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SE DESFĂȘOARĂ LARG SEMĂNATUL PORUMBULUI

Organ al Comitetului Central al P.M.R
&

«

Regiunea București

în G. A. S.

cații tractoristului Viliam Siber î«.-legătură, cu pregătirea terenului -U 
pe care se seamănă porumb. _ .

Foto : M. Andreesou)
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SEARĂ LITERARĂ
Astăzi la casa pHelèniei romîno-so- 

vietica Tdirr Oradea ar& loc o seară 
literară în cadrul căreia se prezintă 
lucrări, inspirate din viafa lui Lenin.

Instantaneu pe o tarla a gospodărie! colective din Lovrln, 
regiunea Banat. Frqncisc Berger, președintele gospodăriei, dă indi-

® N. Bivolu : Organizații de 
partid puternice — birouri te
meinic instruite (pag. 2-a).

• Ada Gregorian : Prin cîteva 
școli din Capitală (pag. 2-a).

• Mărețele idei leniniste însu
flețesc tineretul sovietic — Cu- 
vîntarea lui N. S. Hrușciov la 
Congresul U.T.C.L. (pag. 3-a).

• V. Oros : Valul mișcărilor 
țărănești din America Latină 
(pag. 4-a).

Corespondenții noștri transmit

Regiunea DoDrogca I 30.000 de hectare
•

In toate satele regiunii Dobrogea 
a început să se lucreze din plin la 
semănatul porumbului. Pînă acum 
au iost însămânțate peste 30.000 ha 
cu porumb. Colectiviștii dobrogeni 
folosesc la maximum' atît- tractoa
rele și mașinile agricole puse la dis
poziție de către S.M.T. cît și mijloa
cele proprii. Colectiviștii din Satu 
Nou, raionul Medgidia, s-au pregă
tit temeinic pentru a obține de pe 
230 ha de porumb irigat o produc
ție de 10.000 kg de porumb boabe 
la ha, iar de pe 150 ha cultivate 
cu porumb neirigat, o producție de 
5.000 kg. de boabe la hectar. în
treaga suprafață a fost arată adina 
și îngrășată din toamnă. înainte de 
semănat terenul a fost discuit. La 
semănatul porumbului se folosesc 
agregate formate din semănători și 
grape. Cu sprijinul mecanizatorilor, 
colectiviștii de aici au însămînțat 
pînă acum. 140 ha cu porumb. Ei au

cu porumb
prevăzut să termine însămînțatul 
porumbului în maximum 6 zile.

Cu aceeași intensitate se lucrează 
și la gospodăria colectivă din V-ii- 
șoara. Aici, colectiviștii lucrează la 
semănatul porumbului împreună cu 
două brigăzi de traotoare de la 
S.M.T. Cobadin. înainte de a începe 
semănatul ei au pregătit terenul, lu- 
crîndu-1 de două ori cu cultivatorul 
și o dată cu grapa reglabilă. La 
semănatul porumbului se folosesc 
10 tractoare cu agregate de semănă
tori și grape.

Și în gospodăriile de stat și gos
podăriile colective din Cobadin, 
Topraisar și altele din regiune, se 
folosesc toate mijloacele pentru a 
grăbi semănatul porumbului. Cele 
mai mari suprafețe au fost însămîn- 
țate în gospodăriile de stat și gos
podăriile colective din raioanele 
Negru Vodă și Medgidia.

Succese însemnate

în ultimele zile, pe ogoarele regiu
nii București s-a intensificat mult 
semănatul porumbului. Se lucrează 
cu toate forțele, folosindu-se mași
nile și atelajele de care dispun uni
tățile agricole socialiste. La gospo
dăriile de stat Pietroiu, Perișoru, 
Jegălia din raionul Fetești, tractoa
rele lucrează în două schimburi. 
Noaptea se pregătește terenul,' iar 
ziua se seamănă porumbul. Colecti
viștii din Clejani, raionul Videle, fo
losesc atît tractoarele cît și atela
jele proprii. în felul acesta ei au 
reușit ca într-o singură zi să însă- 
mînțeze 40 ha. La gospodăria co
lectivă din Beiu, raionul Drăgănești- 
Vlașca, ' s-au făcut grafice de lucru 
pe fiecare tractor și atelaj ; la Cră- 
sani-Lehliu tractoarele sînt reparti
zate pe brigăzile de cîmp.

și G. R. C
Buna organizare a muncii, pînă în 

cele mai mici amănunte, folosirea 
tuturor mijloacelor de lucru, au fă
cut ca în ultimele zile să se însă- 
mînțeze cu porumb suprafețe în
semnate.

In seara zilei de ieri ni s-aii co
municat următoarele realizări la se
mănatul porumbului':';,Ieri în, raio
nul Fetești s-au însămînțat cu po
rumb 2.935 de hectare, fruntașă fiind 
G.A.C. Făcăeni care a semănat 190 
ha ; în raionul Alexandria — s-au 
însămînțat circa 3.100 ha ; fruntașă 
este gospodăria colectivă din satul 
Spătărei care a realizat 186 ha ; în 
raionul Zimnicea — 3.600 ha. Cea 
mai mare suprafață — 150 ha — s-a 
însămînțat la G.A.C. Viișoara.
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Raionul Adjud Folosesc din plin
tractoarele și atelajele

In ultimele zile în 
raionul Adjud multe 
gospodării colective și 
în special cele de pe 
Valea Zeletinului au 
trecut la însămînța- 
rea porumbului. Co
lectiviștii din comu
na Ursa folosesc fie
care oră bună de lucru 
în cîmp. Ei sînt spri
jiniți de tractoriștii din 
brigada condusă de 
comunistul ,Gheorghe

Goga, de la S.M.T. Podu- 
Turcului, care lucrează 
în două schimburi. A- 
ceasta a permis gospo
dăriei să se apropie de 
sfîrșit cu însămînțările 
din prima epocă și să 
înceapă cu toate for
țele semănatul porum
bului. Folosind întrea
ga capacitate de lucru, 
atît a tractoarelor cît și 
a atelajelor proprii, co
lectiviștii din Ursa au

însămînțat ieri cu po
rumb tarlale întinse.

Zeci de hectare cu 
porumb au semănat și 
gospodăriile colective 
din Lichitișeni, Răchi- 
toasa și altele. De ase
menea au început se
mănatul porumbului și 
gospodăriile colective 
din Stănișești, Tănă- 
soaia, gospodăria de 
stat din Sascut etc.

Raionul scfiarcca Calitatea lucrărilor —
în atenția agronomilor

Colectiviștii din cele '42 de gos
podării colective ale raionului Se
ga rcea au trecut cu toate forțele la 
semănatul porumbului. Ei acordă o 
mare atenție calității lucrărilor.

în această muncă un sprijin pre
țios îl dau agronomii care lucrează 
în gospodăriile colective. Inginerul 
agronom Ștefan Bimbirică, care este 
și președinte al gospodăriei colecti
ve din comuna Horezu Poenari, 
poate fi găsit tot timpul printre co
lectiviști, la cîmp, acolo unde se ho
tărăște soarta recoltei. Mergînd- 
cînd la o brigadă, cind la alta, el 
îndrumă și controlează calitatea lu
crărilor. Gospodăria colectivă din 
Horezu Poenari a semănat pînă azi 
,peste 400 ha din cele 598 ha 
ce trebuie cultivate cu porumb. La 
recepția lucrărilor s-a obținut cali
ficativul „foarte bine".

La fel procedează și inginerul An- 
ghel Popa de la G.A.C. Gîngiova, 
precum și inginerii agronomi din 
gospodăriile colective Bîrca, Goi- 
cea Mică și altele. Urmînd indica
țiile agronomilor, colectiviștii din

Se înfrumusețează orașul

PLOIEȘTI (coresp. „Scinteii"). — 
La Ploiești se execută in aces
te zile numeroase lucrări pen
tru înfrumusețarea orașului. Sute de 
locuitori din cartiere, în frunte cu 
deputății sfatului popular, văruiesc 
gardurile și pomii etc. între blocu
rile ridicate în centrul orașului se 
lucrează la nivelarea terenului, la 
amenajarea unor noi spații verzi. 
Pînă în prezent, in parcuri s-au 
plantat peste 7.000 arbori și arbuști, 
precum și 300.000 de flori.

Premieră 
la Teatrul National 

din Craiova

12 lei
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CHIPUL LUI V. I- LENIN 
ÎN FILM

In întimpinarea aniversării zilei de 
naștere a marelui Lenin, întreprinde
rea cinematografică a orașului Bucu
rești și Arhive nafională de filme or
ganizează simbătă 21 aprilie a.c. o 
seară a prietenilor filmului cu tema : 
,,Chipul lui V. I. Lenin în filmul so
vietic". Cu acest prilej se vor pre
zenta filmțele „Octombrie”, realizare a 
clasicului cinematografiei sovietice 
Eisenstein, „Ultima toamnă", o nuvelă 
cinematografică a lui Serghei lutche- 
viei, și documentarul cinematografic 
„Manuscrisele lui Lenin".

Aceste filme se vor prezenta la ci
nematograful ,,Vasile Alecsandri".★

In cîtevța orașe din regiunea Bacău 
I— Piatra Neamț, Roman, Tg. Neam), 
' Bacău — se vor prezenta în zilele 
!'de 21—2[2 aprilie a.c. cicluri de filme 
închinate ' vieții și activităfii lui Lenin.

zilele

EXPOZIȚII
BAIA MARE (coresp. „Scinteii"). — 

La cluburi, coifuri, roșii, biblioteci și 
ț la numeroase cămine culturale din re

giunea Maramureș au loc manifestări 
consacrate celei de-a 92-a aniversări 
a nașterii lui V. I, Lenin. Zilele aces
tea la cluburile muncitorești din Baia 
Mare, Sighet și Satu-Mare au fost or
ganizate expozifii de fotografii. La 
biblioteca tineretului, precum și la 
Casa pionierilor din Baia Mare s-au 
citit pionierilor și școlarilor fragmente 
din „Povestiri despre Lenin". Au fost 
totodată organizate expoziții de căiji 
cuprinzind opera lui V. I. Lenin.

în întimpinarea
zilei de 1 Mai

Realizări în întreprinderile
din Capitală

f • Angajamentul colectivului Uzinei J 
i de mașini electrice din Capitală de J 
I a depăși planul producției marfă pe I 
[ primele patru luni ale anului cu 3 j 
|- la sută a fost de pe acum îndeplinit, j 
f Muncitorii de aici au dat peste plan J 
( 15 motoare asincrone, de un tip mo- J 
f dernizat.
( • Muncitorii de la Fabrica de ca- •!
( bluri și materiale electroizolante au j 
!• realizat în plus, față de plan, aproape j 
f 300 km de cabluri pentru con- J 
t ductori electrici. Colectivul fabricii a J 
[ introdus recent în producție sorti- J 
f mente noi de cabluri foarte flexibile, j 
f • Filatoarele de la F.R.B. au dat j 
( încă de pe acum, peste angajamen- J 
[ tele luate în cinstea marii sărbători, ) 
f 6.000 kg de fire finite.
f »Cu succese în producție întîm- 1 
f pină 1 Mai și muncitorii întreprinde- j 
ț rii „Dîmbovița”. In prima decadă a J 
f lunii aprilie ei au dat peste plan 588 J 
1 kg de talpă și 180 mp de piele. In j

raionul Segarcea dau mare atenție 
calității lucrărilor și grăbesc ritmul 
însămînțărilor. Pînă în prezent în 
raion s-au însămînțat cu porumb

j

PE SCHELELE DIN
In centrul orașului Timișoara, prin

tre clădiri felurite, răsar schelele 
unor construcții noi. Un bloc impună
tor este aproape gata, la altul se 
toarnă planșeul peste etajul al 
II-lea. Nu departe se pregătesc fun
dațiile altui bloc. Se mai vede încă 
excavatorul... Aici, în centrul orașu
lui, lucrează și brigada lui Anton. 
Oamenii nu mai sînt deloc aceiași, 
ca în urmă cu 
cîțiva ani. Au ve
nit constructori 
noi, mulți sînt ti
neri. Și nici lucrări 
de ipsoserie nu se 
mai fac. Cu toate acestea continuă să 
li se spună „ipsosarii lui Anton". Le-a 
rămas numele de pe vremea cînd șe
ful brigăzii. Anton Mayer, conducea 
o echipă de meșteri ipsosari timișo
reni care împodobeau clădirile din 
Capitală. De fapt sînt zidari și ten- 
cuitori. Cei mai buni de pe șantier 
— cum apreciază tovarășii din con
ducerea întreprinderii de construcții. 
Ei lucrează pe schelele blocului de 
locuințe cu 6 etaje care, în mod nor
mal, ar trebui să fie terminat la sfîr- 
șitul lunii viitoare. Am spus „ar tre
bui" deoarece constructorii — și în 
primul rînd oamenii lui Anton — au 
hotărît altfel : ei și-au luat angaja
mentul să demonteze schelele aces
tui bloc înainte de 1 Mai.

Vorbind despre acest angajament, 
șeful . lotului, tehnicianul Valeriu 
Diaconescu, încerca să precizeze :

— Ne-a preocupat întotdeauna 
problema respectării termenului de 
dare în folosință. Blocul acesta pu
tea fi dat în folosință la data fixată. 
Dar cum să lăsăm de 1 Mai schelele 
și gardul de șantier în plin centru ?, 
Vrem să fie curat.

Oare numai asta să fie 7 Nu — se 
înțelege 1 — fondul angajamentului • 
altul.

— Așa cum toate celelalte colec

Expoziția „Luna gravurii“
Azi, vineri 20 aprilie, în 

sălile Galeriilor de Artă 
din București, Bd. Ma- 
gheru se deschide expozi
ția cu vînzare „Luna Gra
vurii". Sînt expuse peste

250 lucrări de gravură ' 
care înfățișează diferite 
aspecte din țara noastră. 
Unii artiști prezintă gra-. 
vură pe plastic.

Un nou tip de aparat telefonic
Uzinele pentru apaiataj de telecomunicații din Bucu

rești au început să producă un nou tip de aparat te
lefonic. El are caracteristici estetice și tehnice supe
rioare celor existente. Noul telefon este plăcut colo
rat — în alb, bleu, gri și vernil ; fiind confecționat 
din mase plastice este mai ușor cu peste 60 la, sută 
decît aparatul actual de telefon. Acest aparat va ravea 
discul din relon, ceea ce face să se amortizeze' zgo
motul produs la formarea unul număr, precum și un 
sistem exterior de reglare a soneriei.

A XV-a édifié a turneului
U. E. F. A.

'Astăzi începe în țara noastră tur
neul echipelor de juniori din cadrul 
U.E.F.A. La această importantă 
competiție fotbalistică, ce durează 10 
zile, participă 19 echipe de tineret, 
întrecerile din cadrul seriilor res
pective au loc în orașele București, 
Ploiești, Constanța, Brașov și Cluj.

Finala turneului va avea loc -în 
orașul București, pe stadionul „23 
August“.

CRAIOVA (coresp, 
„Scinteii"). — Cu 
prilejul apropiatei 
comemorări a 50 de 
ani de la . moartea 
lui I. L. Caragiale 
colectivul Teatrului 
National .din Craio
va a prezentat ieri 
seară drama „Nă
pasta", în regia lui 
Petre Dragu.

Din distribuție au 
făcut parte actorii : 
Vasile Constantines- 
cu, Iancu Goanță, 
Maria Balint și Vic
tor Fuiorea. Cu a- 
cest prilej, teatrul 
craiovean prezintă 
cea de-a 6-a pre
mieră . din actuala 
stagiune.

D În colecția 
pe semestrul II
Ieri dțupă-amiază, numeroși oa

meni del artă, reprezentanți. ai Mi
nisterului Industriei Ușoare ■ și ai 
Ministerului Comerțului Interior, au 
asistat la prezentarea unor modele 
din colecția pe semestrul II a Fa
bricii de confecții și tricotajé Bucu
rești.

Prezentarea noilor modele se va 
repeta duminică dimineața în fața 
unui mare număr de vînzători din 
magazinele din Capitală.

BE P E S TE H@TÂH
GUVERNUL SOVIETIC, în declara

ția sa dată publicității la 19 apri
lie, precizează că este gata să exa
mineze ca bază pentru viitoarele 
tratative, propunerile cuprinse în 
memorandumul celor 8 state neutre 
cu privire la încetarea experiențe
lor cu arma nucleară. Guvernul so
vietic răspunde astfel pozitiv cererii 
guvernelor statelor — autoare ale 
memorandumului prezentat la Confe
rința de la Geneva. (Amănunte în 
pag. IV-a).

