprecupețindu-și forjele, cu preful 
unor jerife uriașe și al sîngelui fiilor 
săi — făurește un viitor minunat.

Fidel Castro și-a încheiat scurta de
clarație prin cuvintele : „Glorie veșnică 
eroilor care au căzut în lupta pentru 
independenta patriei I Trăiască revo
luția socialistă I“.
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Noua policlinică Intoriaională din comuna Melinești, raionul Filiași. Policlinica are 10 cabinete, do
tat« cu utilaje medicale moderne. în fotografie : într-una din sălile de așteptare ale policlinicii.

(Foto : Agerpres)

Sosirea unei delegații a Comitetului 
de stat al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 

energiei atomiceLa sosire, pe aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost întîmpi- nați de tov. Gh. Gaston Marin, președintele Comitetului pentru energie nucleară al Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, acad. Horia Hulubei, directorul Institutului de fizică atomică, de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și de oameni de știință din domeniul fizicii nucleare.Au fost de față D. K. Zvonkov și N.. V. Maslennikov, prim-secretari ai ambasadei Uniunii Sovietice la București.

pentru folosireaMiercuri seara a sosit în Capitală, la invitația Comitetului pentru energie nucleară al Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, o delegație a Comitetului de Stat al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. pentru folosirea energiei atomice în vederea semnării unei convenții între guvernele R. P. Romîne și Uniunii Sovietice, cu privire la dezvoltarea în continuare a colaborării în domeniul folosirii pașnice a energiei atomice. Delegația este condusă de prof. V. S. Emelianov, membru corespondent al Academiei de Științe a U.R.S.S., vicepreședinte al acestui comitet.

Dramaturgia în slujba păciiMiercuri după-amiază s-a desfășurat, în sala Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra“, o manifestare cu tema „Dramaturgia în slujba păcii", organizată de Comitetul orășenesc de luptă pentru pace, A.T.M. și Uniunea Scriitorilor. Au luat cuvîn- tul artiștii poporului Costache Anto- niu și Jules Cazaban și scriitoarea Lucia Demetrius. A fost prezentată piesa „Al patrulea“ de K. Simonov.®o—■

•O® O

(Agerpres)
Semnarea planului de colaborare culturală

pe anul 1962 între R. P. Romînă 
și R. P, D. CoreeanăLa 18 aprilie a avut loc la Ministerul Afacerilor Externe semnarea planului de colaborare, culturală pe anul 1962 între R. P. Romînă și R. P. D. Coreeană.In cadrul tratativelor, care s-au desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă, părțile au căzut de acord asupra schimburilor și acțiunilor în diverse domenii ale științei, învățămîntului și artei, ce vor avea loc în cursul anului curent.

Planul a fost semnat din partea

romînă de Vasile Dumitrescu, junct al ministrului afacerilor terne, iar din partea coreeană Kim Ben Dik, ambasadorul R. P. D. Coreene la București.La semnare au fost de față Al. Buican, vicepreședinte al I.R.R.C.S., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul In- vățămîntului și Culturii, precum și membri ai ambasadei R. P. D. Coreene din București.

ad-ex- de

Expoziție în uzinăGALAȚI (coresp. „Scînteii"). — în incinta uzinei de tablă subțire din Galați activul cultural sindical a organizat, împreună cu muzeul regional de artă, o expoziție volantă cu tema „Arta plastică după 23 August 1944“.Expoziția — vizitată de muncitori cu mult interes — cuprinde reproduceri ale lucrărilor celor mai valoroși artiști plastici din zilele noastre. Ele înfățișează aspecte din lupta pentru pace, pagini din istoria luptei pentru libertate a poporului nostru.
9Magazin universal la Chizatău

Schimb de
Zilei« acestea, la sanatoriul de 

copii de la Gura Ocniței, s-a desfă
șurat un schimb de experiență în
tre colectivele sanatoriilor de copii 
de la Bușteni, Techirghiol, Man
galia și 1 Mai cu scopul de a se 
extinde metodele bune în ce pri
vește organizarea și funcționarea 
sanatoriilor balneo-climatice de 
copii. Participanții la acest schimb 
de experiență au analizat metodele

experiențăfolosite de colectivele sanatoriilor Gura Ocniței și Techirghiol atît în ce privește tratamentul medical al copiilor, cît și condițiile de sana- torizare a acestora. Au fost analizate, de asemenea, acțiunile ce au loc în prezent pentru deschiderea în bune condiții a sezonului balnear în sanatoriile de copii ale Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale.
-O|O...........

LUGOJ (coresp. „Sdntell"). — ZMe 
trecute In satul Chizitău, raionul Lugoj, 
a fost Inaugurat un magazin universal 
modern. La construcjia acestuia au par
ticipât numeroși cetÂ/eni care au efec
tuat o serie de lucrări prin muncă pa
triotică. S-au realizat astfel economii de 
22.000 lei. Sfatul popular al comunei Be- 
linf, de care fine satul Chizătău, a dat 
un sprijin prețios la amenajarea noului 
magazin universal.

Sarcini de răspundere ale mecanizatorilor
(Urmare din pag. I-a)

relor cu carburanți să se facă la timp, direct din cisterne, cu ajutorul pompelor, pentru a se evita intrarea impurităților în motoare ; pe 70 la sută din tractoare s-a asigurat schimbul doi etc. Asemenea măsuri luate în multe alte unități contribuie la grăbirea lucrărilor a- gricole.în lupta pentru folosirea cît mai bună a parcului de mașini și tractoare se întîlnesc metode înaintate, care dau rezultate bune în creșterea productivității muncii pe tractor. Astfel, la gospodării de stat ca Ion Roată, regiunea București, Beciche- recu^Mic, regiunea Banat etc. sînt brigăzi de tractoare în cadrul că- rpra fiecare mecanizatoi' lucrează cîte 100 de hectare sau chiar mai mult.Mai sînt însă unele unități care nu folosesc toate mașinile cu întreaga lor capacitate. Astfel, cîteva tractoare din brigăzile de la. S.M.T. Șicula, raionul Ineu, care deservesc gospodăriile colective din Seleuș și Tîrnova, au pierdut timp prețios din cauza unor defecțiuni ; în S.M.T.-urile din regiunea Crișana nu s-a organizat pe măsura posibilităților schimbul doi, deși existau condiții etc.Mecanizatorii au de îndeplinit sarcini importante, de răspundere. Muncind cu conștiinciozitate și pricepere, veghind la calitatea lucrărilor, căutînd să folosească din plin capacitatea de lucru a mașinilor și timpul prielnic, ei vor răspunde sarcinilor de mare însemnătate ce le stau în față. Fiecare tractorist să se considere răspunzător pentru producțiile ce se vor obține pe tarlalele unde muncesc.Grăbind semănatul, mecanizatorii sînt datori să facă lucrări de cea mai bună calitate, contribuind astfel la obținerea de recolte bogate în gospodăriile de stat și gospodăriile colective. O atenție deosebită trebuie să se dea reglării semănătorilor pentru a se realiza densitatea optimă stabilită.De mare importanță pentru exe-

cutarea la timp a semănatului, precum și a celorlalte lucrări, este ca paralel cu tractoarele și mașinile agricole să fie folosite din plin și atelajele existente în gospodării. Cu cît vor lucra în cîmp mai multe mașini, mai multe atelaje, cu atît se va realiza mai repede planul de în- sămînțări. Colectiviștii din comuna Buzescu, raionul Alexandria, folosind zilnic, alături de mașinile S.M.T., zeci de atelaje proprii au reușit să semene într-o singură zi 100 de hectare cu porumb și și-au propus să termine în 6 zile însămîn- țatul acestei culturi.între brigăzile de tractoare și cele de cîmp, ale gospodăriei colective, trebuie să existe o strînsă colaborare, un ajutor reciproc pentru ca munca să se desfășoare în cele mai bune condiții.Conducerile stațiunilor de mașini și tractoare, ale gospodăriilor agricole de stat au datoria să concentreze pe cîmp toate forțele și mijloacele de care dispun pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a întregului parc de mașini și tractoare, folosirea timpului prielnic. Totodată, inginerii din gospodăriile de stat și gospodăriile colective să urmărească îndeaproape felul cum se execută semănatul, precum și celelalte lucrări agricole, veghind ca acestea să se facă de cea mai bună calitate. Să fie un lucru de cinste pentru fiecare conducător dé S.M.T. și G.A.S., pentru fiecare tractorist terminarea la timp, în bune condiții, a lucrărilor agricole de primăvară, obținerea de producții cît mai mari.în numeroase ocazii, organele regionale și raionale de partid, organizațiile de bază din S.M.T. și G.A.S. au dovedit că printr-o muncă politică susținută, de zi cu zi, știu să mobilizeze masele la înfăptuirea sarcinilor trasate de conducerea partidului. în aceste zile este de datoria lor să îndrume și să sprijine conducerile unităților agricole, să mobilizeze masele de oameni ai muncii de la sate pentru executarea la timp și în bune condiții a lucrărilor agricole și îndeosebi a semănatului porumbului.
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Declarația lui
HAVANA 18 (Agerpres). — Cu pri

lejul aniversării eșecului agresiunii im
perialiste de la Playa Giron, Fidel Cas
tro, primul ministru al Cubei, a făcut o 
declarafie pentru ziarul „Noticias de 
Hoy". Acum un an, a spus Castro, s-a 
afirmat că revolujia cubană va fi zdro
bită. Pe atunci se credea că deasupra 
patriei noastre chinuite va fîlfîi din nou 
odiosul drapel al dominajiei străine, al 
crimelor, exploatării și privilegiilor pen_ 
Jru cei pufini.

Poporul nostru însă a făcut minuni 
de patriotism, a dat dovadă de un cu
raj uimitor și o încredere nestrămutată 
în revolufie. Acolo, pe cîmpul de bă
tălie, împreună cu fumul ultimelor 
focuri, s-au spulberat aceste iluzii de
mente. Imperialiștii au suferit prima lor 
înfrîngere de mari proporjii pe conti
nentul american.

Nu a trecut decît un an, dar cît de 
mult în urmă au rămas speranfele a- 
celora de a aservi din nou patria noas
tră, de a transforma pe fiii și fiicele ei 
în robi, se spune în declarația lui 
Fidel Castro. Aceste speranfe sînf fof

Brazilia nu va avea decît 
de ciștigat de pe urma 

contactelor cu țările 
socialiste“RIO DE JANEIRO 18 (Agerpres). - La 16 aprilie Santiago Dantas, ministrul afacerilor externe al Braziliei, a declarat că Brazilia nu va 

avea decît de cîștigat de pe urma 
contactelor cu țările socialiste.

„întrecerea în cadrul coexistenței, a subliniat el, este singura cale de 
aplanare a contradicțiilor serioase 
care sfîșie lumea de astăzi”.Dantas a spus că Brazilia promovează o politică independentă proprie. Ea se pronunță pentru întrecerea în condițiile coexistenței statelor cu orînduiri sociale diferite.

H

BUENOS AIRES 18 (Agerpres). — Situația politică din Argentina a fost dominată în cursul ultimelor 24 de ore de știrile pregătirii unei noi lovituri de stat din partea comandanților militari, care ar urma să instaureze la putere o junta militară. Potrivit relatărilor agenției FRANCE PRESSE, aceste știri „circulă cu persistență la Buenos Aires”, fiind puse în legătură cu nemulțumirea comandanților militari față de evoluția situației politice din țară. Agenția adaugă că, în cursul zilei de luni, „forțele de poliție au fost întărite în capitala argentiniană, e- fectivele jandarmeriei au fost sporite, iar trupe transferate din Buenos Aires”.Referindu-se la mise lui Guido de liderii partidului fostului președinte Frondizi, Uniunea civică radicală intransigentă, și ai partidului' Uniunea civică radicală a poporului, agenția UNITED PRESS INTERNATIONAL subliniază că, așa cum a indicat ministrul argentinian al afacerilor interne, Rodolfo Martinez, „ambele fracțiuni radicale se opun cererilor militarilor de interzicere a peroniștilor și comuniștilor în Argentina și pentru anularea completă a victoriilor lor obținute în alegerile parțiale de 18 martie”.
-O9O-

&8S ostroiișw din usnezaeiaCARACAS. Greva muncitorilor petroliști, care a început în orașul El Tigre din partea răsăriteană a Venezuelei, s-a extins asupra orașului Puerto la Cruz. Greva a fost declarată în semn de protest împotriva atacului asupra sediului din El Tigre al Sindicatului petroliștilor să- Vîrșit de bande aflate în serviciul societății petroliere americane.

TOKIO 18 (Agerpres). — TASS : In legătură cu apropiatele alegeri pentru Camera Superioară a Parlamentului japonez, Prezidiul C.C. al Partidului Comunist din Japonia a adoptat o hotărîre în care expune poziția partidului în problemele de politică internă și externă, concretizează sarcinile partidului în perioada luptei electorale.Evenimentele desfășurate în ultimul timp, se spune în această hotărîre publicată de ziarul „Aka-
in ArgenPotrivit agenției U.P.I., președintele Guido întîmpină serioase dificultăți și în Congres, unde Camera Inferioară, în ciuda unui „ultimatum” de 48 de ore dat de Guido, și-a amînat la 16 aprilie lucrările fără să aprobe lui privitoare la de la 18 martie.

a

hata“, arată că linia partidului adoptată la Congresul al VUI-lea și elaborată concret la cea de-a doua Plenară a C.C. al P.C. din Japonia este justă. Ea se concretizează în lupta pentru independența și neutralitatea Japoniei, pentru pace și securitate în întreaga lume, în lupta pentru apărarea drepturilor democratice ale poporului, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor muncii.Partidul comunist trebuie să întărească și mai mult legăturile cu oamenii muncii de la orașe și sate, să demaște politica cercurilor guvernamentale, să lupte cu fermitate pentru lichidarea bazelor militare ale forțelor armate americane și japoneze de pe teritoriul Japoniei, să desfășoare pe un front și mai larg lupta pentru interzicerea cît mai grabnică a experiențelor nucleare. Prezidiul C. C. cheamă pe comuniștii japonezi să intensifice mișcarea pentru apărarea păcii, pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale.
-o«o-

de infanterie sînt Bahia Blanca larăspunsurile tri-

Sporirea cheltuîelîior 
militare ate &.F.G.

la

BONN 18 (Agerpres). — După cum anunță ziarul „General-Anzeiger“, bugetul de stat al R. F. Germane pe 1963 va atinge cifra record de cca 60 de miliarde de mărci. Aceasta întrece cu aproape 7 miliarde de mărci bugetul anului curent.Ziarul subliniază că, după toate probabilitățile, cheltuielile militare vor crește cu 1,5 miliarde de mărci.
-o«o