CARMEN ZANTI, secretara gene
rală a Federației Democrate Inter
naționale a Femeilor, a adresat pre
ședintelui S.U.A. și primului mi
nistru al Angliei o telegramă în 
care exprimă profunda îngrijo
rare a milioanelor de femei din 
întreaga lume în legătură ou ho- 
tărîrea acestor țări de a continua

experiențele cu. arma nucleară. „Vă 
rugăm insistons să nu mai efectuați 
experiențe nucjleare" se spune în te
legramă.

LA VARȘOVIA a avut loc în zi
lele de 15-18 aprilie Conferința in
ternațională a istoricilor specialiști 
în problemele mișcării de rezisten
ță, desfășurare în . majoritatea ță
rilor din Euțopa în perioada celui 
de-al doilea război mondiqj. Confe
rința a hotărît să instituie Premiul 
internațional al mișcării de rezis
tență.

BANDELE FASCISTE ALE O.A.S. 
au întreprins în zilele de 17 și 18 
aprilie noi atacuri împotriva • popu
lației pașnice algeriene. In total, în 
aceste 2 zile au fost ucise 67 de per
soane și rănite grav 39, dintre care 
numeroși copii și femei.

--------------........................................... '--------------------------------------------------------------------------

Rezerve însemnate în domeniul 
bunei gospodăriri a lemnului

lemnului șl croirii raționale, cu aju
torul șabloanelor, a diferitelor piese 
pentru mobilă. Dar nu în toate fa
bricile a existat anul trecut o grijă 
deosebită pentru utilizarea cu maxi
mum de economie a lemnului. La 
IPROFIL „Steaua Roșie“-Odorhei, 
datorită proastei gospodăriri a lem
nului s-au irosit zeci de metri cubi 
de cherestea de rășinoase și fag.

Un consum nerațional de cherestea 
există și ■ la unele unități de. mobilă 
ale sfaturilor populare din regiunile 
Crișana, Brașov și altele. De altfel, 
sfaturile populare trebuie să acorde 
mai multă atenție utilizării rațio- 

■ nale a. materialului lemnos-în între
prinderile de industrie locală și pe 
șantierele de construcții care se află 
în subordinea lor.

Importante cantități de cherestea 
pot fi economisite în industria con
structoare de mașini din cadrul Mi
nisterului Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini — la producția de 
vagoane, mașini agricole, autoca
mioane, nave etc. — prin utilizarea 
gospodărească a cherestelei. în ulti
mul timp, se livrează în mai mare 
măsură întreprinderilor metalurgice 
consumatoare de lemn cherestea de 
rășinoase în dimensiuni fixe, în an- 
samble și subansamble ; pe această 
bază se obține o reducere impor
tantă a consumului de cherestea și 
rășinoase. Dacă întreprinderile din 
cadrul acestui minister ar comanda 
întreaga cantitate de cherestea de 
care au nevoie la dimensiuni fixe, 
s-ar putea realiza economii și mai 
mari de material lemnos.

In ultimii ani, înlocuirea lemnu
lui rotund de rășinoase prin rămă
șițe de cherestea la fabricarea hîr- 
tiei și celulozei a avut drept efect 
economisirea unei însemnate can
tități de bușteni. Numai în anul 
1961 s-au realizat circa 230.000 tone 
rămășițe pentru celuloză — în com
parație cu humai 80.000 tone în 
1955. Cu . toate că sectorul forestier 
are posibilitatea de a livra fabrici
lor de celuloză și hîrtie cantități mai 
mari de materiale care să înlocu
iască lemnul rotund de rășinoase, 
adesea fabricile au ..refuzat să pri
mească rămășițele de categoria a 
Il-a, pe motiv că n-ar fi corespun
zătoare. în schimb, ele au depășit 
anul trecut consumul normat de lemn 
pentru celuloză și pastă mecanică cu 
o însemnată cantitate de material 
lemnos de calitate superioară.

Rezerve importante de economi
sire a lemnului și de înlocuire a 
acestuia există și în sectorul tran
sporturilor pe calea ferată. Acest 
sector consumă anual pentru tra
verse circa-300 mii m.c. bușteni de 
fag. Practica a dovedit că traver
sele de lemn pot fi înlocuite cu 
traverse din beton precomprimat, 
care au o durată de utilizare mult 
mai mare. De altfel, Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicații
lor a început încă din anul 1959 
să folosească la construirea liniilor 
ferate traverse de beton precompri
mat. Dar ținînd seama de necesi
tatea economisirii materialului lem
nos, e nevoie ca ritmul înlocuirii 
traverselor de lemn cu traverse de 
beton să fie accelerat. De aseme-

L. ȚINTEA

Patrimoniul forestier constituie 
una din cele mai prețioase bogății 
ale patriei noastre. Partidul și gu
vernul acordă o atenție deosebită 
refacerii și valorificării cît mai 
bune a resurselor forestiere, pre
cum și folosirii gospodărești a lem
nului în toate ramurile economiei 
naționale. Aceasta este o sarcină 
importantă, • deoaréce satisfacerea 
nevoilor de material lemnos ale eco
nomiei naționale trebuie asigurată 
nu prin intensificarea exploatării 
lemnului din pădure, ci, dimpo
trivă, . prin utilizarea lui cît mai 
gospodărească.

Cît despre creșterea procentului de 
lemn pentru utilizări industriale, în 
ultimii ani s-au obținut o serie de 
rezultate pozitive în întreprinde
rile din sectorul economiei fores
tiere. Merită relevate realizările do- 
bîndite de unitățile din cadrul Di
recției regionale a economiei fores
tiere Suceava. Prin organizarea 
muncii . în brigăzi complexe cu 
acord global, prin respectarea 
normelor tehnice la selecționarea, 
manipularea, sortarea și transportul 
materialului, s-a realizat aici, anul 
trecut, 59,6 la. sută, lemn de lucru 
din totalul masei lemnoase de fag 
exploatate. Totuși, mai sînt direcții 
regionale ale economiei forestiere 
care nu s-au preocupat suficient de 
aplicarea celor mai bune măsuri și 
metode pentru atingerea unui in
dice superior de utilizare a lem
nului, deși posibilități în această di
recție sînt destule. Astfel, D.R.E.F. 
Galați a obținut în 1961 numai un 
indice de 42,1 la sută lemn de lu
cru, la fag, pierzîndu-se din această 
cauză 29.000 m.c. lemn pentru uti
lizări industriale, din care s-ar fi 
putut obține peste 10.000 m.c. che
restea. Și acesta nu este singurul 

. exemplu.
Posibilități mari de utilizare mai 

bună a lemnului există și în între
prinderile de prelucrare aparținînd 

. Ministerului Economiei Forestiere. 
Anul trecut, prin măsurile luate în 
aceste întreprinderi s-a asigurat o 
creștere , simțitoare a randamentului 
de debitare a cherestelei de răși- 
noase, economisindu-se peste 29.000 

,m.c. bușteni față de planul anual. 
Cele mai bune rezultate au obținut 
D.R.E.F. Maramureș, Argeș și Mu- 

' reș-Autonomă Maghiară — deși în 
acest domeniu există încă mari re
zerve ce pot fi valorificate prin- 
tr-o mai bună sortare a bușteni
lor, ■ printr-o debitare, atentă la di
mensiunile stabilite și prin folosi
rea fierăstraielor panglici și a cir- . 
cularelor conice.

Precum se știe, sectorul de prelu
crare a lemnului este un mare con
sumator de cherestea. In multe fa
brici de mobilă și combinate de in
dustrializare a lemnului — la Rm. 
Vîlcea și Reghin, fabrica de mobilă 
„23 August“ Tg. Mureș, IPROFIL 
„Placajul“ București și altele — s-au 
economisit însemnate cantități de 
lemn. Anul trecut la fabrica de mo
bilă „23 August“ din Tg. Mureș s-au 
economisit 124 mc cherestea de ră- 
șinoase și fag — cantitate din care 
se pot executa în plus peste 310 gar
nituri de mobilă. Realizarea acestor 
economii a fost posibilă datorită în
tăririi controlului de calitate, recep- 
ționării mai atente a materialului 
lemnos, uscării corespunzătoare a

CENTRUL ORAȘULUI
tive de muncă de pe șantiere și din 
fabrici dezvoltă întrecerea socialistă 
și merg spre noi realizări în cinstea 
sărbătorii ce se apropie — a spus 
Anton tovarășilor săi — tot astfel 
să facem și noi. Să dăm blocul a- 
cesta în folosință cu 20 zile mai de
vreme.

Anton este un bărbat înalt, roșco
van, cu fața alungită, om la 54 de ani.- 

El urcă și coboa
ră schelele înalte 
de zeci de ori pé 
zi de parcă ar 
merge pe bule
vard. Trece de la 

un om la altul, de pe o latură a sche
lelor pe alta, își întreabă tovarășii 
dacă se poate sau nu să fie „gătat" 
blocul înainte de 1 Mai. Discută cu 
șeful de brigadă de la instalații de 

■ încălzire centrală, Oprea Bădilă, 
un tînăr foarte priceput în meseria 
lui, care conduce 30 de oameni. 
Anton l-a rugat să acorde sprijin 
celorlalți constructori, terminînd de 
montat toate instalațiile de încălzit. 
.Ceea ce Bădilă și ai săi au și.făcut 
fără să mai fie rugați a doua oară. 
Instalatorii și-au terminat lucrările 
într-un timp destul de scurt, deschi- 
zînd astfel celorlalți — și în primul 
rînd tencuitorilor și zugravilor — un 
front larg de lucru.

Cu acest nou angajament în în
trecere ritmul lucrărilor a crescut 
.vizibil. In interioare lucrează acum 
zugravii și parchetarii ; pe dinafară, 
tencuitorii lui Anton înaintează me
tru cu metru. Apartamentele sînt 
confortabile și constructorii de aici 
merită cuvinte de laudă pentru 
buna calitate a lucrărilor. Folosi
rea unor metode noi (între care și 
turnarea în cofraje bachelitizate) a 
dus Ia accelerarea . ritmului lucrări
lor și la îmbunătățirea calității. 
Reține atenția grija cu care con
structorii veghează la confortul viito
rilor locatari : ei instalează prize la 
baie pe peretele exterior pentru ma
șina de spălat, prize în hol pentru 
frigider, înzidirea băii în faianță, in
stalații ascunse ochiului și multe 
altele.

★

Sînt zile însorite și oamenii de pe 
schele lucrează pînă ce seara învă
luie orașul. Se grăbesc pînă și „cei 
cu drumurile" turnînd asfaltul. Și, în 
timp ce aici construcția se apropie 
de sfîrșit, în alte trei locuri din ora
șul de pe Bega se toarnă noi te
melii.

ST. ZIDARIȚA

CARNET DE ÎNTRECERE

ta „Țesătorllle Reunite" din 
Capitală, muncitoarele Maria Bă- 
jenaru și Rada Antonescu, din 
secția a Il-a țesătorie, obțin in 
cinstea zilei de 1 Mai rezultate de 
seamă în producție. Zilnic, anga
jamentele celor două muncitoare 
fruntașe sînt îndeplinite și depă
șite. Țesăturile produse de ele 
sînt de bună calitate. Iatâ-le, în 
fotografie, examinînd calitatea 
unor noi țesături.

(Foto : M. Cioc)
(Continuare în pag. IILa)



Pag. 2 SCÎNTEIA 9&.SW4

DRGNWH DE PARTID Pl/TERNKE
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Ceea ce te impresionează în mod 
deosebit cntreieiînd satele raionului 
Filiași este viața tumultuoasă din a- 
ceste zile ale primăverii anului 1952. 
Toate forțele sînt mobilizate pentru 
terminarea semănatului și a celor
lalte lucrări agricole la timp și ds 
bună calitate. întreaga muncă ce ss 
desfășoară pentru ca fiecare gospo
dărie colectivă să devină puternică, 
satele să înflorească iar viața țără
nimii să fie mereu mai bună este 
strîns legat de munca organizației 
raionale de partid.

Colectivizarea agriculturii raionu
lui s-a încheiat acum cîteva săptă- 
mîni. în toate cele 46 gospodării co
lective din raion există organizații 
de bază. Comitetul raional 
tid asigură o îndrumare 
sistematică a acestora în 
vederea ridicării muncii de 
partid la nivelul noilor sar
cini, astfel ca ea să-și a- 
ducă din plin contribuția 
la consolidarea economico- 
organizatorică a gospodă
riilor colective.

Lucrînd cu perspectivă 
și urmărind deplina valori
ficare a resurselor locale, 
comitetul raional de partid 
a antrenat pe cei mai buni 
specialiști să ajute consi
liile de conducere în stabi
lirea unor planuri de pro
ducție care să oglindească 
posibilitățile reale ale fie
cărei gospodării colective. 
Organizațiile de partid din 
gospodăriile colective au 
contribuit în felul acesta la 
întocmirea unor planuri de 
producție chibzuite, care 
prevăd ca în acest an să 
fie însămînțate în raion pes
te 18.000 ha cu porumb, ui
mind ca de pe 1.500 ha să 
se obțină o producție me
die de 5.000 kg de porumb 
boabe la ha. Dat fiind con
dițiile naturale prielnice — 
raionul e străbătut de ape
le Jiului, Gilortului, Motru- 
lui și e bogat în izvoare 
naturale — s-a prevăzut 
extinderea culturilor de 
cartofi și legume, care vor 
ajunge la 1.100 ha. Dealu
rile vor fi acoperite treptat 
de pomi și plantații de vie. 
acesta 100 ha vor fi plantate cu 
viță de vie. Se prevede ca 
acest an să se dezvolte 
creșterea viteloz.-Va trebui 
rată o muncă încordată, 
rentă, pentru a se înlătura rămîne- 
rea în urmă a acestui sector atît de 
important al agriculturii raionului. 
Pe drept cuvînt, se acordă o deose
bită atenție în planurile de produc
ție sporirii averii obștești.

Comitetul raional de partid a ana
lizat într-o recentă plenară căile și 
mijloacele de înfăptuire a sarcinilor 
economice stabilite pentru acest an. 
La plenară s-a accentuat pe bună 
dreptate că unul din factorii ho- 
tărîtori de care depinde întărirea 
gospodăriilor colective e pregătirea 
cadrelor de conducere. Nu e de. a- 
juns ca în funcții de șefi de 
echipă, brigadieri, membri în consi
liul de conducere, președinți, să fie 
aleși oamenii cei mai buni, mai 
harnici și mai cinstiți ; ei trebuie a- 
jutați să-și îmbogățească cunoștin
țele, învățați să-și ducă la îndepli
nire cu cele mai bune rezultate sar
cinile încredințate.

Tocmai de aceea, în urma plena
rei comitetului raional de partid, au 
și fost luate unele măsuri în această

de par-

Scrisori din raionul Filiași

privință. 130 de președinți și briga
dieri vor urma cursurile de 5 luni 
organizate la Craiova ; prima serie 
a și plecat la cursuri. Pentru restul 
cadrelor de conducere s-a organi
zat o instruire la sediul fiecărei 
gospodării. în unele gospodării co
lective această instruire nu s-a des
fășurat însă la nivelul cuvenit.

Cu prilejul întocmirii planurilor de 
producție și al organizării echipelor 
și brigăzilor în gospodăriile colec
tive, organizațiile de bază au fost 
ajutate de secretarii comitetului ra-

în

® La G.A.S. Turceni, brigada condusă de Todor 
Lupulescu, membru de partid, a semănat în prima 
zi a campaniei agricole de primăvară 20 hectare 
de măzăriche. De a doua zi brigada a trecut la se
mănatul porumbului pe 105 hectare, arate încă din 
toamnă. Tov. Emanoil Sîrbu, inginerul șef al gos
podăriei, ne-a vorbit despre grija organizației de 
bază din gospodărie pentru desfășurarea campaniei 
agricole de primăvară : „Membrii de partid, 
funcție de pregătire și de necesitățile gospodăriei, au 
fost repartizați în toate brigăzile. Vom face totfost repartizați în toate brigăzile. Vom face tot ce 
ne stă în putință spre a realiza numai lucrări de 
calitate, așa îneît gospodăria noastră de stat să fie 
un model pentru gospodăriile colective din jur“.

e Cu sprijinul organizației de partid din G.A.C. 
„Drumul belșugului“, candidatul de partid Ion D. C- 
Tudorică, tractorist la S.M.T.-Filiași, i-a convins pe 
colectiviști că e bine'să se facă grăparea griului pe 
parcela care i-a fost încredințată în primăvara tre
cută. Sporul de recoltă a fost cu cîteva sute de kg 
mai mare decît pe alte parcele. Faptele conving. 
In primăvara aceasta gospodăria a executat lucrări 
de grăpare pe întreaga suprafață cultivată cu 
grîu.