Criză politică în Republica DominicanăSANTO DOMINGO 18 (Agerpres).— După cum relatează agenția Associated Press, în Republica Dominicană a izbucnit o nouă criză politică în urma conflictului care s-a produs între Consiliul de Stat, prezidat de Rafael Bonnelly, și Uniunea civică națională. Uniunea a declarat că între ea și guvern există „divergențe fundamentale" și a ordonat membrilor săi ca, într-un termen de zece zile, să părăsească posturile

guvernamentale pe care le dețin. Unii din membrii Uniunii ocupă posturi ministeriale și alții posturi de guvernatori.Uniunea civică cere epurarea radicală a aparatului de stat de elementele trujilliste. In țară au avut loc în ultimul timp numeroase tulburări, deoarece guvernul nu a dovedit destulă energie în îndepărtarea din posturi de răspundere a adepților fostului dictator Trujillo.

de sport și in afara luiPe terenul

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
„Poporul meu nu mai dorește să 
trăiască sub jugul colonialismului. 
O.N.U. trebuie să-și trimită repre
zentanți în Rhodesia de nord pen
tru a studia situația la fața locului 
și pentru a ajuta populația acestei 
țări să-și dobîndească independen
ța", a declarat la 17 aprilie, la ședința Comitetului special al O.N.U. pentru examinarea aplicării Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, Kennet Kaunda, președintele Partidului Unit al Independenței Naționale din Rhodesia de nord.El a avertizat autoritățile colonialiste engleze că în cazul în care nu-și vor revizui politica în legătură cu Federația Rhodesiei și Nyas- salandului, și în special cu privire

la Rhodesia de nord, populația africană va trece la acțiuni hotărîte pentru a înlătura definitiv jugul colonialiștilor.Colonialiștii englezi, a spus în continuare Kaunda, nu vor să înțeleagă acest lucru. La cererea populației din Rhodesia de nord de a i se acorda libertăți politice elementare, de a i se crea condiții mai bune de viață, autoritățile răspund cu baionete, gloanțe, aruncarea în închisoare fără judecată, distrugerea satelor.Demascînd afirmațiile colonialiștilor cu privire la așa-zisa „colaborare fericită între rase", ce ar domni în Rhodesia de nord, Kaunda a arătat cu ironie că într-adevăr există o colaborare, dar „ea este colaborarea între cal și călăreț".
ooo
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O noua demascare 
spîonajufiui american

Conferința de presă de la MoscovaMOSCOVA 18 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la Moscova, în prezența a 300 de ziariști sovietici și străini, organele de spionaj americane au fost din nou demascate. La această conferință de presă au fost prezentați doi cetățeni sovietici, Alexei Golub și.Nikolai Vohmeakov, care, în cursul unei călătorii turistice, hotă- rînd să rămînă în afara hotarelor U.R.S.S., au încăput pe mîinile spionajului olandez și american. După ce au gustat din „plăcerile“ lumii capitaliste, cei doi cetățeni sovietici au cerut să se întoarcă în patrie. La conferința de presă, ei au dezvăluit presiunile la care au fost supuși de serviciile de spionaj olandez și american pentru a-i determina să dea informații despre obiectivele economice și militare din Uniunea Sovie-

în 
a-în-

Turneul U. E. F. A

Recent, Consiliul regional U.C.F.S.- Brașov a analizat activitatea secțiilor de fotbal și munca de educație desfășurată în rîndul sportivilor.în cluburile și asociațiile sportive din uzinele, fabricile, școlile și institutele de învățământ superior din regiunea Brașov, majoritatea fotbaliștilor, indiferent de categoria în care activează, se străduiesc să fie printre fruntașii în producție și la învățătură. Dacă stai de vorbă cu tovarășii de muncă și de învățătură ai acestor sportivi, ei îți pot povesti despre frumoasele rezultate obținute în producție de jucători ca Zaharia de la Steagul Roșu, Moarcăș și Binder de la Tractorul, Cobilici, Balint și Cîmpeanu de la Rulmentul. Pe panourile de onoare ale întreprinderilor din Codlea și Zărnești au apărut alături de alți fruntași ai întrecerii socialiste și numele tovarășilor: Ion Cris- toloveanu, Constantin Hagianu și Vasile Constantinescu, buni muncitori și sportivi. Nici la Sibiu, Sf. Gheorghe sau Mediaș nu lipsesc a- semenea exemple pozitive. în numeroase asociații și cluburi, cu sprijinul organizațiilor de partid și U.T.M. s-au organizat o serie de acțiuni instructive pentru tinerii fotbaliști. La Zărnești, Mediaș, Brașov numeroși sportivi din echipele de fotbal participă la concursul „Iubiți cartea“, 34 de fotbaliști de la asociația sportivă „Textila“-Sf. Gheorghe sînt încadrați în cercurile de învățămînt politic. Comitetul de partid din a- ceastă fabrică a repartizat ca lectori doi membri de partid la cercurile frecventate de fotbaliști. Săptămînal se fac discuții pe marginea unor articole apărute în presă.Am notat declarația 
de studii de la Școala directorului 

tehnică de

maiștri din Brașov, tov. Mihal Te- mian, care ne-a vorbit despre sîr- guința la învățătură a elevilor săi, fotbaliștii Vasile Seredai, Nicolae Campo, jucători la Steagul Roșu.Oamenii muncii, pasionați spectatori ai jocurilor de fotbal, îi îndrăgesc și îi stimează pe acei sportivi care au, deopotrivă, o comportare frumoasă pe stadioane și la locurile de muncă, în producție.Dînd dovadă de asemenea calități, Nemeș Emilian, electrician la secția motor și fotbalist în echipa torul”, a fost primit de curînd_în rîndul varășii lui din uzină au cuvinte de laudă la adresa lui.Nu-i mai puțin adevărat, însă, că în rîndurile fotbaliștilor mai sînt și oameni care prin comportarea lor pe terenurile de sport, în producție și la școală nu fac cinste colectivelor în care muncesc, culorilor clubului sau asociației....Dacă un strungar, de pildă, ține la bunul său nume și se mîndrește cu piesa care a executat-o, în orele de producție, în schimb — așa după cum s-a arătat analiză amintită la Steagul Roșu, Tănase, de Chimia Făgăraș, C.S.M. Sibiu, tul că nu sînt controlați și trași la răspundere cu toată seriozitatea, își permit să lipsească deseori din producție, să lucreze de mîntuială. Ei aleargă după succese de moment, și laude pentru că s-au remarcat pe... teren. Preocuparea lor principală este de a-și face din fotbal o sursă comodă de trai. Cu toate că există hotărîri precise date de organele superioare de stat în această privință se găsesc destui ocrotitori care închid ochii, nu văd sau

„Trac-candidaților de partid. To- numai

în ședința — Moneâ, de 
de 
la 
laNegrea de profitînd de fap-

„Cupa Dunării" la haltere
II-a ediție a competiției iu
de haltere „Cupa Dunării* 
vineri în sala Dinamo din

Cea de-a 
ternationale 
se deschide
Capitală. Participă echipele R. P. Ungare, 
cfștlgătoarea primei ediții, R. S. Ce
hoslovace, R. P. Bulgaria, R. P. F. Iu
goslave, R. F. Germane și R. P. Romi
ne. Pină In prezent au sosit la București

«chlpele : R. P. Ungare, în 
cu recordmanii mondiali 
Foeldi, și R.P. Bulgaria, 
așteptate și celelalte echipe.