® Munca de zi cu zi a comuniștilor pentru stimu
larea spiritului de inițiativă al colectiviștilor începe 
să-și arate roadele și în gospodăria colectivă din co
muna Ceplea. Nu se știe cine a făcut propunerea de 
valorificare a unei suprafețe de circa 30 de hectare, 
plină de mărăcini, unde nici măcar oile nu puteau 
fi duse la pășune fiindcă și-ar fi pierdut jumătate 
din lînă ; fapt este însă că în aceste zile de primă
vară toți cei 137 de colectiviști din brigada condusă 
de Constantin Dumbrăveanu, membru de partid, au 
ieșit Ia curățatul locului.

cu livezi 
Anul

încă din 
simțitor 

desfășu- 
perseve-

ional de paitid, care și-au mutat 
centrul de activitate în gospodăriile 
colective. Aceasta a fost, de fapt, o 
instruire, pe viu, a tuturor birouriloi 
organizațiilor de bază. De curînd, 
secretarii comitetului raional de 
partid au instruit birourile organi
zațiilor de bază, pe grupe de co
mune, asupra direcțiilor principale 
spre care să-și îndrepte atenția. S-a 
vorbit, cu acest prilej, în mod amă
nunțit despre sarcinile ce revin co
muniștilor în mobilizarea tuturor for
țelor în vederea bunei desfășurări a 
lucrărilor agricole de primăvară. 
Totodată, s-a subliniat necesitatea 
ca birourile organizațiilor de bază 
să acorde o mai mare atenție pre
gătirii temeinice a adunărilor gene
rale, primirii în partid a celor mai 
buni colectiviști, repartizării de sar
cini concrete fiecărui membru șl 
candidat de partid, controlului în
făptuirii hotărîrilor. Se simte însă 
nevoie ca instruirea birourilor orga
nizațiilor de bază de către comitetul 
raional să se facă sistematic, dife
rențiat, ținînd seama de specificul 
fiecărei gospodării colective.

La G.A.C. „Pacea" din comuna 
Ceplea organizația de bază a pri
mit numai din toamnă și pînă a- 
cum 15 noi membri și candidați din-

tre cei mai buni colectiviști. Secreta
rul organizației de bază, tov. Con
stantin Mologescu, și ceilalți membri 
ai biroului au primit un ajutor prețios 
din partea activiștilor comitetului ra
ional, tov. Dumitru Ștonică și Vasile 
Frățilă, care au stat zile în șir în 
gospodărie. Primul secretar al comi
tetului raional, tov. Emanoil Căpeț, 
i-a ajutat în crearea celor 7 grupe 
de partid care acționează în brigă
zile de cîmp și în sectorul zootehnic. 
Cunoscînd mai bine condițiile con
crete de la fiecare loc de muncă, 
grupele de partid acționează opera
tiv, cu spirit de inițiativă, pentru 
rezolvarea diferitelor probleme. Față 
de rezultatele bune dbținufe, comi
tetul raional a hotărît înființarea de 

grupe de partid și în alte 
organizații de bază din 
raion.

Și la G.A.C. „Drumul bel
șugului" din Filiași există 
o organizație de bază ou 
experiență bogată. Biroul 
organizației de bază (se
cretar tov. Matei Fratoșți- 
țeanu) pregătește temeinic 
adunările generale, pune 
în discuție probleme im
portante referitoare la dez
voltarea unuia sau altuia 
din sectoarele gospodăriei, 
precum și chestiuni privind 
viața internă de partid, a 
căror dezbatere contribuie 
la educarea partinică a co
muniștilor, la creșterea spi
ritului 
pentru 
dăriei. 
didații 
cini . concrete.
Marin Mihăiloiu și Const. 
Goga, membri de partid, 
care răspund de pregătirea 
celor 100 ha unde urmează 
să se obțină 5.000 kg de 
porumb boabe la ha, au in
format adunarea generală 
a organizației de bază asu
pra felului cum și-au înde
plinit sarcinile încredințate. 
Această metodă 
frecvent.

La G.A.C. din 
organizația de 
cretar tov. Iancu 

folosește metode variate ale mun
cii culturale de masă. Urmărind 
să stimuleze paiticiparea colecti
viștilor la executarea șanțurilor 
de scurgere a apei de pe cîmp, 
birou; organizației de bază a îndru
mat căminul cultural să organizeze 
un program artistic în cinstea co
lectiviștilor fruntași. Primele locuri 
în sală le-au fost rezervate acesto
ra ; brigada artistică de agitație le-a 
închinat un program special. Cinsti
rea ce li s-a adus a avut un puter
nic ecou. Din prima zi a campaniei 
agricole de primăvară toți colecti
viștii au ieșit la cîmp.

Răspîndirea experienței înaintate 
în munca de partid constituie una 
din principalele preocupări ale ac
tiviștilor Comitetului raional de par
tid Filiași. La fiecare ședință de in
structaj li se aduce la cunoștință 
tot ce e nou și înaintat în activita
tea organizațiilor de partid din ra
ion ; rezultate bune au dat și schim
burile de experiență organizate între 
secretarii organizațiilor de bază.

Roadele activității organizațiilor 
de partid se reflectă în creșterea 
conștiinței colectiviștilor. Despre a- 
ceasta vom vorbi într-o viitoare scri
soare.

c^t -vt&zÂœée.

Fundamentele mecanicii

Amplidina

IV

La plimbare...

Romîne și dr. 
prezintă pro- 
și morfopato- 
și considerații

volumul 
Republi- 
volumu- 
membru

în librării a apărut, recent, 
IV al lucrării „Ampelografia 
cii Populare Romîne" (autorii 
lui: Gherasim Constantinescu, 
corespondent al Academiei R. P. Ro
mîne, Elena Negreanu, Victor Lăzăres- 
cu, Ilie Poenaru, Olga Alexei, Gheor
ghe Mihalca). Acest volum cuprinde

Autorii acestei lucrări — prof, dr» 
Theodor Burghele, membru corespon
dent al Academiei R. P. 
Ervin W. Rugendorff — 
blemele frziopatologiei 
logiei rinichiului de șoc 
fiziopafologice asupra unor forme cli
nice mai frecvente.

Lucrarea „Fundamentele mecanicii", 
scrisă de Z. Găbos, D. Mangeron și 
I. Stan, tratează probleme privitoare la 
dinamica punctului material și a siste
melor de puncte materiale, dinamica 
corpului solid rigid, mecanica corpului 
de masă variabilă și mecanica vibrații
lor. Cartea se adresează cercetătorilor 
care lucrează în domeniul fizicii.

Amplidina" — mașina electronică 
amplificatoare de curent continuu, cu 
cîmp transversal — lucrare scrisă de 
A. Moraru, prezintă bazele teoriei, 
funcționării și proiectării acestei ma
șini, precum și aplicajiile sale în di
ferite domenii de activitate.

Probleme de oncologie 
experimentală

Cartea „Probleme de oncologie ex
perimentală" (traducere din limba ger
mană) — autori prof. dr. Arnold Graffi 
și dr. Heinz Bielka, de Ia Secția de on
cologie biologică a Institutului de 
medicină și biologie al Academiei ger
mane de științe din Berlin — pre
zintă stadiul actual al cercetării cance
rului, precum și unele experimente 
realizate de colectivul acestui institut.

studiul monografic al soiurilor de viță 
de vie roditoare, de la litera A la K, 
neraionate în țara noastră.

Rinichiul de șoc

Actualități în endocrinologie 
și metabolism

Lucrarea scrisă de dr. Aurel Lupulescu 
și dr. Victor Săhleanu, cu titlul de mai 
sus, prezintă actualități în endocrino
logie și metabolism. Ea se adresează, 
în primul rînd, medicilor și biologilor.

Tuberculoza infantilă

CĂRȚI ȘTIINȚIFICE NOI
apărute în Editura Academiei R. P. Romîne

Ampelografia 
R. P. Romîne —voi.

lor ds răspundere 
dezvoltarea gospo- 

Toți membrii și can- 
de partid au sar- 

Tovarășii

e folosită

Brădești, 
bază (se- 

Pîrciu)

NICOLAE BIVOLU

La orele de marxism-leninism și economie politica

Prin cîteva școli din 
dență, în concluzie, fidelitatea parti
dului nostru față de învățătura mar- 
xist-leninistă, capacitatea lui de a o 
aplica în mod creator.

Toate acestea au apărut cu atît 
mai clar, cu cît problemele au fost 
expuse în mod logic, sistematic, 
subliniindu-se ideile fundamentale.

Profesoara a ținut totodată sea
ma că se adresează unei generații ' 
de tineri care, după cum singură 
a spus în timpul lecției, în 1944 abia 
veneau pe lume, n-au putut afla 
despre revoluția populară' decît din 
relatările părinților sau din cărți. 
De aceea ea s-a străduit să redea 
cît mai sugestiv evenimentele de 
atunci, a scos în evidență amploa
rea luptei maselor sub conducerea 
partidului, eroismul cu care ele au 
înfruntat și învins greutățile imen
se din acei ani și împotrivirea înver
șunată a claselor exploatatoare. O a- 
semenea lecție dezvoltă dragostea 
elevilor față de popor, ca și față de 
partid, îi face să prețuiască și mai 
mult marile cuceriri ale oamenilor 
muncii.

Ora de marxism-leninism în cla
sa a Xl-a A a școlii medii nr. 26 
„Alexandru Ioan Cuza“ din Capita
lă. Elevii, băieți și fete care anul 
acesta își vor da examenul de ma
turitate, participă viu la discuția pe 
tema „legile generale ale revoluției 
și construcției socialiste“, care a con
stituit subiectul lecției anterioare. 
Impresionează plăcut răspunsurile 
elevilor. Din felul în care vorbesc 
despre conținutul acestor legi, des
pre necesitatea obiectivă a res
pectării lor, ca și din exemplele 
date, se vede că ei și-au însușit no
țiuni și cunoștințe fundamentale din 
domeniul marxism-leninismului, în
țeleg mai profund elementele de 
bază ale politicii partidului nostru.

Sînt tineri crescuți și educați în 
anii regimului nostru ; nu peste 
mult timp vor contribui cu cunoș
tințele, talentul și entuziasmul lor 
la măreața operă constructivă pe 
care o înfăptuiește poporul munci
tor. Studiul marxism-leninismului, 
răspunzînd dorinței arzătoare a ti
nerilor de 
versului și ale existenței omenești, 
îi ajută să-și formeze încă de pe 
băncile școlii o concepție științifică 
despre lume, să cunoască legile ge
nerale de dezvoltare a naturii și 
societății, să interpreteze just eveni
mentele istoriei mondiale, să cunoas
că și să înțeleagă politica partidului 
și statului nostru. De aci și intere
sul deosebit pe care ei îl manifestă 
pentru însușirea adevărurilor mar
xism-leninismului.

Profesoara, tov. Maria Drăicules- 
cu, predă lecția nouă : „Revoluția 
populară în țara noastră“. Ascul- 
tînd expunerea, văzînd cu cîtă a- 
tenție o urmăresc elevii, înțelegem 
că buna calitate a predării stă la 
baza pregătirii lor temeinice.

Care au fost meritele predării? în 
primul rînd rigurozitatea științifică, 
puritatea ideologică. Pornind de la 
tezele fundamentale ale învățăturii 
marxist-leniniste despre revoluție și 
de la aprecierile cuprinse în docu
mentele partidului nostru, ea a ară
tat cum s-a desfășurat revoluția 
populară la noi în țară, care au fost 
etapele revoluției, precum și conți
nutul de clasă, forțele motrice și 
obiectivele fiecăreia, a scos în evi

a afla tainele uni-

— Ceea ce mă preocupă în mod 
deosebit în munca mea cu elevii — 
ne spunea tov. Drăiculescu — este 
nu numai transmiterea cunoștințe
lor, ci transformarea 
convingeri comuniste.

Ea a exprimat prin 
rință esențială ce se 
tuturor cadrelor didactice, și cu atît 
mai mult a celor care predau mar
xism-leninismul sau economia po
litică. Despre lupta maselor munci
toare pentru eliberarea de exploa
tare, despre căile construirii socia
lismului și comunismului nu se 
poate vorbi' în același fel cum ai 
vorbi, de pildă, despre 
materiei sau 
Pitagora. 
biecte nu 
tr-un mod 
rul de științe sociale 
mat să insufle 
revoluționară, spirit politie militant, 
bazat pe încrederea nestrămutată în 
victoria cauzei socialismului și co
munismului, pe devotamentul față 
de interesele poporului muncitor, iar 
pentru aceasta trebuie să convin
gă, îmbinînd rigurozitatea științific

lor în adînci

aceasta o ce- 
pune în fața

structura 
despre teorema lui 

deși nici asemenea su- 
trebuie prezentate în- 
sec, placid ; profeso- 

este che- 
elevilor pasiune

că cu măiestria pedagogică și înflă
cărarea proprie propagandistului 
marxist-leninist.

Experiența destul de bogată acu
mulată pînă acum în predarea știin
țelor sociale pune în lumină o gamă 
variată de mijloace care asigură o 
predare corespunzătoare acestor ce
rințe. în primul rînd este vorba, 
firește, de legarea lecțiilor de via
ță și mai ales de practica construc
ției socialiste.

Un bun exemplu a oferit în a- 
ceastă privință lecția „Superiorita
tea democrației socialiste asupra de
mocrației burgheze“, predată de tov. 
Cecilia Popovici la școala medie 
„Filimon Sîrbu“. Profesoara a de
monstrat superioritatea democrației 
socialiste nu numai prin expunerea 
unor teze teoretice, ci și prin folosi
rea unui material extrem de bogat 
din viață, a unor extrase bine alese 
din opere literare, relatări din presă. 
De pildă, pentru a înfățișa exploata
rea la care erau supuși muncitorii pe 
timpul regimului burghezo-moșie- 
resc, ea a citit un impresionant frag
ment dintr-o 
Bogza despre 
la mina Roșia 
prin contrast, 
muncitorilor din țara noastră. Con
tinua restrîngere a drepturilor și 
libertăților cetățenești în țările ca
pitaliste a fost ilustrată prin știri 
din presă despre prigoana dezlăn
țuită în S.U.A. împotriva comuniș
tilor și a tuturor celor cu vederi 
progresiste, prin reflecția lui Mark 
Twain : în S.U.A. 
științei și a cuvîntului 
țite de prudența de a

Nu aceeași influență 
convingere are însă 
ca aceea ținută în clasa a X-a C 
a școlii medii nr. 16 despre 
succesele obținute în industrializarea 
socialistă a țării noastre. în a- 
ceastă lecție, succesele industriali
zării au fost prezentate mai ales 
prin date despre numărul întreprin
derilor noi, despre creșterea produc
ției și a productivității muncii, vo
lumul investițiilor etc. — date care, 
desigur, prezintă interes și e bine 
să fie cunoscute. Roadele politicii 
partidului de industrializare socia
listă ar fi fost însă cu mult rnai

scriere a lui Geo 
condițiile de muncă 
Montana, arătînd, 

viata de astăzi a

libertatea con- 
trebuie înso- 
nu le folosi, 
și putere de 

o predare

Gtitfftii Scfcài.Scùdeu

To opmeni Cînd doi se ceartă... 1

în paginile cărții — autori: Ioan Ni
colau, membru corespondent al Acade
miei R. P. Romîne, Victor Bucșa, Ru
xandra Gane-Ghla, Ana Olariu — sînt 
prezentate formele clinice ale tubercu
lozei infantile, diagnosticul, profilaxia 
și tratamentul acestei boli.

f ■ 

li k 
kI
( j
f ■
I ’

((

La începutul acestui 
an, la Școala medie de 
11 ani din comuna Pă- 
tîrlagele, raionul Cislău, 
s-a organizat un concurs 
puțin obișnuit, la care 
au participat numeroși 
elevi din clasele VI—X. 
Cu acest prilej au fost 
selecționați cei mai ta- 
lentați mînuitori de pă
puși. Ei au 1 format o 
echipă de teatru de pă-. 
puși.

Au început pregătirile 
pentru punerea în scenă 
a unei piese, sub îndru
marea profesorului Cons
tantin Vlase. Prima re
prezentație a avut loc pe 
scena căminului cultural 
din Pătîrlagele. Artiștii 
noștri amatori au pre
zentat apoi 
spectacole în 
și satele apropiate — Mă- 
runțișu, Bălănești, Bo~ 
zioru, Gura Teghii, Cis-

formațiilor 
amatori. Zi
el s-au cla-

un șir de 
comunele

tă« și altele — în fața a 
peste 2000 de spectatori.

Pregătindu-se temei
nic, mînuitorii de păpuși 
ai școlii noastre au reu
șit să obțină premiul I 
la faza interraională a 
concursului 
artistice de 
lele trecute,
sat pe același loc și la 
faza interregională à 
concursului. în momen
tul de față formația de 
păpușari, — din care faa 
parte elevii Gheorghe 
Ghiță, Angela Besoiu, 
Mihai Dorinei, Mariana 
Oproescu, Gh. Bîrjovea- 
nu, Maricica Vîlcu — se 
pregătește să prezinte 
spectacole și în restul 
comunelor raionului Cis- 
lău. Urmează să fie puse 
în scenă încă două piese.

GH. I. OPROESCU 
elev

bine puse în lumină dacă, pe lîn- 
gă aceste date, lecția s-ar fi refe
rit la fapte de viață, și în primul 
rînd la schimbările înnoitoare aduse 
de industrializare în viața țării și 
a diferitelor regiuni, dacă ar fi ex
plicat elevilor cum pe baza dezvol
tării industriei grele, cu pivotul ei 
industria constructoare de mașini, 
s-a putut trece la înzestrarea cu 
tehnica nouă a întregii economii, a 
fost creată o puternică bază tehnică 
pentru transformarea socialistă a 
agriculturii.

Relevarea a ceea ce este nou și 
actual, a evenimentelor importante 
interne sau internaționale care au 
legătură cu tema tratată asigură 
legarea mai strînsă a lecțiilor de 
viață, îmbogățește conținutul lor 
de idei. Cît de mult ar fi cîștigat 
de pildă lecția de economie poli
tică despre transformarea socialistă 
a agriculturii 
medie nr. 25 
alte regiuni 
Central al 
colectivizării 
tăt elevilor însemnătatea 
încheierii colectivizării, 
vele care se deschid prin 
fața agriculturii noastre ! Rezulta
tele obținute de gospodăriile co
lective din diferitele regiuni, afluxul 
spre gospodăriile colective al zeci
lor de mii de țărani ofereau profe
sorului un material extrem de bo
gat și de convingător pentru a ilus
tra superioritatea și marea forță de 
atracție a agriculturii socialiste. 
Dar toate acestea nu și-au găsit re
flectarea în lecție. Referindu-se la 
succesele obținute în colectivizarea 
agriculturii, profesorul s-a oprit asu
pra unor lucruri neesențiale ca or
dinea în timp în care au terminat 
colectivizarea diferitele regiuni.

*

Marxism-leninismul este o știință 
vie, o călăuză în activitatea practi
că. Tocmai de aceea, în studiul teo
riei marxist-leniniste nu e vorba

■ numai de a memora, a ține minte ;
1 principalul e să înțelegi pentru a 

putea aplica. „Noi studiem marxism- 
leninismul nu ca să-1 cunoaștem în 
mod formal, cum se învăța înainte 
catehismul — spunea Kalinin. Noi 
studiem marxism-leninismul ca me
todă, ca un instrument cu ajutorul 
căruia să stabilim în mod just con
duita noastră politică, socială și per
sonală“.

1 Asistînd la orele unor profesori 
• ca Luiza Raican, de la școala me-
■ die nr. 1 „Nicolae Bălcescu“, 
; JN. .Goldhammer, .de Ja școala medie

predată la școala 
în zilele în care mereu 
raportau < 
partidului
— dacă ea

Comitetului 
terminarea 

i ar fi ară- 
istorică a 
perspecti- 
aceasta în

zilele ploioase — și nu 
numai atunci — e plăcut 
să asculți în cameră 
un concert sau o con
ferință, transmisia unei 
piese de teatru etc. Cei 
veniți la odihnă și trata
ment au insistat pe lîngă 
conducerea stațiunii să 
instaleze din nou difu
zoarele în camere. Dar,

Difuzarea cărții la sateCîndva, într-una din 
camerele pavilionului nr. 
4 de la Băile Herculane 
au fost cazați doi cetă
țeni. întîmplarea a făcut 
ca unul să fie meloman, 
.iar celuilalt să nu-i placă 
muzica de fel. Din a- 
ceastă cauză, încă din. 
primele zile de concediu, 
au avut loc între ei discu
ții nu tocmai amicale,
în legătură cu difuzorul, fără rezultat... 
Chestiunea a ajuns la di
recțiunea stațiunii care a, 
luat prompt 
măsuri : a des
ființat pur și 
simplu toate 
difuzoarele din 
camere.

Cei doi certă
reți au plecat 
de mult, poate 
chiar buni prie
teni. Difuzoa
rele însă n-au 
mai apărut. Au 
rămas să amin
tească de ele 
doar firele. în

ANGHEL CORBEANU 
coresp. voluntar

J

i•J

serală „7 Noiembrie“, îți dai seama 
că ei urmăresc în munca lor cu ele
vii tocmai să-i învețe să gîndească 
independent, să lege adevărurile 
fundamentale ale marxism-leninis
mului de cunoștințele dobîndite la 
celelalte discipline — istorie, geo
grafie, științele naturii etc. Ei iz
butesc în bună parte prin aceea că 
știu să se apropie de elevi, să țină 
seama de puterea lor de înțelegere, 
de bagajul lor de cunoștințe ; 
examinării elevilor ei îi imprimă 
caracterul unor discuții vii, punîn- 
du-i în situația de a argumenta. 
Cît de mult ar avea de cîș
tigat din cunoașterea acestei expe
riențe înaintate acele cadre didac
tice care se mulțumesc ca elevii să 
învețe pe de rost diferite formulări, 
fără să verifice în ce măsură au în
țeles problemele !

Pentru a face mai ușor de înțeles 
anumite noțiuni sau probleme mai 
complicate, unii profesori folosesc cu 
succes materiale ajutătoare ca : 
planșe, grafice, etc.

Asemenea aspecte ale predării sînt 
dezbătute în cercul pedagogic pe Ca
pitală al profesorilor de marxism
leninism și economie politică, fie pe 
baza unor referate, fie pe baza ana
lizei unor lecții deschise. Cercul ar 
putea contribui însă și mai mult la 
îmbunătățirea conținutului și meto
dicii predării prin organizarea siste
matică a unor schimburi de expe
riență între profesori, nu neapărat 
pe întreaga Capitală, cum s-a făcut 
pînă acum, ci în forme mai puțin 
greoaie, pe cîte un raion sau chiar 
pe cîteva școli. în această privin
ță se cuvine să se facă mai mult 
simțit ajutorul Direcției învățămîn- 
tului de cultură generală din Mi
nisterul învățămîntului și Culturii, 
ca și al comitetului orășenesc de 
partid și al comitetelor raionale.

La rîndul lor, cadrele didactice 
sînt chemate să muncească neo
bosit pentru a-și perfecționa neîn
trerupt pregătirea politico-ideologi- 
că și măiestria pedagogică, să stu
dieze în mod aprofundat lucrările 
clasicilor marxism-leninismului, ca 
și documentele partidului nostru, 
ale mișcării comuniste și muncito
rești 
curent cu ceea ce e 
noașcă realitățile nu 
cărți, ci și din viață, 
construcției socialiste, 
aduce o contribuție tot 
să la munca de educare a tinerelor 
generații de constructori ai socialis
mului și comunismului.

ADA GREGORIAN

internaționale, să se țină la 
nou, să cu- 
numai din 
din practica 
Astfel, vor 

mai valoroa-

Astăzi, cartea se difuzează la sale prin 
700 de librării și 6.000 raioane de li
brărie din cadrul magazinelor mixte 
și universale ale cooperației de con
sum. în același timp, 11 autolibrării se 
deplasează cu regularitate în satele 
îndepărtate spre a oferi populației 
cărți de fot felul.

La răspîndirea și popularizarea cărții 
la sate își aduce contribuția și librăria 
„Cartea prin poștă", unitate a coope
rației de consum din . București, în 
decursul anului 1961, această utiitate 
a trimis la cerere peste 300.000 vo
lume și peste 800.000 materiale de 
popularizare și informare bibliografică 
a cititorilor asupra cărților apărute sau 
în curs de apariție.
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OPERA ȘI BALET AL 
BĂRBIERUL BIN SE- 
19,30). $
STAT DE OPERETA :

FILARMONICA DE STAT „GEORGE 
ENESCU“ (Sala mică a Palatului R.P.R.): 
CONCERT DE MUZICA DE CAMERA - 
(orele 20).

TEATRUL DE
R. P. ROMÎNE ;
VILLA - (orele

TEATRUL DE
ROSEMARIE — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I.
GIALE“ (Sala Comedia) : MACBETH — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : TARTUFFE 
— (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Ma
gheru) : CIOCÏRLIA — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : SCANDALOASA LEGĂTURA 
DINTRE DOMNUL KETTLËE ȘI DOAM
NA MOON — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ : CUM VA PLACE — (orele 
19,30). (Sala Studio — Str. Alex. Săhia nr. 
76) ; CRED ÎN TINE — (orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE ; SVEJK IN

L. CARA-

AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL - (O. j 
19.30)

TEATRUL PENTRU TINERET Șl CO
PII (Sala pentru tineret) : PRIMA TNTIL- 
NIRE — (orele 20). (Sala pentru copii) : 
BĂIATUL DIN BANCA DOUA — (orele 
17).

TEATRUL
GIULESTI • 
rele 19,30).

TEATRUL 
VREAU SA 
20).

TEATRUL
CU ȚĂNDĂRICĂ LA MOȘI — (orele 16). 
(Sală Academiei) ; HARAP ALB — (o- 
rele ÎS).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE“ (Sala Victoriei 174) ; CONCERT 
ÎN RE... HAZLIU - (orele 20).

ANSAMBLUL DE CINTECE $1 DAN
SURI AL C.C.S. (Sala Palatului R. P. 
Romîne) : drag mi-i cintecul și 
JOCUL !

F.MUNCITORESC C. F. R.- 
HOȚII ȘI VARDTȘTII — (o-

EVREIESC DE 
FIU NEVASTA TA

ȚĂNDĂRICĂ (Sala

o Muzică
— I ® 
lui C. 
operă — 
interpretate
— Ie Limba noastră 
o Concert de muzică din operele iui We
ber — orele 13,22 — II « Cîntărețl romînl 
interpretînd muzică din operete — orele 
14,03 — II e Cîntece și jocuri populare ro- 
mînești — orele 15 00 — II o Din viața de 
concert a orașului Brașov — orele 15,10 — I 
o Vorbește Moscova — orele 16,15 — I 
• Arii antice de Alessandro Scarlatti — 
orele 16,15 — II ® Program de rapsodii — 
orele 17,00 — II o Muzică populară romt- 
nească — orele 17,15 — I o Tribuna ra-

din operete — orele 9,30 
Studenți ai Conservatoru- 

Porumbescu, interpreți de 
orele 10,30 — Io Piese

la clavecin — orele 11,03 
orele 12,00 — I

stat :
— (orele

Orfeu) :

dio — orele 18,30 — I • Jurnalul sate
lor — orele 19,00 — I o Piese instru
mentale de Diamandi Gheciu — orele 
19,00 — II ® Teatru : „Domnișoara Nast.a- 
sia“ de G. M. Zamfirescu — orele 19,30
— II o Muzică de cameră — orele 20'20
— Ie Concert ghicitoare — orele 20^40
— I ® Autori și interpreți — orele 21,20
—Io Piese pentru vioară interpretate 
de Nina Beilina — orele 21,17 — II » 
Din creația compozitorului Ion Vidu — 
orele 21,45 — II o Muzică simfonică de 
Bach, Beethoven și Brahms — orele 
22,30 — I • Melodii populare sovietice — 
orele 22,35 — II o Concert do muzică u- 
șoară — orele 23,15 — li.

CINEMATOGRAFE ; POST-RESTANT : 
Patria (9,15; 11,30; 14; 16,39; 19; 21,15). EX
PRESUL DE SEARĂ : Republica (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 
19; 21), Gh Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21) 23 
August (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). MI
LIONUL : Magheru (9,30; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), V. Alecsandri (10; 12; 14; 16; 18;
20) , I. C. Frimu (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 Simo (15,30; 18; 20 30), Luceafărul 
(15; 17; 19; 21). DUPĂ DOI IEPURI : Lu
mina (9,45; 11,30; 13,15; 15; 16,45; 18,45; 
20,30), Floreasca (16; 18; 20), 16 Februa
rie (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). PUȘTHJL : 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Olga Banele (15,30; 18; 20,30), M. 
Eminescu (16; 18; 20), N. Bălcescu (16; 
18,15; 20,30). FILME DOCUMENTARE (ru- 
lpază la cinematograful Timpuri Noi în 
continuare de la orele 10 pînă la orele
21) . PROGRAM SPECIAL PENTRU CO
PII : 13 Septembrie (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă Ia orele 14). 
PERLE NEGRE : 13 Septembrie (16,30; 
18,30; 20,30). PE RĂSPUNDEREA MEA : 
Tineretului (16; 18 15; 20,30). BĂTĂLIE IN 
MARȘ —
19.30) , 8 
(9; 12,40;
Cultural
20.30) . GARDIANUL rulează la cinema
tografele Alex. Popov (10,10; 12,15; 14.20; 
16,30; 18,45; 21) șl Ilie Pin tille (15; 17; 19;

21), EXPERIENȚA PRIMEJDIOASĂ

Gri vița (15; 17; 19; 21). Drumul serii (16; 
18 ; 20). TOATA LUMEA RIDE, CINTA 
ȘI DANSEAZĂ : V. Roaită (10 ; 12 ;
16). ARME ȘI PORUMBEI: V. Roai-. 
tă (18,15; 20,30). PACE NOULUI VE
NIT : Unireă (16; 18,15; 20,30). NU E LOC 
PENTRU ANIMALE SĂLBATICE rulea
ză la cinematograful T. Vladimirezcu (15; 
17; 19; 20,45). VIZITA PREȘEDINTELUI : 
Munca (IO. 18,15; 20,30). PROCESUL MAI
MUȚELOR : Popular (16: 18,30; 21). C-tin 
David (15,30; 18, 20,30). CASA SURPRI
ZELOR • Arta (16; 18,15; 20.30). ARTIS
TUL : Moșilor (16: 18,15; 20,30), CETATEA 
HURRAMZAMIN : 8 Mal (15.; 17; 19; 21). 
NANA: G. BacOvia (15,45; 18; 20,15).' CA
VALERII TEUTONI — ambele serii : 30 
Decembrie (14; 17,15; 20,30). ROSITA ru
lează la cinematograful B. Delavrancea 
(11; 16; 18; 20).

PROGRAM SPECIAL PENTRU TINE
RET : CINTECUL MATROZILOR : Vic
toria (10; ...........................-
LURILE

V.

DUNĂRII : Aurel Vlaicu

vremea?M„fî

ambele serii : 1 Mai (10,30; 15,30; 
Martie (16; 19,45), Alex. Sahla 
16,20; 20). TOM DEGEȚELUL : 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;

Timpul probabil pentru zilele de ?1, 22 
și 23 aprilie : vremea se menține căldu
roasă, cu cer variabil, mai mult senin. 
Ploi izolate vor cădea la sfîrșitul inter
valului. Vînt în general slab. Minimele 
vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, iar 
maximele între 15 și 25 grade.
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SEMNAREA ACORDULUI CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA 
COLABORĂRII IN PROBLEMA FOLOSIRII ENERGIEI ATOMICE 

IN SCOPURI PAȘNICE INTRE R.P.ROMlNĂ Șl U.R.S.S.
La semnare au fost de față Va

sile Dumitrescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, acad. Ho-

Joi 19 aprilie s-a semnat la 
București Acordul cu privire la 
dezvoltarea în continuare a colabo
rării în problema folosirii energiei ria Hulubei, directorul Institutului 
atomice în scopuri pașnice între de fizică atomică, funcționari, su
it P. Romînă și U.R.S.S.