De asemenea a sosit Oscar State 
(Anglia) secretar general al Federației 
internaționale de haltere care va asista 
la competiție.

component*
Veres ți 

Astăzi sint

nu vor să vadă lipsa de participare în producție a unor fotbaliști.Se întîmplă și altfel de cazuri. Unii fotbaliști, deși au fost a- jutați în repetate rînduri de conducerea clubului, de tovarășii de muncă și de sport și deși s-a format o opinie împotriva apucăturilor lor rele, totuși nu se dezbară încă de obiceiul chefurilor. Așa au făcut tinerii fotbaliști Vătav Gheorghe și Paul Marinescu de la „Tractorul“. Pentru abateri grave de la disciplina și morala sportivă clubul a luat măsura să scoată din viața sportivă pe timp de 2 ani pe Vătav Gheorghe și Paul Marinescu. Un alt jucător de fotbal, Vereș Adalbert din Mediaș, a făcut un scandal într-un local public, a avut manifestări huliganice față de unii cetățeni. Dat în judecată, a fost condamnat la 8 luni închisoare.Desigur, asemenea lucruri nu se întîmplă acolo unde munca educativă în rîndul sportivilor este în atenția tuturor. La „Rulmentul"- Brașov, în ultimul an, nici unul din jucătorii echipei de fotbal n-a fost eliminat de pe teren de arbitru pentru vreo infracțiune. Tov. Purea Dumitru, directorul uzinei, spunea : „Fotbaliștii noștri își dovedesc maturitatea și conștiința cetățenească în producție, pe terenul de sport și în societate, pentru că organizația de partid și U.T.M., noi toți cei mai în vîrstă, ne ocupăm de educația lor sub toate aspectele”.Măsurile luate de cluburile clațiile din regiunea Brașov triva unor jucători de fotbal cu disciplina muncii și morala sportivă sînt binevenite. Printre cei chemați să tragă concluzii serioase în urma acestei acțiuni întreprinse 
de Consiliul regional U.C.F.S.-Bra- țov sînt antrenorii. In aprecierea activității acestora trebuie să se tină seama de aportul pe care îl aduc, nu numai în pregătirea tehnică a jucătorilor, ci și în educarea fotbaliștilor, în formarea lor ca cetățeni, ca sportivi cu un profil moral sănătos.

C. MANTII 
C. CÄPRARU

și aso- împo- certați

Turneul internațional de fotbal 
pentru juniori-U.E.F.A. începe vineri 
în 5 orașe ale țării noastre cu des
fășurarea jocurilor preliminarii. In 
ultimele 24 de ore, prin punctele de 
intrare ale Capitalei, la gară sau 
aeroport, au sosit echipele fotbaliști
lor juniori din R. P. Polonă, Italia, 
Franța, Iugoslavia, Olanda, Belgia, 
R. D. Germană, Anglia, R. F. Ger
mană. Astăzi sînt așteptate să so
sească ultimele echipe participante: 
Austria, R. S. Cehoslovacă și Spania.

întâlnirile din cadrul turneului 
U.E.F.A. vor fi conduse de 6 arbitri 
străini și 20 de arbitri romîni.

Astăzi vor sosi la București o se
rie de personalități de seamă ale fot
balului mondial: Stanley Rous (An
glia), președintele F.I.F.A., Ottorino 
Barassi 
F.I.F.A.
U.E.F.A., 
ca), Loo

La ediția de la București, U.E.F.A. 
va decerna echipei învingătoare o 
cupă. Federația romînă va oferi o 
cupă echipei finaliste, precum și pla
chete.

Meciurile turneului 
dispută în două reprize a cîte 40 de 
minute.

tică și pentru a-i face să intre rîndurile serviciului de spionaj merican.Alexei Golub a declarat că în treaga perioadă a șederii sale înOlanda el se afla sub supravegherea poliției și a fost supus de către spionii americani Simons și Brown și spionii olandezi Glauber și Coster unor interogatorii repetate. Spionii americani i-au cerut să indice pe o hartă la scară mare a regiunilor din Ural locurile unde se află și destinația obiectivelor industriale care lucrează pentru apărare, să descrie amănunțit înfățișarea exterioară a unor construcții, corpuri și căi subterane.Nikolai Vohmeakov a arătat că a fost transportat cu un avion la Frankfurt pe Main, unde a fost cazat într-o locuință specială. In a- ceastă locuință spionii americani l-au interogat despre locul unde sînt situate întreprinderi industriale, precum și despre producția lor, despre obiectivele militare de pe teritoriul regiunii Perm, despre locul unde se află rampele de lansare și unde sînt dizlocate unități militare sovietice. Lui Vohmeakov i s-a cerut să intre într-o școală de spionaj americană, ceea ce el a refuzat.

(Italia), vicepreședinte al 
și observator la turneul 
Ebbe Schwartz (Danemar- 
Brunt (Belgia) etc.

U.E.F.A. se

*

CONSTANȚA (coresp. „Scîn- 
teii“). — După cum se știe în orașul 
Constanța vor evolua echipele R. P. 
Ungare, Franței, Turciei și Spaniei. 
Pînă acum au sosit în localitate re
prezentativele R. P. Ungare și 
Turciei, care au și făcut primele 
antrenamente de acomodare. Sînt 
așteptați francezii și spaniolii.

Fotbaliștilor străini li s-au asigu
rat condiții optime de odihnă și 
recreere. în zilele dintre meciuri 
vor vizita litoralul Mării Negre. în 
frumosul hotel „Yalta" de la Ma
maia — unde sînt cazați — a fost 
amenajat un club.

Meciurile voleibaliștilor 
cubanezi

Sala sporturilor de la Floreasca va 
găzdui astă-seară de la ora 19,30 întîlnirea 
internațională de volei dintre echipa se
lecționată masculină a Cubei și echipa 
Progresul București. Echipa oaspete a 
sosit in Capitală miercuri dimineața. 
Vineri, voleibaliștii din Cuba vor întilni 
la Ploiești echipa Petrolul, iar simbătă 
vor fuca tot in acest oraș cu Construc
torul. Oaspeții urmează să mai susțină 
meciuri la Brăila, Galati și Constanta.

Conferința Congresului 
sindicatelor din ScoțiaABERDEEN 18 (Agerpres). — La 17 aprilie la Aberdeen s-a deschis a 65-a conferință anuală a Congresului sindicatelor britanice din Scoția.în cuvîntul de salut, președintele Congresului sindicatelor britanice din Scoția, P. Connor, a arătat că conferința are loc în condițiile în care guvernul conservator intensifică ofensiva împotriva drepturilor vitale ale oamenilor muncii din Scoția și a întregii clase muncitoare din Marea Britanie.Ocupîndu-se de problemele situației internaționale, președintele Congresului sindicatelor britanice din Scoția a chemat pe toți oamenii muncii să lupte pentru interzicerea experiențelor și producției de arme nucleare și pentru dezarmare generală.în ședința din după-amiaza zilei de 17 aprilie a început discutarea raportului și examinarea rezoluțiilor prezentate congresului în total organizațiile sindicale locale au prezentat peste 100 de rezoluții referitoare la diferite aspecte ale situației oamenilor muncii scoțieni, la politica guvernului și la actuala situație internațională.Delegații la conferință au discutat situația creată astăzi în întreprinderile firmelor americane și ale altor firme străine din Scoția. După cum se știe, în goana după profituri, bu- sinessmenii americani încalcă în mod sistematic legislația sindicală, împotrivindu-se creării organizațiilor sindicale în fabricile și uzinele lor.Un loc important a fost rezervat la ședință, de asemenea, problemelor legate de starea sistemului de ocrotire a sănătății. Vorbitorii au scos în evidență lipsa medicilor și a personalului medical, subliniind că a- ceastă problemă capătă o însemnătate deosebită în legătură cu marele număr de accidente în întreprinderi. Delegații au adoptat rezoluții în care cer guvernului să extindă și să îmbunătățească pregătirea medicilor.
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GENEVA 18. — De la trimisul special Agerpres, N. Puicea :La 18 aprilie, în cursul celei de-a 23-a ședințe plenare a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, prezidată de delegatul italian, reprezentantul S.U.A., A. Dean, a prezentat spre, examinare Comitetului proiectul american de tratat cu privire la dezarmarea generală și totală. Acest proiect, care apare pe masa conferinței la cinci săptămîni de la începerea ei, se intitulează „Schița prevederilor de bază ale Tratatului cu privire la dezarmarea generală și totală în condiții de pace în lumea întreagă" și însumează 35 de pagini.Dar chiar de la o primă citire a documentului american se poate constata că el reprezintă în fapt o expunere mai largă a propunerilor formulate de președintele Kennedy în septembrie 1961 la O.N;U., furni- zînd foarte puține elemente noi. Astfel se explică probabil faptul că primele reacții la propunerile americane au fost foarte reținute. De altfel, majoritatea delegaților au a- nunțat că-și vor face cunoscută poziția după o mai profundă examinare a documentului american.în cadrul discuției, care a avut loc imediat după prezentarea document, au luat cuvîntul zeritanții Bulgariei, Indiei, Cehoslovaciei și Angliei.
acestui repre- Italiei,