Acordul a fost semnat din partea 
romînă de Gh. Gaston Marin, pre
ședintele Comitetului pentru ener
gie nucleară al Consiliului de Mi
niștri, iar din partea sovietică de 
prof. V. S. Emelianov, vicepreședin. 
te ăl Comitetului de Stat al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. pen- 
tru folosirea energiei atomice.

periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni dé știință din do
meniul fizicii nucleare.

Au asistat I. K. Jegalin, amba-, 
sadorul Uniunii ■ Sovietice la Bucu
rești, și alți membri ai ambasadei.

Cu ocazia semnării acordului tov. 
Gh. Gaston Marin a oferit un dineu 
în cinstea prof. V. S. Emelianov ■ și 
a celorlalți oaspeți. (Agerpres)

o ©o -

Sosirea ministrului Braziliei 
în R. P. Romînă

Joi a sosit la București Carlos 
Jacyntho de Barros, trimis extraor
dinar și ministru plenipotențiar al 
Braziliei în R. P. Romînă.

La sosire, Carlos Jacyntho de 
Barros a’ fost salutat de Nicu Șer- 
ban, director ad-iriterim al Protoco
lului Ministerului Afacerilor Ex
terne. (Agerpres)

Informații
• La Biblioteca centrală a Universității 

„Babeș-Boliay" din Cluj s-a deschis joi 
expoziția „Cartea din R. S. Cehoslovacă".

© Căminele culturale din comunele 
Topliceni și Zoița, raionul Rm. Sărat, 
Blăjani și Unguriu, raionul Buzău, și al
tele au fost dotate recent cu aparate de 
proiecție. Noi cinematografe sătești au 
fost înființate de curînd și în raioanele 
Mizil, Cislău și Tîrgoviște. Cu acestea, 
numărul unităților cinematografice să
tești existente în regiunea Ploiești s-a 
ridicat la 236.

Adunare organizată de Comitetul raional
de luptă pentru pace Teleajen

în întîmpinarea Adunării repre- meroși participanți au luat cuvîntul 
zentanților mișcării pentru pace din 
R. P. Romînă care va avea loc la 
București la 8 iunie, în sala de fes
tivități a Sfatului popular al raionu
lui Teleajen, regiunea Ploiești, a 
avut loc o adunare organizată de 
Comitetul raional de luptă pentru 
pace.

După ce au ascultat o expunere 
privind situația internațională și po
litica externă a statului nostru, nu-

............. O© O

exprimîndu-și adeziunea și sprijinul 
lor deplin față de politica consec
ventă de pace a statului nostru. Au 
fost aleși apoi delegații care vor 
participa la adunarea care va fi or
ganizată de Comitetul regional de 
luptă pentru pace, printre care Ana 
Iepuraru, muncitoare la salina Slă- 
nic, E. Bracarencu, profesoară, Vasile 
Enescu, lucrător la sfatpl popular 
raional, (Agerpres)

Înființarea direcțiilor comerciale 1 '
Printr-o hotărîre a Consiliului de 

Miniștri, secțiile comerciale ale Sfa
turilor populare regionale și ale ora
șelor București și Constanța se or
ganizează în direcții comerciale.

Această măsură este menită să 
ducă la îndeplinirea în mai bune 
condiții a sarcinilor puse de partid 
în ce privește dublarea volumului 
circulației mărfurilor în perioada 
I960—1965, dezvoltarea rețelei de 
desfacere cu amănuntul cu 5.000 de 
unități, întărirea bazei tehnico-ma- 
teriale a comerțului în vederea îm
bunătățirii aprovizionării și servi
rii populației și spre a cuprinde mai

Azi în Capitală

Öu îngăduința 'barometrului, ranțe să asistăm la- dispute ex- 
( pe cele mai frumoase stadioane trem de pasionantă.

din țară, cu începere de astăzi, înainte de toate, acest ■ turneu 
se dispută Turneul U.E.F.A., des- ' rămîne însă un turneu al priete- 
tinat „speran- ''' -J---
țel.or“ europene 
la fotbal.

Competiția a- 
ceasta devenită 
tradițională a- 
dună pe gazon 
ziua de mîine a 
jocului cu ba
lonul rotund. 
Interesul stâr
nit de apariția 
în arenă a bo
bocilor mi este 
neînsemnat. Bi
letele se--vînd 
ca pîinea cal
dă, măsurile 
organizatorice 

luate în orașele 
gazdă vor asi
gura desfășura
rea partidelor 
în cele mai 
bune . condiții. 
Rămîne numai 
să-vedem la- ce nivel tehnic se 
vor situa echipele.

Din prezentarea făcută de zia
re, reiese că la București, Ploiești, 
Brașov, Constanța și Cluj se vor 
înfrunta cîteva școli ale măiestriei 
jocului cu mingea și că sînt spe-

niei.. De cîțiva , 
ani, ’ cu toate ■ 
piedicile ■' ivite', ■ 
rezultatul cel ; 
mai însemnat ■ 
al 'adunării, la-. ■ 
olaltă a cîtorva \ 
zeci de fotba- ■

începe turneul 
international de baschet.
Azi, mtine și poimîine se va desfășura 

în Capitală (în sala sporturilor Floreasca) 
un Interesant turneu international de 
baschet. Participă selecționatele masculi-’ 
ne ale R. P. Ungare, R.S.S. Ucrainene-și 
R. P. Romîne (seniori și tineret}. Oaspeții 
prezintă cele mai redutabile formații.'

Meciurile de astăzi se. vor desfășura 
astfel : ora 18,30 R. P, Romînă - seniori— ■ 
R. P. Romînă tineret, apoi R.S.S. Ucrai
neană—R. P. Ungară.

T IE IL IE G R A Ml IE

L

liști din țările ] 
C...... ’ j
acela al înfră-: J 
firii și schim- j 
bului. amical. •]

I

Europei a fost

de vederi. Spor
tul, ca totdea
una, a contri
buit la crearea 
unui, climat fa
vorabil .înțele
gerii. .

Cu acestea 
zise. să urăm 
tuturor partid- - 
panților o bună 
dispoziție de joc 
și în special

naționalei noastre: putere de 
luptă, voință și victorii.

Să cîștige cei mai bunii
Să triumfe frumusețea sportu

lui!
Să contribuim prin sport la în

tărirea păcii!EUGEN BARBU

Programul meciurilor de astăzi
BUCUREȘTI (grupa A). — stadionul „Republicii", ora 15 : Portugalia— 

R. F. Germană ; ora 16,45 : R. P. Romînâ—Belgia.
PLOIEȘTI (grupa B). — stadionul „Petrolul", ora 15 : R. P. Bulgaria-— 

Olanda; ora 16,45: R.P.F. Iugoslavia—Anglia.
CONSTANȚA (grupa C). — stadionul „1 Mai", ora 15 : Turcia—R. P. 

Ungară ; ora 16,45 : Franța—Spania.
BRAȘOV (grupa D). — stadionul „.Tractorul

reprezentativa orașului Brașov ; ora 16,45 : Italia—R. P. Polonă.
CLUJ (grupa E). — stadionul „Municipal", ora 15 : R. D. Germană- 

Grecia ; ora 16,45 : R. Ș. Cehoslovacă—U.R.S.S.

, ora 15 : Austria—

Rezerve însemnate în
bunei gospodăriri a

(Urmare din pag. I-a)

.nea, la construirea rețelelor de e- 
- nergie electrică și telecomunicații pot 

fi înlocuiți stîlpii de lemn cu stîlpi 
de beton precomprimat. în atelie
rele C.F.R. de reparație și întreți
nere a vagoanelor se impun măsuri 
mar eficiente pentru recuperarea și 
refolosirea rnaterialului lemnos.

în-ultimii doi ani, în sectorul mi
nier ș-a redus consumul de lemn 
de mină. După cum arată experiența 
întreprinderii miniere Cîmpulung- 
Muscel, prin susținerea galeriilor cu 
bolțari din beton s-au economisit, 
începînd din anul 1961 și pînă a- 
cum, peste 6.000 mc de lemn. Dar 
progresele realizate în această di
recție nu sînt pe măsura posibilită
ților. în unele exploatări miniere 
consumul de lemn se menține încă 
ridicat. Acesta ar putea fi redus prin 
tipizarea armăturilor, prin utiliza
rea în mai mare măsură a. altor ma

teriale de armare, corespunzătoare 
-, caracteristicilor exploatărilor respec- 
■tive.

Pe multe șantiere, odată cu ex
tinderea industrializării construcții
lor, se realizează economii de lemn, 
prin folosirea elementelor prefa
bricate din beton. Prin utilizarea de 
cofraje de invèntar și manipularea 
mai îngrijită a materialului lemnos, 
în anul 1961 constructorii Trustului 
regional de construcții Bacău au re
dus consumul de cherestea cu 9,5 la 
sută față de proiect.

Totuși, în sectorul construcțiilor 
există încă mari posibilități de eco
nomisire a lemnului. Pe o serie de 
șantiere de construcții de locuințe și 
industriale ale trusturilor regionale 
de construcții și ale Ministerului In
dustriei Construcțiilor, .nu se iau su
ficiente măsuri pentru înlocuirea în- 
tr-un ritm mai rapid a tuturor sche
lelor de lemn, cu schele metalice. 
De asemenea, se manifestă înceti
neală în introducerea cofrajelor din 
placaj, înlocuitoare de cherestea de 
rășinoase, deși se știe că fiecare mc

de placaj folosit înseamnă o econo
mie de aproape 8 mc cherestea de 
rășinoase. Nu e greu să ne închi
puim ce importante cantități de ma
terial lemnos ar putea fi economisite.

• dacă pe șantiere s-ar folosi mai larg 
prefabricatele, metodele industriale 
de construcții, schelele metalice.

Reducerea consumului de material 
lemnos și îndeosebi înlocuirea aces
tuia cu alte materiale trebuie să con
stituie o preocupare permanentă și 
a proiectanților și a constructorilor. 
Economii importante de cherestea 
pot fi realizate și în structuri de be
ton armat monolit, prin folosirea de 
cofraje glisante la construcții de 
obiective industriale sau cu caracter 
social-cultural. De asemenea prin fo
losirea schelelor mobile (nacele și 
rulante) la finisarea exterioarelor de 
clădiri se pot obține importante eco
nomii de lemn. Este necesar ca ex
periența bună căpătată pe unele șan
tiere în ce privește micșorarea con
sumului de lemn sau înlocuirea 
acestuia să fie extinsă — prin inter
mediul schimburilor de experiență— 
pe toate șantierele, astfel îneît să se 
asigure o folosire cît mai economi
coasă a materialului lemnos.

Posibilități de economisire a lem
nului există și în alte domenii. Este 
bine știut că multe din produsele 
fabricate de industria noastră socia
listă sînt transportate în lăzi, bu
toaie și alte ambalaje fabricate din 
lemn. Păstrarea cu grijă a acestora, 
recuperarea și refolosirea lor pe 
scară cît mai largă, ar constitui o 
altă sursă pentru economisirea unor 
cantități însemnate de material lem
nos. Nu peste tot însă se procedează 
așa. Depozitul de mobilă de pe calea 
Plevnei din Capitală vinde amba
lajul mobilei, în loc să-l trimită fa
bricilor de mobilă din cartierul Mi
litari și de la Pipera.

Ministerele, întreprinderile, sfatu
rile populare și organizațiile comer
ciale trebuie să facă tot ce le stă 
în putință pentru a asigura o utili
zare gospodărească a ambalajelor,

In citeva rinduri
Echipa selecționată masculină de volei 

a Cubei și-a început turneul în țara 
noastră, jucînd aseară în sala : Floreasca 
cu echipa Progresul. Voleibaliștii bucu- 
reșteni au terminat învingători cu sco
rul de 3—0 (4, 10, 3).

Astăzi, voleibaliștii oaspeți 'vor evolua 
la Ploiești.

Pe terenurile clubului Progresul șe 
dispută vineri, sîmbătă și. duminică în- 
tilnirea internațională amicală de tenis 
de cîmp dintre echipele reprezentative 
ale R. P. Romîne și R. P. Polone; Echipa 
tării noastre va ii alcătuită din campiohùl 
tării, Ion Țiriac, C. Năstase și P. Mărmu- 
reanu. Echipa oaspete are în frunte pe 
campionul Gasiorek și Orlikowski.

Sîmbătă de la ora 19, în sala cinema
tografului Grivița Roșie are loc o reuniu
ne de box în cadrul căreia se întîlnesc 
pugiliștii de la Rapid și Grivița Roșie. 
Cu acest prilej boxerii feroviari își ve
rifică posibilitățile înaintea întâlnirii, in
ternationale pe care o vor susține la 26 
aprilie în Capitală cu echipa Lokomotiv 
Praga.

După meciul de la București, echipa 
Lokomotiv Praga va evolua la 28 apri
lie la Galați.

Selecționata de fotbal a U.R.S.S., care 
se pregătește pentru campionatul mon
dial din Chile, a susținut pe: stadionul 
„Rasunda" din Stockholm un- meci de 
verificare cu prima reprezentativă a 
Suediei. Echipa sovietică a cîștigat cu 
2—0 (2—0).

Cu prilejul unui concurs de natatie 
desfășurat la Buenos Aires, înotătorul 
argentinean Luis Nicolao a egalat recor
dul mondial în proba de 100 m fluture 
cu timpul de 58"6/10. (Agerpres)

bine sarcinile ce revin comerțului 
local.

Direcțiile comerciale regionale au 
sarcina să coordoneze și să contro
leze întreaga activitate a comerțului 
socialist de pe teritoriul respectiv și 
să conducă direct întreprinderile și 
organizațiile comerciale locale. în 
atribuția lor intră urmărirea reali
zării planului circulației mărfurilor, 
a felului în care este folosit fondul 
de mărfuri și se asigură aprovizio
narea și buna servire a consuma
torilor. Ele urmăresc dezvoltarea 
rețelei de magazine, restaurante, 
bufete, cofetării etc. și amplasarea 
acestora corespunzător necesităților 
populației, stabilesc măsurile nece
sare pentru modernizarea rețelei co
merciale, dotarea ei cu utilaj, mon
tarea, repararea și întreținerea aces
tora, precum și introducerea forme
lor rapide și economicoase de‘ deser
vire.-Organizarea studierii-cferèrii de 
consum, una din atribuțiile Princi
pale ale acestor organe 'economice, 
va contribui la satisfacerea^în mai 
bune condiții a cerințelor populației.

Direcțiile comerciale regionale 
funcționează pe principiul--g'ospodă- . 
ririi socialiste. Cheltuielile lor admi- 
nistrativ-gospodărești se acoperă 
numai din beneficiile realizate de 
unitățile comerciale, direcțiile fiind ■ 
astfel, direct interesate în.bunul 

/mers, al acestor unități, în îmbunătă
țirea .permanentă ' a aprovizionării și 
servirii populației.

Modul de organizare și funcționare 
a direcțiilor comerciale stabilit prin 
Hotărîrea Consiliului de Miniștri în
tărește îndrumarea, controlul și răs
punderea Ministerului Comerțului 
Interior față de activitatea acestora 
și a întregului comerț local. Tot
odată se creează comitetelor executi
ve ale sfaturilor populare regionale 
condiții de a se concentra asupra 
problemelor de fond ale aprovizio
nării și servirii populației și de a 

.. cuprinde mai bine sarcinile ce revin 
comerțului ; locaL

domeniul
lemnului
pentru ca ele să nu se piardă 
să se degradeze.

★
Mai buna gospodărire a lemnului 

și economisirea în special a -cheres
telei de rășinoase, constituie o pro
blemă de mare importanță economi
că. Această problemă se pune cu o 
deosebită actualitate în fața tuturor 
ramurilor economiei. De aceea, ea 
trebuie să fie urmărită cu atenție de 
conducerile ministerelor, de condu
cerile de întreprinderi, de toți oa
menii muncii.

Este nevoie să se muncească cu 
pricepere, să fie folosite din plin, 
după specificul fiecărei ramuri și în
treprinderi, toate posibilitățile de e- 
conomisire a lemnului și, în primul 
rînd, a cherestelei de rășinoase, să 
fie luate măsuri eficiente pentru re
ducerea consumurilor specifice, atră- 
gîndu-se în această acțiune mase 
largi de muncitori, ingineri și teh
nicieni. Prin grija ministerelor și a 
sfaturilor populare regionale, a co
mitetelor centrale ale uniunilor sin
dicale, a organelor sindicale locale, 
experiența bună cîștigată de multe 
colective de întreprinderi și șantiere- 
de construcții se cere larg extinsă. 
E nevoie să fie combătute cu tă
rie orice tendințe de risipă, de lipsă 
de spirit gospodăresc.

Ținînd seama de marea însemnă
tate a acestei acțiuni pentru econo
mia națională, este necesar ca orga
nele și organizațiile de partid să-i 
acorde întreaga atenție. Stimulînd 
larg inițiativa muncitorilor și teh
nicienilor din fabrici și uzine, din 
mine și de pe șantierele de con
strucții în lupta pentru economisi
rea lemnului și, în special, a cheres
telei de rășinoase, organizațiile de 
partid au datoria totodată să con
troleze sistematic ce măsuri 
prevăzute și cum sînt puse în prac
tică.

Pretutindeni pot și 
găsite căi și mijloace 
rea cu maximum de 
dăresc a materialului 
ceastă acțiune încadrîndu-se în efor
turi1"' rer-'-ale pentru dezvoltarea 
continuă a economiei naționale.

sau

sînt

să fietrebuie 
pentru folosi- 
spirit gospo- 
lemnos, â-

Mărețele idei leniniste însuflețesc
tineretul sovietic

Cuvîntarea lui N.
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

TASS : Luînd cuvîntul la 19 aprilie 
la Congresul al XIV-lea al U.T.C.L. 
din U.R.S.S., N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., a sub
liniat că acest congres constituie un 
important eveniment în viața tine
retului sovietic, în întreaga viață 
politică a țării.

El a relevat cu satisfacție că tine,- 
retul sovietic s-a înarmat cu Pro
gramul partidului comunist, în care 
sînt întruchipate ideile lui Lenin, 
întreaga experiență revoluționară a 
vechilor generații, și și-a exprimat 
convingerea că tineretul va aduce o 
contribuție demnă, la construirea 
societății comuniste în U.R.S.S.

N. S. Hrușciov a acordat o mare 
atenție necesității creșterii produc
tivității muncii, căci, a spus el, co
munismul poate fi. construit prin 
munca și numai prin munca milioa
nelor de oameni.

Noi, care în prezent sîntem deja 
reprezentanții generației vîrstnice — 
a continuat vorbitorul — am început 
bine construirea noii societăți. A- 
cum, generația vîrstnică vă . trans
mite ștafeta vouă, tinerilor. Veți 
purta cu cinste și mîndrie această 
ștafetă, steagul-lui Marx, Engels, 
Lenin, steagul comunismului.

Comsomolul leninist muncește și 
învață bine. Istoria nu a cunoscut 
un asemenea eroism de masă în 
muncă, ca cel de care a dat dovadă 
tineretul sovietic în ultimii ani. Mă
reața faptă de eroism a Comsomo
lului care valorifică pămînturile în- 
țelenite și bogățiile Siberiei va intra 
.pentru totdeauna în istoria poporu
lui sovietic și va servi drept exem
plu însuflețitor pentru generațiile 
viitoare. Pentru aceasta, patria și 
partidul comünist aduc mulțumiri 
tineretului.

Primul secretar al C.C. al P.C.U.S. 
a chemat pe tineri și tinere șă viseze' 
.cu îndrăzneală, să fie cutezători, ' să 
lucreze așa cum o cer timpurile 
noa’stre minunate, șă stăpînească 
toate cunoștințele acumulate de o- 
menirè, să fie fruntași în toate, să 
fie devotați pînă la capăt parti
dului comunist, să poarte sus steagul 
construcției' comuniste..

N. S. Hrușcjov a vorbit despre 
înalta principialitate a tineretului 
sovietic. Este foarte bine că la baza 
întregii activități pe linia educării 
tinerei generații, Comsomolul pune. 
Codul moral al constructorului co-. 
munismului formulat de Programul 
P.C.U.S, Acest cod este. pățruns 
ideile nobile ale umanismului 
spiritului colectiv.

. „ o©o...........

La Concursul internațional ,,P. I. Ceaikovski"

S. Hrușciov la Congresul U. L C. L
După cum a arătat N. S. Hrușciov, 

în societatea sovietică fiecare este 
dator să-și aducă contribuția prin 
muncă la cauza comună. El a vorbit 
despre necesitatea unei atitudini in
transigente față de cei care nu mun
cesc, frustînd astfel societatea.

Lumea veche nu a renunțat nici
odată la încercările de a ataca Uni
unea Sovietică, 
chiar atît de 
lucru în mod 
nătate există 
la așa ceva.

Noi potolim 
din Occident, a spus N. S. Hrușciov, 
prin puterea forțelor armate sovie
tice, prin puterea întregului lagăr 
socialist. El a subliniat că grija față 
de capacitatea de apărare a țării 
constituie o datorie sfîntă a fiecărui 
om sovietic și mai ales a tineretului, 
a Comsomolului.

Primul secretar al C.C. al P.C.U.S. 
a subliniat că diversiunea ideologică 
constituie principala armă a impe
rialismului, cu ajutorul căreia el 
încearcă să otrăvească mințile tine
retului. Această diversiune este sor
tită eșecului. în Uniunea Sovietică 
nu se succed numai generațiile, ci 
există și o continuitate a ideilor.

Lumea veche, capitalistă, nu mai 
poate elabora nici o ideie. Pentru

Dar astăzi nu e 
simplu să faci acest 
deschis, deși în străi- 
smintiți care visează

capetele înfierbântate

lumea capitalistă putredă nu xnai 
există leac. Va învinge ceea ce este 
nou, militant, cutezător. Iar acest 
nou îl constituie mișcarea comu-, 
nistă.

în Occident se afirmă adesea că 
viitorul este ascuns de nori, a spus 
N. S. Hrușciov. Nu, domnilor im
perialiști, țelurile noastre sînt clare, 
orizontul luminos, iar drumul spre 
ziua de mîine este larg.

Fie ca ideile leniniste inepuizabile 
să însuflețească tineretul nostru. Să 
ne consacrăm toate forțele, întrea
ga vigoare tinerească traducerii în 
viață a mărețelor planuri ale parti
dului comunist. Congresul al XIV-lea 
al Comsomolului demonstrează mi
nunata coeziune a tineretului sovie- . 
tic în jurul partidului comunist, mi- 
nunata înțelegere a sarcinilor con-< 
struirii comunismului.

’★ ■

Joi, Congresul a adoptat o hotă
rîre în care aprobă linia politică 
justă a Comitetului Central al . 
U.T.C.L. și activitatea practică a 
acestuia. De asemenea a fost adop-< 
tată în unanimitate rezoluția congre
sului și aprobate modificările sta
tutului Comsomolului.

Vineri congresul Comsomolului își 
continuă lucrările.

-O»O-

Sarcinile specialiștilor din domeniul agriculturii 
în dezvoltarea producției colhoznice șî sovhoznice

O hotărîre a C. C. al P.C.U.S. și a Gonsiliufei 
al U.R.S.S.de Miniștri

MOSCOVA 19 (Agerpres).—TASS. 
C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. au adoptat o ho
tărîre cu privire la creșterea rolului 
agronomilor, zootehniștilor și celor
lalți specialiști din domeniul agri
culturii în dezvoltarea producției 
colhoznice și sovhoznice.

în legătură cu sarcina reorganiză
rii radicale a activității agronomice 
și zootehnice, față de specialiștii 
din domeniul agriculturii se ridică 
noi cerințe. în condițiile marii gos
podării socialiste, agronomii trebuie

de 
Și

S-a încheiat întrecerea violoniștilor
Marylyn Dubois (S.U.A.) a obținutLa 18 aprilie s-a încheiat între

cerea violoniștilor din cadrul celui diploma specială a Uniunii compo- 
de-al Il-lea Concurs internațional zitorilor din U.R.S.S.
„P. I. Ceaikovski“ de la Moscova.

Timp de două săptămîni și jumă- . compozitorilor sovietici, 
täte, în sala mare a Conservatoru
lui s-a desfășurat această întrecere

de interpreți din 19 țări ale lumii, rnnrt/rsjhvî i 7 
S-au decernat următoarele pre- Enescu“ din 196R

(U.R.S.S.) ; premiul II — Irina Bo- 
cikova (U.R.S.S.) și Șmuel Așkenazi 
(Izrael); premiul III — Ioko Kubo 
(Japonia) și Nina Beilina (U.R.S.S.); 
premiul IV — Albert Markov 
(U.R.S.S.); premiul V — Eduard 
Graci (U.R.S.S.) ; premiul VI — Va
dim Selițki (U.R.S.S.); premiul VII 
— Betty Haygen (Canada) și A- 
lexandr Melnikov (U.R.S.S.).

Hidetaro Sudzuki (Japonia) și 
ter Messiereur (Cehoslovacia) 
primit diplome de onoare.

pentru cea 
mai bună interpretare a operelor

Comentând concertele date de ti
nerele violoniste sovietice N. Beilina 

creatoare la care au participat 41 (care a obținut premiul I în cadrul 
de interpreți din 19 țări ale lumii, concursului internațional „George 

S-au decernat următoarele pre- Enescu“ din 1961, concurs care a 
mii : premiul I — Boris Gutnikov avut loc la București) și I. Bocikova 

. t. . .. cu in(erpretarea cărora s-a terminat
concursul violoniștilor, ziarul „Prav
da" scrie că ele sînt două reprezen
tante strălucite și cu totul originale 
ale școlii1 violonistice sovietice, care 
se bucură astăzi de un mare pres
tigiu în lumea muzicală-

Simultan a început prima etapă a 
întrecerii pianiștilor. Au și fost au- 
diați N. Taneda (Japonia), V. Kamî- 
șov (U.R.S.S.), Pierre-Yves le Roux 
(Franța), D. Saharov (U.R.S.S.).

■O© O-------------
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FĂRĂDELEGILE TRUPELOR LUI NGO DINH DIEM.

Sate sud-vietnameze incendiate cu napalm
HANOI 19 (Agerpres). — După 

dm anunță Agenția Vietnameză de 
Informații,- Misiunea de legătură a 
Comandamentului suprem al Arma
tei populare vietnameze a adresat 
Comisiei internaționale de suprave
ghere și .control, din Vietnam două 
scrisori.de protest împotriva repe
tatelor . încălcări ale acordurilor de 
la Geneva de către trupele lui Ngo 
Dinh Diem. Trupele diemiste, con
duse de ofițeri americani, întreprind 
atacuri împotriva populației pașnice 
din numeroase provincii sud-vietna
meze. Numai în decurs de trei luni, 
avioanele diemiste au efectuat 14 
bombardamente în provincia Quang 
Nam, unde au aruncat 160 de bom
be cu napalm. 10 sate din această 
provincie au fost transformate com
plet în ruine.

în provincia Kien Tuong avioanele

diemiste au ras de pe suprafața pă- 
mîntului două sate. Toate casele au 
fost distruse, iar locuitorii — răniți 
sau uciși.

Misiunea de legătură a Comanda
mentului suprem al Armatei popu
lare vietnameze cere în scrisorile 
sale- să se. pună imediat capăt bar-, 
bariilor trupelor diemiste și retra
gerea tuturor trupelor și a Oricăror 
materiale militare americane din 
Vietnamul de sud.

Greva foamei declarată 
de șomerii din Kayseri

Eskișehir 
Numai în 
fără lucru

ISTANBUL- 19 (Agerpres). — A- 
proximativ 400 de oameni ai muncii, 
șomeri din orașul Kayseri, au decla
rat greva foamei. Ei nu mai au de 
mult de lucru. Zilnic, sute de șomeri 
se adună în piața orașului în cău
tarea unui loc de muncă. Cererile 
lor rămîn însă zadarnice.

La minele de crom din 
se concediază muncitori, 
cursul unei luni au rămas
300 de mineri. Tot atîția oameni au 
rămas fără lucru la cîteva fabrici 
din orașul Sögüt. întreprinderile au 
fost închise din cauză că producția 
lor nu a putut fi vîndută.

Creșterea permanentă a numărului 
de șomeri, datorită stagnării în eco
nomie, scrie ziarul ,,Aksham“, ame
nință economia țării noastre. Șomajul 
a atins un nivel extrem de ridicat.
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să-și asume răspunUerea pentru 
organizarea producției și pentru re
zultatele ei finale, să conducă gos
podăria pe baza datelor furnizate ... 
de știință și tehnică.

C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. consideră nece
sar să fie convocat în anul 1963 
Congresul unional al specialiștilor 
din domeniul agriculturii la care să 
fie examinate sarcinile acestor spe
cialiști în actualele condiții ale con
strucției comuniste.

-O© O-------------
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Plenara C. C. al P. M. U. P.
VARȘOVIA .19 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția P.A.P., 
la 18 aprilie, la Varșovia și-a în
cheiat lucrările cea de-a X-a ple
nară' a Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez, 
consacrată îndeplinirii de către in
dustria constructoare de mașini a

hotărîrilor celei de-a IV-a plenare jjL 
a C.C. al P.M.U-P. cu privire la pro- ‘ 
greșul tehnic.

în încheierea discuțiilor, Wladis- 
law Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., a rostit o -cuvîntare.

Plenara a adoptat în unanimitate
o hotărîre corespunzătoare,

O© O

Adunare la Pekin cu prilejul aniversării 
conferinței de la Bandung

PEKIN 19 (Agerpres). — La 18 
aprilie a avut loc la Pekin o adu
nare a reprezentanților vieții pu
blice din capitala R. P. Chineze, cu 
prilejul celei de-a 7-a aniversări a 
conferinței de la Bandung a țărilor 
Asiei . și Africii.

în cadrul adunării, Ceh I, locții
tor al premierului Consiliului de 
Stat și ministru al afacerilor ex
terne al R. P. Chineze, a rostit o 
cuvîntare în care a subliniat marea 
însemnătate
de la Bandung. El 
această conferință

istorică
a
a

Situația
s-a

a conferinței 
declarat că 
contribuit la

marea coeziune a popoarelor din 
țările Asiei și Africii.

Coeziunea și colaborarea popoa
relor din țările Asiei, Africii și . 
Americii Latine cu popoarele Uniu- ... 
nii Sovietice și celorlalte țări socia- 
liste și cu popoarele întregii lumi, a 
spus Cen I, au devenit acum și mai 
strînse. Această coeziune constituie o .ă 
chezășie puternică a victoriei în lupta io 
popoarelor din țările Asiei, Africii 
și Americii Latine împotriva im
perialismului, în lupta popoarelor 
pentru pace în întreaga lume.

■o© o----------

politică din Argentina 
ascutit din nou

• Demisia ministrului de interne, Martinez • Ultimatumul adresat pre
ședintelui Guido de comandanții militari • Trupe și forțe ale politiei 

au ocupat punctele cheie din Buenos Aires
BUENOS AIRES 19 (Agerpres). — Criza politică din Argentina a 

atins, la 18 aprilie, „punctul de fierbere”, transmite agenția Reuter. Mi
nistrul afacerilor interne, Rodolfo Martinez, a demisionat. Comandanții 

>•*—s -j , președintelui Guido.
agenția Associated Press —r sprijină 
pe liderii politici care au afirmat Că 
alegerile de la. 18 martie sînt o’ ex
presie a voinței populare și de a- 
ceea reprezentanții opoziției trebuie 
să-și ocupe la data de 1 mai postu
rile în care au fost aleși-“. - 

între timp, guvernul întimpină o 
puternică opoziție în Congres, în 
legătură cu încercările sale de a 
obține aprobarea unui proiect : dé 
lege care să dea posibilitate preșe
dintelui Guido să rămînă în. func
țiune pînă la 1 mai 1964. Potrivit 
agenției Reuter, miercuri un mare 
număr de deputați au părăsit Con
gresul după o dezbatere violentă, lă- 
sînd parlamentul fără un număr su
ficient de deputați pentru adoptarea 
proiectului de lege.

Ultimele evenimente politice au 
„alarmat”, după cum transmite a- 
genția Associated Press, pe liderii 
mjlitari care sînt profund neliniștiți ' 
de cererile principalelor partide po
litice de a fi recunoscută victoria 
opoziției în alegeri. Agenția Reuter 
transmite că la 18 aprilie generalul 
Pio Martijena a adresat un „ulti
matum” de 48 de ore președintelui 
Guido în care face cunoscut că „ar
mata va trece la acțiune”, dacă pre
ședintele nu va îndeplini de îndată 
cererile ei. Acestea prevăd, printre 
altele, excluderea din Congres a de 
putaților opoziției și întreprindere;- 
de acțiuni împotriva unității sindi
cale a muncitorilor argentinieni. 