In timp ce delegații italian și tanic au încercat să pledeze cît convingător pentru propunerile a- mericane, prezentîndu-Ie în lumina tetului se exprimă părerea că ame- cea mai favorabilă, reprezentanții Bulgariei și Cehoslovaciei au subliniat că încă de la prima citire se constată că documentul conține prevederi care încalcă principii asupra cărora s-a căzut de acord. în acest sens, a fost menționat principiul că măsurile de control nu trebuie să depășească cadrul controlului asupra dezarmării.încercarea de a se institui un control asupra înarmărilor, a subliniat reprezentantul Cehoslovaciei, este în contradicție totală cu concepția dezarmării generale și totale. De asemenea, nu pot să nu creeze dificultăți suplimentare, a declarat delegatul bulgar, termenele prea prelungite ale primelor etape de dezarmare, prevăzute de proiectul american.La rîndul său, reprezentantul Indiei și-a exprimat regretul în legătură cu faptul că proiectul american nu prevede deloc termene pentru înfăptuirea celei de-a treia etape. în această ordine de idei, la Geneva se amintește că, într-una din ședințele recente ale comitetului, delegatul indian a subliniat în mod deosebit necesitatea înfăptuirii~ © © § =

mai rapide a întregului proces de dezarmare.în cercurile din apropierea Comi-ricanii au prezentat acest document sub presiunea a însăși desfășurării conferinței și a numeroaselor critici care le-au fost adresate pentru declarațiile vagi și neangajante făcute pînă acum în tot cursul lucrărilor.Referindu-se la impresia penibilă pe care a produs-o atît asupra delegaților neutri la conferința de la Geneva, cît și asupra opiniei publice în general, faptul că S.U.A. au venit la conferință fără nici un plan precis de dezarmare (ceea ce ar putea constitui și un indiciu pentru intențiile reale ale anumitor cercuri din S.U.A.), ziarul „New York Times" scrie : „De fapt, oficialitățile 
de aici admit acum că Departamen
tul de Stat a fost neglijent, neavînd 
un asemenea proiect gata pentru a 
fi prezentat la începutul conferinței 
de Ia Geneva, cu atît mai mult cu 
cît experții Agenției americane de 
control asupra armamentelor și de 
dezarmare s-au așteptat, de la 
început, ca Uniunea Sovietică 
prezinte un asemenea proiect".Următoarea ședință plenară a mitetului pentru dezarmare va avea loc la 19 aprilie.

bun
săCo-Vii proteste împotriva experiențelornucleare proiectate de S. U. A.

In preajma
lui V. I.

aniversarii 
Lenin

Miting pentru
NEW YORK 18 (Agerpres). — în 

seara zilei de 17 aprilie, la hotelul „Di
plomat“ din New York a avut loc un 
miting în apărarea păcii și pentru de
zarmare 
„I

pace și dezarmare la New York

MOSCOVA 18 (Agerpres). — TASS : In curînd se vor împlini 92 de ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin, marele conducător al partidului comunist, întemeietorul statului sovietic, iubitul învățător și prieten al oamenilor muncii din lumea întreagă. în ajunul acestei morabile, oamenii sovietici în viață măreața sarcină bazei tehnice-materiale a
date me- transpun a creării comunis

mului, transpun în viată poruncile lui Lenin.In aceste zile, în orașele și satele din Uniunea Sovietică au lo-c a- dunări festive ale oamenilor muncii. La Moscova au avut loc asemenea adunări în raioanele Bauman și Kirov.La aceste adunări, oaspeții cei mai așteptați sînt persoanele care au avut fericirea să-l vadă și să-l asculte pe Vladimir Ilici, să stea de vorbă cu el.

MONTEVIDEO 18 (Agerpres). Corespondență specială : 40.000 muncitori uruguayeni din construcții, peste 11.000 de muncitori din dustria frigorifică, peste 10.000 muncitori din industria de piele, călțăminte și metalurgie, 25.000 de textiliști, 5.000 de electricieni, 3.000 de docheri și muncitori din porturi desfășoară diferite acțiuni — greve de lungă sau de scurtă durată, demonstrații de stradă etc., — pentru a obține satisfacerea revendicărilor lor.

La 16 aprilie încetai lucrulmuncitorii de la șantierele navala din Sunderland ale companiei „Josef Thompson and Sons“, unde au fost concediați 1.300 de muncitori, ca urmare a grevei declarate de lăcătuși.

ANGLIA

Lucrările Congresului U. T* C. L*

organizat de săptămînalul 
Național Guardian".

Cu cel mai mare interes a fost as
cultată cuvîntarea d-nei Nancy Ma- 
moose care, făcînd parte din delegația 
mișcării „Femei, luptafi pentru pace“, 
a vizitat recenb'Geneva, pentru a ex
prima membrilor Comitetului celor 18 
state dorinja de pace și dezarmare a 
femeilor din toate țările.

Această tînără americană, mamă a 
trei copii, a vorbit despre felul în care 
delegajia a vizitat pe reprezenfanfii 
U.R.S.S. și S.U.A. și le-a remis rezolu
ția comună în care se cere interzicerea 
experienjelor nucleare și încheierea 
unui acord international cu privire la 
dezarmarea generală și totală.

în încheiere d-na Mamoose s-a pro- 
nunjat cu hotărîre împotriva efeefuă-

rii experiențelor nucleare americane în 
atmosferă. „Dacă cu foaie protestele, 
a spus ea, experiențele vor fi reluate, 
sîntem gata de acțiune încă din prima 
zi a experiențelor... Nu vom da îna
poi".

Ziaristul Davies Wesley din orașul 
York (statul Pennsylvania) care a luat 
cuvîntul la miting, a subliniat că inte
resele păcii în întreaga lume cer în
făptuirea dezarmării generale și totale. 
„Cei de la Pentagon (Ministerul de 
Război al S.U.A. — n.r.) care se pre
gătesc cu febrilitate pentru a apăsa pe 
butonul de lansare, a spus el, trebu
ie opriți pînă nu este prea fîrziu". 
Poporul american, care dorește pacea, 
a continuat vorbitorul, trebuie să folo
sească orice posibilitate pentru a cere 
încheierea unul acord cu privire la 
dezarmare.