Agențiile occidentale de presă a 
nunță că în dimineața zilei de 19 a 
prilie trupe și forțe’ ale poliției ar 
ocupat punctele cheie din Buenos 
Aires.

„Militarii — transmite agenții 
France Presse — au începui să-și 
desfășoare dispozitivul pentru a le 
permite încercarea unei noi lovituri 
de forță”.

militari au adresat un ultimatum
Agenția France Presse precizează 

că ministrul de interne Martinez, 
și-a prezentat demisia imediat după 
ce s-a anunțat hotărîrea guvernu
lui de a institui controlul adminis
trativ direct în toate provinciile 
țării, ai. căror guvernatori au fost 
aleși luna trecută prin sufragiu 
universal. „Martinez — transmite

Peste 6.000 de cetățeni 
din provincia sud-vietna- 
meză Long An s-au întru
nit într-un miting pentru a 
protesta împotriva ameste
cului S.U.A. în Vietnamul 
de sud.
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In numeroase țări

nuclearăEXPERIENȚELE CU ARMA

I

Proteste împotriva proiectatelor 
explozii atomice americane

a sa a

MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS. 
La 19 aprilie guvernul sovietic a dat 
publicității o declarație în care se 
arată că este gata să examineze „ca 
bază pentru viitoarele tratative“ pro
punerile cuprinse în memorandu
mul celor 8 state neutre cu privire 
la încetarea experiențelor cu arma 
nucleară.

Guvernul sovietic dă în felul a- 
cesta un răspuns pozitiv cererii gu
vernelor statelor-autoare ale me
morandumului comun și declară că 
își va continua eforturile îndreptate 
spre realizarea cît mai grabnică a 
unui acord cu. privire la interzice
rea pentru totdeauna a experiențe
lor cu arma nucleară.

Memorandumul cu privire la în
cetarea experiențelor cu arma nu
cleară a fost prezentat la 16 apri
lie de Birmania, Brazilia, Etiopia, 
India, Mexic, Nigeria, Republica 
Arabă Unită, Suedia.
- În declarația guvernului sovietic 
se arată că nu se pot duce tratative 
rodnice cu privire la încetarea ex
periențelor în timp ce răsună ex
ploziile nucleare. De aceea, guvernul 
U.R.S.S. „este de părere — și numai 
așa ■ poate fi interpretat spiritul și 
sensul propunerilor statelor neutre
— că acum, cînd aceste propuneri 
creează noi perspective pentru tra-

Declarația guvernului 
sovietic

tative și pentru realizarea unei în
țelegeri, este și mai important ca 
puterile nucleare să-și asume de bu
năvoie obligația de a nu efectua ex
plozii nucleare în perioada tratati
velor“.

„Guvernul sovietic reafirmă că 
este de acord să-și asume această 
obligație, dacă și puterile occiden
tale vor proceda la fel“.

în declarație se amintește că gu
vernul sovietic a prezentat în re
petate rînduri puterilor occidentale 
propuneri concrete pentru soluțio
narea problemei încetării experien
țelor nucleare. Pentru controlul asu
pra respectării de către state a o- 
bligației de a nu efectua experien
țe, guvernul sovietic a propus să se 
folosească mijloacele naționale de 
detectare a exploziilor nucleare pe 
care le dețin S.U.A., Uniunea 
tică *și multe alte state.

„Puterile occidentale au 
acum tratativele cu privire 
cetarea experiențelor nucleare în
tr-un impas", se constată în decla
rația guvernului U.R.S.S. Propune-

......... —

Sovie-

împins 
la în-

rea prezentată de cele 8 state neu
tre în Comitetul celor 18 state re
prezintă o încercare serioasă de a 
scoate aceste tratative din impas.

Memorandumul statelor neutre 
prevede că controlul asupra înce
tării experiențelor nucleare trebuie 
să se înfăptuiască cu ajutorul rețe
lei naționale de posturi de supra
veghere. Pentru culegerea și prelu
crarea informațiilor sosite de la a- 
ceste posturi este suficient să se 
creeze o comisie internațională al
cătuită dintr-un grup limitat de oa
meni de știință cu o înaltă califi
care. Problema invitării comisiei 
pentru elucidarea la fața locului a 
împrejurărilor în care s-a produs 
un anumit fenomen suspect trebuie 
să fie rezolvată de statele înseși.

„Toate aceste principii merită fără 
îndoială atenție și pot să constituie 
o bază utilă pentru realizarea unei 
înțelegeri asupra încetării tuturor 
experiențelor nucleare“.

Propunerile celor 8 state neutre 
spulberă definitiv punctul de vede
re al statelor occidentale că nu s-ar 
putea încheia un acord cu privire 
la încetarea experiențelor cu arma 
nucleară fără crearea unui vast sis
tem de control internațional, se 
spune în declarația guvernului so
vietic.

JAPONIA
Comitetul japonez pentru apăra

rea păcii ra protestat împotriva a- 
propiatelor experiențe nucleare din 
Oceanul Pacific. La plenara extraor
dinară a comitetului, participanții 
au adoptat o rezoluție în care cer 
guvernelor S.U.A. și Angliei să re
nunțe la efectuarea exploziilor nu
cleare.

riențelor cu arma nucleară, pregă
tite de Statele Unite.

FINLANDA
din 

care

ANGLIA
Laburistul Fenner Brockway a 

depus în parlament o petiție care 
poartă semnăturile a 26.000 de per
soane în frunte cu Bertrand RusselL 
Semnatarii protestează împotriva 
experiențelor nucleare în Oceanul 
Pacific, pe care intenționează să Ie 
efectueze Statele Unite. Apropiatele 
experiențe 
tiție drept 
nirii“.

sînt caracterizate în pe- 
o „crimă împotriva ome-

Organizajia „Partizanii păcii 
Finlanda" a publicat un apel în 
cere să nu se înceapă noi experiențe 
nucleare. „Efectuarea experiențelor în 
timpul tratativelor pentru dezarmare de 
la Geneva, se arată în apel, ar consti
tui o lovitură serioasă împotriva tra
tativelor și ar face obținerea unui 
acord și mai dificilă". Partizanii păcii 
din Finlanda se adresează în mod 
deosebit Statelor Unite, chemîndu-le 
să renunțe la experiențele nucleare pe 
insula Christmas. Renunțarea la aceste 
experiențe, se subliniază în apel, ar 
crea o poziție favorabilă de plecare 
pentru interzicerea internațională a 
experiențelor.

poporul Cubei are
MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS: 

Cu prilejul aniversării zdrobirii de 
către poporul cuban și de către for
țele sale armate a bandelor de 
mercenari străini-contrarevoluționari, 
care au atentat la cuceririle sfinte 
ale revoluției cubane, N. S. Hrușciov, 
șeful guvernului sovietic, a adresat 
primului ministru al Republicii Cuba, 
Fidel Castro, o telegramă prin care 
transmite poporului erou al Cubei 
sincere felicitări din partea po
poarelor Uniunii Sovietice și urări 
de succese continue în construirea 
Cubei libere și independente.

„Infrîngerea intervenționiștilor la 
Playa Giron — se spune în telegra
mă — a demonstrat în mod convin
gător întregii lumi unitatea de 
nezdruncinat a poporului cuban, ho
tărîrea sa neclintită de a apăra pînă 
la capăt cauza revoluției socialiste, 
coeziunea sa de monolit în jurul gu
vernului revoluționar al Cubei.

Sînt convins că orice alte încer
cări ale imperialiștilor de a inter
veni în treburile interne ale Cubei, 
vor suferi un eșec și mai rușinos ca 
cel din aprilie anul trecut. In lupta 
sa istorică dreaptă, poporul cuban 
nu este singur. El are numeroși pri
eteni credincioși în întreaga lume șl 
între ei — poporul sovietic, pe aju-

numeroși prieteni
torul și sprijinul căruia pot conta 
totdeauna prietenii din Cuba.

Folosesc acest prilej pentru a ex
prima sentimentele prieteniei fră
țești ale poporului sovietic față de 
eroicul popor al Republicii Cuba, 
care apără plin de abnegație o- 
noarea, libertatea și Independența 
patriei sale".

MOSCOVA 19 (Agerpres)'.
Jüan Marinello, militant de vază 

pe tărîm obștesc, rectorul Universi
tății din Havana, a acordat un in
terviu unui corespondent al agen
ției de presă „Novosti“ (A.P.N.), care 
a fost publicat în ziarul „Pravda" 
din 19 aprilie.

Marinello a subliniat că zdrobirea 
intervenționiștilor în Cuba, în apri
lie anul trecut, a avut o uriașă în
semnătate pentru popoarele din în
treaga Americă Latină. în anul care 
a trecut situația în țările Americii 
Latine s-a schimbat considerabil.

El a subliniat că aniversarea vic
toriei de la Playa Giron Cuba o săr
bătorește mai puternică, mai unită 
ca orieînd. S-a întărit unitatea po
porului cuban. O dovadă 
toare a acestui fapt o 
mișcarea pentru crearea 
unic marxist-leninist.

convingă- 
constituie 
partidului

S.U.A.

Lucrările conferinței de la Geneva

Ziarul american „The New York 
Times“ publică în numărul său din 
17 aprilie un apel semnat de 520 de 
medici de frunte din S.U.A. și adre
sat tuturor guvernelor pentru a se 
pune capăt experiențelor nucleare. 
Printre cei care au semnat acest 
apel se numără și dr. Albert Szent- 
Gyorgy, laureat al Premiului Nobel 
pe anul 1937. Apelul cere medicilor 
de pretutindeni să se alăture aces
tei acțiuni.

seu
MOSCOVA. Generalul-colonel Ia- 

kubovski a fost numit comandani 
suprem al grupului de trupe sovie
tice din R. D. Germană. Mareșalul 
Konev care s-a aflat în acest post 
din august 1961 s-a înapoiat la 
Moscova unde și-a preluat funcțiile 
în Ministerul Apărării al U.R.S.S.
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GENEVA’ 19 (Agerpres). — Cea 
de-a. 24-a ședință plenară a Comi
tetului celor 18 state pentru dezar
mare, care a avut loc la 19 aprilie, 
a fost consacrată în întregime pro
blemei privind încetarea 
țelor cu arma nucleară.

La începutul ședinței, 
desfășurat sub președinția 
lui Mexicului, în numele 
lor celor opt țări — autoare ale me
morandumului, a luat cuvîntul re
prezentantul Etiopiei. Referindu-se 
la numeroasele întrebări puse auto
rilor memorandùmului de către de
legații american și englez, el a a- 
rătat că nu consideră necesar să 
răspundă la aceste întrebări deoa
rece aceasta ar putea doar să în
greuneze realizarea unei înțelegeri 
în problema încetării experiențelor 
cu arma nucleară, complicînd rezol
varea acestei probleme prin dife
rite amănunte tehnice.

Reprezentantul U.R.S.S., V. A. Zo
rin, a dat citire declarației guver
nului sovietic care cuprinde un răs-

experien-

care s-a 
delegatu- 
delegații-

puns la memorandumul celor 8 țări 
neutre participante la lucrările Co
mitetului, în problema încetării ex
periențelor cu arma nucleară. Re
prezentantul sovietic a cerut ca a- 
ceastă declarație să fie editată ca 
document oficial al Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare.

Declarațiile delegaților Angliei și 
S.U.A. care au luat apoi cuvîntul au 
constituit de fapt un răspuns ne
gativ la propunerea țărilor neutre. 
Un răspuns tot atît de inacceptabil 
l-au dat delegații american și en
glez propunerii țărilor neutre de a 
nu se efectua experiențe cu arma 
nucleară pe durata tratativelor.

Cu aceasta însă n-au fost de a- 
cord majoritatea celor care au luat 
cuvîntul în ședință. Chiar și delega
ții Canadei și Italiei nu s-au încu
metat să sprijine în întregime pe 
partenerii lor din N.A.T.O., a căror 
poziție a fost criticată fundamentat 
de reprezentanții Poloniei, Romîniei, 
Bulgariei și Cehoslovaciei.

Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne
Subliniind că poporul romîn ca și 

toate popoarele lumii cer cu cea 
mai mare insistență încheierea unui 
tratat care să interzică experiențele 
cu armele nucleare o dată pentru 
totdeauna, reprezentantul R. P. Ro
mîne, George Macovescu, a arătat că 
dacă Statele Unite ale Americii și 
Marea Britanie ar renunța la pla
nul lor de a face noi experiențe cu 
arme nucleare în atmosferă, s-ar 
putea ajunge ușor la un acord care 
ar împiedica o nouă creștere în 
cursa înarmărilor.

Relevînd poziția favorabilă a sta
telor socialiste față de eforturile 
statelor neutre în vederea interzi
cerii experiențelor cu arma nuclea
ră, G. Macovescu a spus : Delegația 
romînă, susținînd propunerile con
structive, dorește să-și manifeste 
sprijinul deplin față de inițiativa 
celor opt țări neutre. Noi dăm o 
înaltă apreciere acestei inițiative pe 
care o considerăm ca fiind o contri
buție valoroasă la încheierea unui 
tratat pentru interzicerea experien
țelor du arme nucleare.

Vreau să subliniez modul con-* 
structiv în care s-a manifestat gu
vernul sovietic, care a demonstrat 
încă o dată dorința sa fierbinte de 
a contribui la crearea condițiilor ne
cesare pentru realizarea unei lumi 
fără arme, pentru înfăptuirea dezar
mării generale și totale.

Acceptînd memorandumul celor 
opt țări neutre drept bază de dis
cuții a comitetului, delegația sovie
tică dă un exemplu convingător de

In încheierea declarației sale G. 
Macovescu a spus : Problema care 
ne stă acum în față este următoa
rea : Sînt oare toate puterile nu
cleare gata să accepte propunerile 
și ideile memorandumului celor opt 
puteri drept bază pentru negocieri 
imediate, așa cum a făcut Uniunea 
Sovietică ? Sînt oare puterile nu
cleare occidentale gata să-și asume 
obligația de a nu începe noi expe
riențe cu arma nucleară în timp ce 
dezbaterile noastre continuă pe a- 
ceastă nouă bază ?

Este de sperat că dacă S.U.A. și 
Marea Britanie vor aborda proble
ma interzicerii experiențelor cu ar
ma nucleară într-un spirit construc
tiv și realist aceasta ne va da po
sibilitatea să realizăm progresul ce
rut cu atîta nerăbdare de toate po
poarele lumii.

După cuvîntarea reprezentantului 
Indiei, care a chemat puterile nu
cleare să accepte memorandumul ca 
bază pentru tratative, a luat cuvîn
tul pentru a doua oară ,V. A. Zorin.

Relevînd că cele opt țări neutre 
membre ale comitetului, au formu
lat o poziție proprie, el a amintit 
că guvernul sovietic a răspuns clar 
și precis că acceptă memorandumul 
țărilor neutre ca bază pentru trata
tive. Dar S.U.A. și Anglia au decla
rat, de fapt, că sînt gata să ducă 
tratative numai dacă Uniunea So
vietică va accepta condițiile lor. Noi, 
a declarat V. A. Zorin, nu am ac
ceptat și nu vom accepta ultimatu
muri. Noi dorim să ducem tratative 
pe bază de egalitate în drepturi ca 
orice stat care se respectă și nu 
vom permite să ni se dicteze con
diții.

în încheiere, V. A’. Zorin și-a ex
primat speranța că S.U.A. și Anglia, 
ca și Uniunea Sovietică, vor face 
declarații oficiale cu privire la po
ziția guvernelor lor față de propu
nerea celor opt state neutre. Dacă 
guvernele Statelor Unite și Marii 
Britanii vor accepta aceste propu
neri ca bază pentru tratative, a de-

ITALIA
Mișcarea 

adresat lui 
S.U.A., și lui H. Macmillan, primul 
ministru al Angliei, o scrisoare în 
care protestează împotriva expe-

italiană pentru pace a 
J. Kennedy, președintele

PARIS. 250 de delegați și obser
vatori din 20 de departamente din 
Franța au participat la. lucrările 
celei de-a 10-a conferințe naționale 
a Asociației franceze a partizanilor 
recunoașterii frontierei Oder-Neisse. 
în rezoluția finală, participanții 
la conferință subliniază că recunoaș
terea definitivă a frontierei Oder-

Neisse este „indisolubil 
problema consolidării păcii“.