Doctorul Philip Morrison, specialist 
tn domeniul fizicii nucleare, a condam-

nat încercările adepfilor cursei înarmă
rii nucleare de a se sustrage de la 
semnarea tratatului cu privire la inter
zicerea experienjelor invocînd tot felul 
de motive lipsite de femei. El a cerut 
să nu se admită reluarea experiențelor 
în atmosferă cu bomba atomică ame
ricană.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — In după-amiaza zilei de 17 aprilie, la Congresul Uniunii Tineretului Comunist Leninist din U.R.S.S. au continuat dezbaterile pe marginea rapoartelor C.C. al U.T.C.L. și Comisiei Centrale de revizie, precum și a raportului cu privire la modificările în Statutul U.T.C.L. Au luat cuvîntul Alexandr Kuklinov, conducătorul organizației eomsomoliste din regiunea Sverdlovsk, Valentin Novikov, furnalist la combinatul siderurgic din Magnitogorsk, Alexandr Bulgakov, secretar al C.C. al Sindicatelor din U.R.S.S.Apoi au rostit cuvîntări de salut, reprezentanții tineretului din Ungaria, R. D. Vietnam, Bulgaria, R.P.D. Coreeană, Mongolia, Cuba.Lucrările congresului au continuat în ziua de 18 aprilie. In ședința de dimineață au vorbit Alexandr Kam- halov, prim-secretar al comitetului regional de Comsomol Moscova, Guddjihon Bobosadîkova, secretar al C.C. al Comsomolului din Tadjikistan, Alexei Lizicev, locțiitorul șefului Direcției politice a armatei și flotei maritime militare sovietice, Iuri Voronov, redactor-șef al ziarului „Komsomolskaia Pravda“, Viaceslav Eliutin, ministrul învăță- mîntului superior și mediu de specialitate al U.R.S.S., Alexandras Ces- navicius, conducătorul organizației eomsomoliste din Lituania, și scriitorul Boris Polevoi.Congresul a fost salutat de repre-

zentanții unor organizații de tineret din Finlanda, Indonezia, Japonia, R. F. Germană, Algeria, Anglia și Austria.

LONDRA 18 (Agerpres). — TASS : In Anglia se intensifică mișcarea grevistă a oamenilor muncii. 700 de sudori care lucrează la șantierele navale de pe rîul Tyne au declarat la 16 aprilie grevă, cerînd îmbunătățirea condițiilor de muncă.3.000 de lăcătuși, instalatori de conducte și zugravi de la șantierele navale de pe rîul Tyne continuă să boicoteze toate lucrările suplimentare. Ei cer sporirea salariilor.
-------- ".:2= > t < ■■ .-==

TOKIO 18 (Agerpres). — Oamenii muncii din Japonia își continuă lupta pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și pentru apărarea libertăților democratice. La 17 aprilie ei au pornit cel de-al 7-lea val de acțiuni greviste în cadrul „ofensivei de primăvară" ce se desfășoară în prezent în Japonia. Peste 700.000 de muncitori și funcționari au declarat grevă și au organizat mitinguri de protest împotriva salariilor scăzute și condițiilor mizere de viață și de muncă.Muncitorii de la compania aeriană japoneză „J.A.L.“ au declarat o grevă de 24 de ore cerînd mărirea salariilor. Greva a împiedicat toate zborurile avioanelor acestei companii atît pe liniile interne cît și pe cele internaționale, în tot cursul zilei d’e 17 aprilie.

Dezbateri furtunoase iar Camera
Comunelor din Anglia

seu R I E
BELGRAD. După cum anunță a- genția Taniug, la 17 aprilie K. Po- povici, secretar de stat pentru afa^ cerile externe al R.P.F. Iugoslavia, a oferit un dejun în cinstea lui A. A. Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., care se află într-o vizită oficială la Belgrad. La dejun K. Popovici și A. A. Gromîko au rostit toasturi. In după-amiaza zilei de 17 aprilie, A. A. Gromîko a fost primit de președintele R.P.F. Iugoslavia I. Tito. Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.
MOSCOVA. La invitația guvernului sovietic, U Thant, secretar general provizoriu al U.R.S.S. la sfîrșitul la începutul lunii Data precisă va fi
TOKIO. Un grup de patru japo

nezi pleacă zilele acestea intr-un 
marș al păcii prin mai multe țări. 
Ei vor vizita 17 țări din Asia și Eu
ropa, chemînd populația acestor 
țări să-și unească eforturile pentru 
apărarea păcii. Ei vor chema la ac
țiuni comune pentru a preveni re
petarea tragediei de la Hiroșima.

RIO DE JANEIRO. în statul brazilian Paraiba continuă acțiunile ță-

rănești. In orașul Sape O■javut loc o împotrivaa demonstrație a țăranilor samavolniciei latifundiarilor.
HAGA. Comitetul olandez „Anul 1962 pentru pace" a adoptat hotărîrea cu privire Olanda la unui marș Marșul va monstrație dam.

la organizarea în sfîrșitul lunii aprilie a al păcii de două zile, lua sfîrșit printr-o și un miting la de-Amster-avut loc presă în
O.N.U., va vizita lunii august, sau septembrie a.c. fixată ulterior.

BERLIN. La 18 aprilie a la Berlin o conferință de cadrul căreia J. Angenfort, fost președinte al Biroului central al Uniunii Tineretului Liber German, interzisă în Germania occidentală, a povestit ziariștilor germani și străini cum a evadat dintr-o închisoare vest-germană, unde a fost aruncat de autoritățile vest-germane pentru lupta sa plină de curaj în apărarea păcii, împotriva cursului agresiv al politicii Bonnului. J. Angenfort a subliniat că populația Germaniei occidentale i-a acordat un mare sprijin în timpul drumului plin de primejdii de la München pînă în R. D. Germană.

țat în Camera Comunelor că va cere în cursul acestei săptămîni guvernatorului general, Georges Vannier, dizolvarea parlamentului și ținerea de alegeri generale la 18 iunie. Camera Comunelor fusese aleasă la 31 martie 1958, pe termen de cinci ani, dar, potrivit uzului, ea este reînnoită înainte de termenul limită. Din cei aproape 20 de milioane de locuitori recenzați ai Canadei vor putea participa la vot un număr de circa zece milioane de alegători.
PARIS. La 16 aprilie s-a judecat la Las Palmas, (insulele Canare a- parținînd Spaniei) procesul împotriva a cinci persoane învinuite că ar face parte din partidul comunist, aflat în ilegalitate și că au afișat în orașul Santa-Cruz-de-Tenerifa, manifeste pe care scria : „Independență insulelor Canare 1“ și „Libertate insulelor Canare !". Procurorul militar a cerut condamnarea la opt ani închisoare a avocatului Sagaseta și la închisoare pe termene de la patru la șase ani a celorlalți acuzați.

LONDRA 18 (Agerpies). — In Camera Comunelor au avut loc marți dezbateri furtunoase în legătură cu problema reluării de către S.U.A. a experiențeloi nucleare în atmosferă. La numeroasele întrebări puse de deputății laburiști a răspuns, în locul primului ministru, R. A. Butler, ministrul de Interne. Deși a afirmat că „nu a fost luată încă hotărîrea definitivă în legătură cu efectuarea seriei de experiențe nucleare în atmosferă, care în mod normal ar urma să aibă loc la sfîrșîtul lunii în Pacific“, Butler a precizat că pregătirile în vederea acestei noi serii da experiențe continuă.Ministrul de Interne britanic a re- fu’zat să răspundă întrebării puse de Harold Wilson, purtător de cu- vînt al laburiștilor în probleme de politică externă, care a cerut să se precizeze dacă „întro savanții britanici și americani există o deplină identitate de vederi în privința posibilității de a detecta toate exploziile nucleare — în atmosferă, subterane și submarine". Reprezentantul guvernului nu a dat curs nici cererii deputatului laburist Arthur Henderson ca guvernul să dea amănunte asupra divergențelor de ordin științific care s-au ivit între puterile occidentale și U.R.S.S. în legătură cu ceastă problemă.

Acoperind glasul președintelui 
Camerei Comunelor, numeroși depu- 
tațl laburiști au cerut vehement ca 
S.U.A. să nu efectueze experiențe nu
cleare în atmosferă, cel puțin atîta 
vreme cit se desfășoară la Geneva 
tratativele privitoare la încetarea 
lor.

O o o

OTTAWA. John Diefenbaker, primul ministru al Canadei, a anun-
a președintelui Kennedy

„Uniți pentru ziua studenților" — sub această lozincă tineretul uni
versitar din Lisabona, capitala Portugaliei, a demonstrat împotriva au
torităților salazariste care au Interzis sărbătorirea Zilei studenților.
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NEW YORK. La 17 aprilie, forțele militare aeriene americane au lansat de la baza Vandenberg un satelit pe o orbită polară. După cum scrie un corespondent al agenției U.P.I., ofițerul forțelor aeriene militare pentru informații a refuzat să comunice ora exactă a lansării și dacă satelitul s-a plasat, pretextînd faptul că recent a fost dată o directivă, potrivit căreia toate datele cu privire la sateliții militari trebuie păstrate în secret.WASHINGTON 18 (Agerpres). — TASS : La o conferință de presă care a avut loc la Casa Albă J. Kennedy, președintele S.U.A., a de. clarat că la 18 aprilie delegația Statelor Unite a supus spre examinare Comitetului celor 18 state de la Geneva proiectul american de Tratat cu privire la dezarmare. Președintele a declarat că, după cum speră el, aceste propuneri vor exercita o „influență constructivă” asupra lucrărilor conferinței de la Geneva.Răspunzînd la întrebarea unui corespondent, Kennedy a declarat că poziția S.U.A. în privința reluării experiențelor nucleare în atmosferă nu s-a schimbat și că ele

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
vista „UNITED STATES NEWS 
WORLD REPORT“ 
pregătirile intense 
S.U.A. în vederea efectuării experien
țelor nucleare în atmosferă. în artico
lul intitulat „Experiențele atomice tre
buie să înceapă în curînd“, revista 
scrie printre altele :

Se apropie data stabilită de Statele 
Unite pentru reluarea experienjelor a- 
tomice. în prezent, mii de oameni și 
o aparatură complexă se transportă în 
două regiuni ale experiențelor la sud 
și la vest de insulele Hawai. Sînt tri
mise avioane, baloane aeriene, nave, 
rachete și contoare ; în 15 insule de la 
tropice se creează stații meteorologice.

Revista arată că „aceste experiențe 
Importante vor începe peste cîteva 
zile, probabil chiar la 23 aprilie" șl vor 
continua două-frei luni.

Se presupune, continuă revista, că 
cel puțin unele din experiențe vor fi 
efectuate de echipe operative ale for
jelor armate, adică da acei oameni 
care vor trebui să manevreze această 
armă în caz de război. în trecut, expe
riențele erau efectuate în cea mai mare 
parte de specialiști civili.
— c
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Sub titlul de mal sus, ziarul vest- german „DIE ANDERE ZEITUNG“ publică un articol în care este comentată evoluția politicii duse de conducerea partidului social-democrat din Germania occidentală.„Conducerea partidului social-democrat — scrie ziarul — a convocat congresul partidului pentru zilele de 26—30 mai 1962. Congresul va avea loc la Köln. în timp ce în anii tr.e- cuți perioada dinainte de congrese se caracteriza printr-un interes considerabil al opiniei publice, anul a- cesta el este pregătit într-o atmosferă de tăcere semnificativă.Conducerea partidului social-democrat german are motive bine întemeiate pentru aceasta. Cercurile informate sînt de părere că aceste motive rezidă în critica din ce în ce mai vehementă a membrilor partidului împotriva politicii conducerii. Pentru forurile de conducere ale partidului social-democrat german ar fi fără îndoială penibil dacă a- ceastă nemulțumire și-ar face simțit efectul pînă și în rîndurile delegaților la congres. Titlurile referatelor ne dau, printre altele, o Imagine asupra direcției spre care dorește să îndrepte conducerea social-demo- craților congresul partidului. în fimp ce la congresul din 1958 (Stuttgart) referatul principal al președintelui partidului era intitulat : „Pace și libertate și o politică socialistă", titlul referatului principal care va. fi ținut la Köln este : „Astăzi pentru mîine — un partid modern în vremurile noastre".Politica partidului social-democrat din ultima vreme arată că s-a și realizat o „politică de concordanță" practică cu partidele guvernamentale. Acest lucru s-a întîmplat împotriva voinței unei mari părți a membrilor, ceea ce a reieșit din discuțiile purtate la mal multe conferințe locale șl regionale. El s-a întîmplat însă și în contradicție cu acel proces olar al noii orientări care se caracterizează prin decla- xațiile atribuite lui Kroll, prin de-

clarația „celor opt" și prin poziția lui Thomas Dehler *).„După părerea lui Adenauer ar fi desigur un lucru ideal dacă partidul social-democrat german ar fi o trupă auxiliară, cu o ușoară nuanță roz, a partidului creștin-de- mocrat. Noi însă nu vom face pe plac cancelarului federal", a declarat Erich Ollenhauer cu patru ani în urmă la congresul de la Stuttgart.între timp, s-a făcut pe plac lui A- denauer,... exact prin acea politică care a fost analizată întotdeauna, pe
Răsf oind presa străină

bună dreptate, de partidul socialdemocrat german în telul următor : ea adîncește sciziunea dintre cele două state, ascute încordarea, manevrează în cadrul unui impas. Politica guvernului federal se află „pe periculoasa căle spre noi aventuri militariste și naționaliste“. Această politică ascunde „pericole de moarte pentru democrație", lucru pe care Ollenhauer l-a recunoscut în 1958 la Stuttgart.
*) Potrivit ziarului „Die Welt", Kroll, 

ambasador al R.F.G. la Moscova, s-ar fi 
pronunțai pentru transformarea Berlinu
lui occidental intr-un oraș liber, demili
tarizat, printr-o înțelegere cu U.R.S.S., 
R.D.G. și puterile occidentale ; ar fi spri
jinit recunoașterea graniței Oder-Neisse 
și primirea ambelor state germane . în 
O.N.U.

Declarația „celor opt" se referă la me
morandumul semnat de opt personalități 
ale vieții publice din R.F.G., în care se 
cere normalizarea relațiilor cu vecinii 
răsăriteni ai Germaniei, recunoașterea 
graniței Oder-Neisse și renunțarea la 
înarmarea atomică a Bundeswehrului.

Thomas Dehler, lider al partidului li- 
ber-democrat, aflat în coaliție guverna
mentală cu partidul cancelarului Ade
nauer, a calificat politica Bonnului cu 
privire la unificarea Germaniei ca „total
mente sterilă", a subliniat necesitatea 
tratativelor cu U R.S.S. și a condamnat 
„anticomunismul primitiv" care încătu
șează politica guvernului federal în re
lațiile sale cu Răsăritul.