PRAGÄ. Ambasadorul R. P. Ro
mîne la Praga G. Nițescu a oferit 
în seara de 18 aprilie o masă cu 
prilé'jul vizitei ’ pe care delegația 
C.C.S. condusă de tov. Martin Isac, 
președintele C.C.S. din R.P.R., o face 
în Cehoslovacia la invitația C.C.S. 
din R. S. Cehoslovacă. Au partici
pat Giuseppe Casadei, Sugiri, Piotr 
Pimenov, secretari ai F.S.M., precum 
și Gustav Hnilicka, Frantisek Kacha, 
Vaclav Koukol, Bedrich Kozelka — 
secretari ai C.C.S. din R. S. Ceho
slovacă.

maior

Prima ședință 
a noului guvern 

francez
PARIS 19 (Agerpres). — La 18 a- 

prilie, în Palatul Elysée, a avut loc 
prima ședință a guvernului Pompi
dou. Una din principalele probleme 
discutate la ședința Consiliului de 
Miniștri a fost situația din Algeria, 
unde bandele fasciste ale O.A.S., 
cu ajutorul terorii sîngeroase, în
cearcă să zădărnicească transpune
rea în viață a acordurilor de la 
Evian. Louis Joxe, ministru fără 
portofoliu pentru problemele Alge
riei, a făcut o expunere cu privire 
la situația din Algeria. Consiliul de 
Miniștri 
vire là 
quet în 
forțelor 
înlocuind pe 
acest post.

Consiliul de 
de asemenea, 
lui afacerilor
Couve de Murville, cu privire la si
tuația internațională.

a adoptat hotărîrea cu pri- 
numirea generalului Four- 
postul de comandant-șef al 
armate franceze 

generalul

Miniștri
expunerea ministru- 
externe al Franței,

a ascultat,

hotărîre de a folosi toate mijloa
cele raționale pentru a se ajunge la 
o soluționare a problemelor serioa
se, care ne stau în față, probleme 
care sînt nu numai ale noastre, ale 
popoarelor și guvernelor pe care le 
reprezentăm aici, ci ale întregii o- 
meniri.

Depinde acum de puterile nuclea
re occidentale, a spus în continua
re reprezentantul R. P. Romîne, să 
arate că ele sînt gata să facă un 
efort pentru a îndeplini speranțele 
atît de imperios exprimate în me
morandum și subliniate încă o dată 
astăzi de către reprezentantul Etio
piei.

Delegatul Marii Britanii a decla
rat astăzi că întreaga problemă ar 
trebui studiată în continuare cu 
grijă. Așa cum ștau lucrurile acum, 
un studiu care este fără îndoială de _  _____
dorit poate fi_ realizat jcel mai. bine • c}arat ei, ațunci Uniunea Sovietică 

' .. _ este s- {nceapä imediat tratati
vele.

n
■■■

Demonstrație a partizanilor păcii la Milano
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DJAKARTA, Generalul
Achmed Jani, șeful statului major 
al operațiunilor pentru 
rarea Irianului de Vest, a 
rat că afirmația contraamira
lului Riser, comandantul trupelor 
olandeze în Irianul de Vest, că par
tizanii au fost nimiciți nu cores
punde realității. La Soronga, Kai- 
mana, Kotabaru și alte orașe mari 
din Irianul de Vest, a spus genera
lul maior Jani, au izbucnit răscoale, 
în rîndurile populației sînt difuzate 
manifeste care cheamă la lupta îm
potriva colonialiștilor.

Elisabethville. în mo- 
care avionul O.N.U., la 

Chombe, a 
început să ruleze pe pista de deco
lare, două camioane ale autorități
lor centrale congoleze i-au bafat 
drumul. Trupele O.N.Ui au efectuat 
o adevărată desfășurare de forțe 
pentru a-1 „proteja” pe șeful sepa
ratiștilor katanghezi. Ele au folosit 
chiar forța, după cum sublinia a- 
genția Associated Press, pentru a 
degaja pista de decolare. Din moti
ve care nu au devenit încă cunos
cute, autoritățile congoleze au re
nunțat pînă la urmă să împiedice 
plecarea lui Chombe. Acesta s-a re
întors joi la Elisabethville.

întoarce la 
mentul în 
bordul căruia se afla

elibe- 
decla-

Colaborarea oamenilor 
de știința sovietici 

și chinezi

prin începerea unor negocieri pe 
baza ideilor cuprinse în memoran
dum.

Am fost foarte surprinși cîrid re
prezentantul S.U.A. a numit accep
tarea de către Uniunea Sovietică ä 
propunerilor neutrilor un „refuz ca
tegoric", o „respingere a ideilor care 
nu-i plac“ ș.a.m.d. Noi nu am auzit 
asemenea declarații din partea Uniu
nii Sovietice. Dimpotrivă, noi am în
țeles că Uniunea Sovietică s-a de
clarat gata să discute pe baza pro
pusă, în ciuda faptului că nu toate 
părțile memorandumului celor opt 
țări par să fie egal de complete și 
clare.

GENEVA 19 (Agerpres)'. — TASS: 
V. A. Zorin și A. Dean, copreședin-, 
ții permanenți ai Comitetului celor 
18 țări pentru dezarmare, au adre
sat o scrisoare reprezentantului spe
cial al secretarului general provizo
riu al O.N.U. cu rugămintea de-a 
face cunoscută membrilor Comitetu
lui declarația președintelui R.P.F.I., 
Tito, privitoare la eforturile pe care 
trebuie să le depună toate guverne
le pentru a înlătura pericolul repre
zentat de reluarea experiențelor cu 
arma nucleară.

în Algeria, 
Ailleret în

URUGUAY. — Datorită luptei lor perseverente, muncitorii din indus
tria cărnii au reușit să obțină reprimirea în întreprinderi a tovarăși
lor concediați în mod abuziv de patroni.

în fotografie : Aspect de la mitingul care a avut loc la Montevideo 
cu prilejul acestei victorii a muncitorilor.

CARACAS. După ce guvernul ve- 
nezuelez a interzis și a suspendat mai 
multe ziare progresiste din țară, po
liția a arestat mai mulți ziariști, prin
tre care pe Servando Garcia Ponce, 
secretar al Asociației ziariștilor din 
Venezuela, pe profesorul Hector Mu
jica, director al Școlii de ziaristică 
de pe lîngă Universitatea din Cara
cas, ,pe Gonzalo Rincon Gutierez și 
pe Rhazes Hernandez Lopez. în 
semn de protest împotriva arestării 
lor, ziariștii întemnițați au declarat 
greva foamei.

Numeroși ziariști progresiști 
lumea întreagă și-au exprimat 
testul față de teroarea la care 
supuși reprezentanții 
nezuela.

PEKIN 19 (Agerpres). — La 17 
aprilie s-au încheiat lucrările^ celei 
de-a IV-a sesiuni finale a 
liului științific unificat 
to-chinez pentru studierea 
lor de producție din bazinul 
lui Amur.

Timp de cinci ani oamenii de 
știință sovietici și chinezi au efec
tuat cercetări științifice complexe 
asupra resurselor de minereuri, 
materii prime, hidroenergetice, de 
sol, forestiere, piscicole, de aseme
nea asupra transporturilor pe 
teritoriu de aproape 
kmp.

în hotărîrea sesiunii 
terminarea cu succes

Consi- 
sovie- 
forțe- 

fluviu-

2.000.000
un 
de

că

presei în

Chombe, 
primul 

a 
El a

din 
pro- 
sînt 
Ve-

LEOPOLDVILLE, 
a dus tratative cu 
nistru congolez, Adoula, 
git din Leopoldville, 
transportat cu un elicopter al O.N.U. 
la aeroportul Ndjili, pentru a se re-

care 
mi- 
fu- 

fost

se arată 
a lucrărilor 

comune de cercetări științifice și de 
proiectare în privința studierii re
surselor naturale ale fluviului 
Amur, prevăzute de acordul sovie- 
to-chinez din 18 august 1956, con
tribuie la întărirea continuă a legă
turilor științifice dintre Academia 
de Științe a U.R.S.S. și Academia 
de Științe a R. P. Chineze și la con
solidarea colaborării științifice și 
tehnice sovieto-chineze.

La 17 aprilie, Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de Stat, a primit pe 
membrii delegației oamenilor de 
știință sovietici.

JW mișcărilor țărănești din America Latină
Pe întreg cuprinsul continentului latino-american se desfășoară 

în prezent puternice acțiuni de luptă ale țăranilor pentru pămînt, 
pentru o viață mai bună. Masele țărănești din America Latină cer. 
cu hotărîre înfăptuirea grabnică a reformei agrare.

In Peru peste 4.000 de țărani și-au 
reocupat pămînturile ce le fuseseră 
răpite de latifundiari și de trustul 
nord-american „Cerro de Pasco 
Corporation". Unitățile militare tri
mise de autorități împotriva țărani
lor au trecut la represiuni sîngeroa
se. Mișcarea de solidaritate cu 
lupta țăranilor din regiunea Cerro 
de Pasco s-a extins în întreaga țară. 
In Honduras, mii de țărani luptă 
pentru redobîndirea pămînturilor a- 
caparate de „United Fruit Com
pany" și alte trusturi nord-ame- 
ricane. In Ecuador au loc numeroa
se demonstrații ale muncitorilor 
agricoli îndreptate, de asemenea, 
împotriva trustului „United Fruit", 
care deține întinse suprafețe de pă
mînt. în Venezuela, în statele Ja- 
racuy și Miranda, țăranii au ocupat 
zeci de moșii. Federația țărănească 
din această țară a declarat că, în- 
trucît guvernul nu ține seama de 
revendicările țăranilor, aceștia nu 
au altceva de ales decît „să înfăp
tuiască reforma agrară cu propriile 
lor mîini". In Brazilia, ca urmare a 
luptei țăranilor pentru pămînt, gu
vernatorul statului Rio Grande do 
Sul a decretat reforma agrară în a- 
cest stat. In Chile sute de țărani, 
împreună cu familiile lor, au orga
nizat un marș spre capitala provin
ciei Colchegua, orașul Sqn Fernan
do, în semn de protest împotriva 
condițiilor de muncă neomenești 
impuse de către marii moșieri.

ROBII MOȘIERILOR
ȘI AI MONOPOLURILOR

Publicațiile Organizației Statelor 
Americane (O.S.A.) și alte organe 
de propagandă nord-americană sînt

pline de fotografii care înfățișează 
țărani sud-americani, înveșmîntați 
în straie pitorești, purtînd „som
brero" și mîngîind strunele ne
lipsitei chitare. S-ar părea că acești 
oameni trâièsc într-un belșug de 
basm. Dar după cum arată și fră- 
mîntările descrise mai sus, departe 
de această imagine paradisiacă, 
soarta țăranului latino-american 
este cu totul alta.

Mai bine de jumătate din supra
fețele agricole din America Latină 
se află în stăpînirea unui mic grup 
de proprietari, reprezentînd doar 1,5 
la sută din totalul celor ce se o- 
cupă cu agricultura.

Expertul columbian Oscar Delga
do arată că 110.000 de mari pro
prietari posedă în medie cîte 4.000 
ha fiecare, monopolizînd 69,9 la sută 
din suprafața cultivată a Americii 
Latine, iar 5,5 milioane de mici a- 
gricultori totalizează doar a 17-a 
parte din suprafața ocupată de ma
rile domenii, adică 3,7 la sută din 
totalul terenului cultivat. Mai puțin 
de 2 la sută din populația Americii 
Latine stăpînește peste jumătate din 
bogățiile acestui continent. în ace
lași timp, în țările latino-americane 
75—90 la sută din țărani nu au de
loc pămînt.

în Paraguay, 5 la sută din pro
prietarii de pămînt dețin 94 la sută 
din suprafața arabilă a țării 1

în afară de latifundiarii locali, 
monopolurile nord-americane au o- 
cupat importante suprafețe de pă
mînt. Faimosul trust ..
Company" posedă nesfîrșite latifun
dii în toate țările Americii Centrale 
și în unele state sud-americane. Nu
mai în Guatemala această compa
nie obține anual un profit de peste 
40.000.000 de dolari.

în Peru acționează „W. R. Grace 
and Company“, „Cerro de Pasco 
Corporation" etc. Nu de mult, mono- 
poliștii au achiziționat în această 
țară un teritoriu de 4.000 km p în 
regiunea Pucalpa, creînd un fel de 
„stat în stat“.

UN FLAGEL PERMANENT :
FOAMETEA

Consecințele dominației moșie
rilor și a monopolurilor străine sint 
dezastruoase pentru imensa majori
tate a locuitorilor.

Cu ani în urmă, savantul brazilian 
de renume mondial Josué de Castro 
scria în cartea sa „Geografia foa
mei" că în America Latină drama 
foamei înglobează peste două 
treimi din locuitori. Or, populația ță
rilor latino-americane este formată, 
în majoritate, din țărani. Situația a- 
cestora oferă tablouri de-a dreptul 
zguduitoare. In Peru țăranii consu
mă frunze de coca (un arbust din 
căre se extrage cocaina) pentru 
a frîna activitatea glandelor en
docrine care provoacă pofta de mîn- 
care. „Țăranii aiacucio din Peru, 
informează ziarul ecuadorian „El 
Telegraf", își părăsesc locuințele 
goniți de disperare, își vînd copiii 
pentru a-i scăpa de chinurile foa
mei". Potrivit unor calcule, venitul 
pe o zi al unei familii de patru 
persoane de indieni uasipungero din 
Ecuador este mai mic decît mini
mul de cheltuieli stabilit de guver
nul ecuadorian pentru un cal al ar
matei. în asemenea condiții trăiesc 
peste 1.200.000 de oameni.

Pe întinsele plantații ale lui „Uni
ted Fruit Company“ și altor trusturi 
nord-americane, muncitorii agricoli 
lucrează în condiții de epuizare fi- 

„United Fruit zică, lipsiți de cele mai elementare 
drepturi. în Peru și Ecuador 
este răspîndit sistemul celor „cinci 
părți“. Intrucît se consideră că pă
mîntul, apa, semințele și vitele de 
muncă aparțin latifundiarului, acesta 
primește patru părți din recoltă, iar

țăranul, avînd doar brațele de mun
că — o singură parte. Dijma în 
parte și dijma la tarla sînt aproxi
mativ tot atît de răspîndite ca și în 
urmă cu cîteva decenii.

Situația actuală din agricultura 
Americii Latine este rezultatul domi
nației relațiilor semifeudale și jy 
exploatării monopoliste. De altfel, 
între acești doi factori există o le
gătură strînsă. Monopolurile convie
țuiesc „pașnic“ cu marii latifundiari, 
de la care arendează întinse supra
fețe de teren. în același timp, lati
fundiarii sînt aliați cu monopolurile, 
deoarece cu sprijinul acestora, (pri
mit deseori sub forma intervențiilor 
militare), își mențin privilegiile ame
nințate de mișcarea de eliberare. 
Latifundiarii, elemente reacționare, 
se împotrivesc pătrunderii la sate 
a tot ce e nou în domeniul tehnic, 
social și cultural. Deși sînt puțin 
numeroși, împreună cu reprezentan
ții monopolurilor, ei exercită o pre
siune puternică asupra politicii gu
vernelor latino-americane. De multe 
ori își impun voința în parlament și 
practic hotărăsc orientarea politicii 
guvernelor.

De aceea lupta pentru refor
ma agrară — obiectiv principal ’• 1 
mișcării de eliberare din America 
Latină — este inseparabil legată de 
lupta împotriva dominației monopo
liste.

Masele țărănești, în alianță cu 
clasa muncitoare și avînd sprijinul 
celorlalte forțe progresiste, cer lichi
darea latifundiilor autohtone și stră
ine și trecerea pămîntului în mîinile 
țăranilor.

Un ziarist vest-german povesteș
te că, asistînd la un miting al țărani
lor într-o localitate din Peru, la 
caie se vorbea despre necesitatea 
reformei agrare, a auzit strigînd din 
mulțime : „A la cubana !“ Ecoul 
transformărilor petrecute în viața 
țărănimii din Cuba, unde pămîntul 
aparține celor ce-1 muncesc, iar ex
ploatarea omului de către om a fost 
lichidată, a ajuns în toate colțurile 
continentului latino-american, însu
flețind milioanele de țărani în lupta 
lor pentru pămînt, pentru indepen
dență națională, pentru progres.

V. OROS
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