Trebuie să știm că această tică a guvernului federal, analizată în modul sus-menționat de partidul social-democrat german, nu s-a schimbat cu nimic. Nici guvernul federal însuși, și nici partidul socialdemocrat german nu afirmă acest lucru.Două evenimente din ultimul timp au provocat mai ales indispoziția membrilor de partid și protestul devenit public în mai multe localități:1. — Asentimentul fracțiunii social- democrate din Bundestag — cu excepția a 20 de deputați — pentru prelungirea serviciului militar obligatoriu, dat la 22 februarie 1962.2. — Susținerea clară a bugetului militar prezentat de Strauss, care și-a găsit expresia în buletinul de presă al partidului social-democrat german cu o lună mai tîrziu, în numărul din 22 martie. Acest asentiment limpede pentru bugetul militar, dat pentru prima oară după război de partidul social-democrat, înseamnă și aprobarea politicii militare...Social-democrații din cadrul partidului și din afara sa -ar trebui să-și amintească — avînd în vedere asentimentul total al partidului social-democrat față de politica militară a guvernului de la Bonn — nu numai de acea frază rostită de Ollenhauer în 1958, în care el vorbeadespre pericolele de moarte pentru democrație, ci și de următoarea afirmație a sa : „Aceste pericole izvorăsc din politica de înarmare, care periclitează pe an ce trece tot mai mult dezvoltarea sănătoasă a economiei noastre, stabilitatea valutei noastre și securitatea socială. Prin aceasta se pune în joc existența democrației".în articol se menționează că în rîndul membrilor P.S.D. crește nemulțumirea față de politica promovată de conducerea acestui partid. „Nemulțumirea — scrie ziarul — își găsește expresia în dezideratul conferinței social-democraților din Bremen, să se elaboreze o alternativă mai clară a social-democraților la politica guvernului față do relațiile Est-Vest și față de problema germană". Critica vehementă a conferinței social-democraților din

poli-
Bavaria de sud (11 martie) și a conferinței din Hessa de sud (18 martie) cu privire la prelungirea serviciului militar .................nemulțumirea care durile membrilor.In Bundestag nu mai există nici o dezbatere mare, s-ar părea că s-a creat un mare „partid unit" — a declarat la siîrșitul lunii martie, la Hamburg, fostul députât al partidului creștin-democrat, Bucerius.In ultimele săptămîni „opoziția" formală nu a fost depășită în mod drastic decît de politicienii co-nser- vatori-liberali. Partidul social-democrat nici nu a sprijinit pe a- cești oameni, ci, dimpotrivă, a luat poziție împotriva lor... în cazul Kroll, de pildă, partidul social-democrat și-a exprimat satisfacția că a- cesta a fost rechemat . de la Moscova și a confirmat că social-demo- crații au fost „întotdeauna de părere că Kroll nu este omul adecvat“.La 24 februarie a fost dat publicității memorandumul „celor opt"... Partidul social-democrat s-a distanțat și de aceștia. Wehner, lider al P.S.D. : „Ar fi fost mai bine dacă memorandumul nu ar fi fost dat publicității*.La 12 martie, Thomas Dehler a criticat cu vehemență „anticomunismul primitiv' al Bonnului. Poziția conducerii partidului social-democrat față de „cazul Dehler" vorbește de la sine. Herbert Wehner a declarat că afirmațiile lui Dehler dovedesc că partidul liber-democrat este „o formație de individualiști excentrici“...In schimb, cînd este vorba despre sabotarea propriei sale politici de altădată, partidul social-democrat ss află imediat la datorie ; conducerea partidului cere membrilor și organizațiilor prietene să nu sprijine demonstrațiile care vor avea loc de Paști împotriva înarmării, susținute de sindicaliști, de social-democrați și de o serie impunătoare de însemnate personalități creștine și burgheze.După „cazul Kroll' și memorandumul „celor opt' — menționează „Die Andere Zeitung" — Herbert Wehner a mers, atît de departe în solidaritatea sa cu cele mai reacționare cercuri, incit s-a pronunțat la 2 martie, în mod limpede și răspicat, în favoarea restabilirii frontierelor din 1937“.

reflectă limpede domnește în rîn-

vor efectua seria proiectată de experiențe. Menținîndu-se pe vechea poziție ultimativă, președintele Kennedy a repetat că S.U.A. vor efectua experiențele dacă nu va fi încheiat un „acord cuprinzător” cu privire la interzicerea experiențelor, care să prevadă un sistem de inspecție. El a adăugat imediat. că „șansele de a se realiza un asemenea acord sînt reduse”, lăsînd implicit să se înțeleagă că problema reluării experiențelor nucleare în atmosferă de către Statele Unite a și fost definitiv rezolvată.Președintelui 1 s-au pus o serie de întrebări în legătură cu relatările apărute în presa occidentală cu privire la propunerile suplimentare ale S.U.A. în problema vest- berlineză. Intre altele, Kennedy a fost întrebat dacă aceste propuneri americane prevăd vreo participare tehnică a R. D. Germane la*administrația internațională trolul asupra accesului occidental,Kennedy a răspunsprevedere există într-adevăr alături de altele în propunerile americane, pe care S.U.A. le discută în prezent cu aliații lor. în același timp președintele a subliniat că propunerile sus-menționate S.U.A. nu depășesc cadrul lor variante ale soluționăriiblemei vest-berlineze, propuse de Occident. Kennedy a declarat că problema vest-berlineză implică primejdii serioase pentru pace, arătînd în același timp că S.U.A. caută și vor căuta căi pentru soluționarea ei prin mijloace pașnice. Totodată președintele a subliniat că Statele Unite își vor spori și pe viitor puterea militară, astfel îneît să fie „gata pentru orice întorsătură a evenimentelor”.

LONDRA. Consiliul de luptă pentru libertate în Portugalia și în coloniile portugheze a adresat guvernatorului general al Guineei portugheze o telegramă în care cere eliberarea imediată a militanților politici arestați în martie anul curent.
CARACI. Studenții Universității din Dacca (Pakistan) au declarat o grevă în sprijinul revendicărilor lor de îmbunătățire a condițiilor de studiu. Ei au organizat, la 16 apriUe, un miting de protest împotriva măsurilor antidemocratice ale autorităților pakistaneze față de mișcarea studențească. Poliția a invadat universitatea, încercînd să pună capăt grevei studenților. Nereușind, autoritățile au hotărît să închidă universitatea pînă la 31 mai.

<>•<>pentru con- în Berlinulcă această Crearea unor noi trupe 
de menținere a ordinii 

în Algeria

toate ale- foste- pro-
PARIS 18 (Agerpres). — TASS : In Algeria au fost create noi trupe de menținere a ordinii din care fac parte peste 200 de plutoane de jr darmerie și trupe mobile de sec ritate și peste 100 de companii din forțele armate locale. Efectivul total al trupelor de menținere a ordinii este de 40.000 de persoane, recrutate din rîndurile algerienilor. Din cinci ofițeri care comandă o companie, cel puțin unul trebuie să fie arab.După cum relatează agenția France Presse, trupele de menținere a ordinii sînt subordonate organului executiv provizoriu. In numeroase puncte ale teritoriului algerian, trupele de menținere a ordinii vor fi practic subordonate armatei franceze.

ALGER. Un col) de stradă după un atac cu grenade sâvîrșlf de 
bandele O.A.S.REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Plata »»Scînteii*, Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și dlfuzorii voluntari din întreprinderi fi instituții. Tiparul : Combinatul Poligrafic Casa Scînteil
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