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ÂV ÎNTÎMPINAREA ZILEI
DE 1 MAI

Ce arată graficele întrecerii

20 BANI

Fire si țesături de bună calitate

DOBROGEA — 160.000 hectare.

Medgidia, raion fruntaș

A

MINERI IN VIZITA LA MINERI

din Iași obține zilnic 
succese în întrecerea

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VÄJ

Organ al Comitetului Central al P.M.R

Anul XXXI Nr. 5509 Miercuri 25 aprilie 1962

Muncă rodnică pe ogoarele patriei

Raioanele Slobozia, Zimnicea și Medgidia au terminat semănatul porumbuluiHărnicie și bună organizareîn seara zilei de 24 aprilie, în raionul nostru — Slobozia — s-a terminat semănatul porumbului. Colectiviștii, mecanizatorii din S.M.T. și gospodăriile agricole de stat s-au străduit să însămînțeze porumbul la vreme și în bune condiții agrotehnice pentru a obține o recoltă bogată.învățînd din experiența anului trecut, cînd în raion s-a obținut o producție medie de peste 3.000 kg porumb boabe la hectar, noi am a- cordat o atenție deosebită pregătirii campaniei agricole de primăvară, încă din primele zile bune de lucru în cîmp, organizațiile de partid au desfășurat o intensă muncă politică în rîndul colectiviștilor pentru folosirea deplină a mașinilor și atelajelor. în felul acesta culturile din prima epocă au fost semănate la vreme. Cînd a sosit perioada optimă pentru porumb s-a trecut la semănatul acestei culturi. Zilele frumoase din săptămîna trecută au fost folosite din plin.în toată această perioadă, centrul activității comitetului raional de partid și a sfatului popular raional a fost mutat în gospodăriile colective și în gospodăriile de stat, a- colo unde se hotărăște soarta recoltei. Activiștii de partid și de stat au ajutat în mod direct la rezolvarea diferitelor probleme pentru ca tractoarele și mașinile agricole să fie folosite cu întreaga lor capacitate.Cu toate că gospodăriile colective din comunele Traianu, Smirna, Amara și altele au suprafețe mari cu porumb — fiecare între 800-1.000 . de Ița — ele au terminat semănatul 'acum cîteva zile. Consiliile de conducere și șefii brigăzilor, de tractoare au organizat temeinic munca la pregătirea terenului și la

semănat. Cele mai multe tractoare au avut asigurat și schimbul II. Noaptea se lucra la pregătirea terenului, iar ziua la semănat. Fiecare tractorist și-a îngrijit bine tractorul pentru a nu avea nici o defecțiune în brazdă. Ca să nu se piardă timp mult cu alimentarea semănătorilor, brigadierii de cîmp din gospodăriile colective au luat măsuri ca sacii cu sămînță să fie transportați din timp la cîmp. Și nu numai atît. Ei au socotit la ce distanță se va termina sămînță din semănători și au așezat sacii la capătul tarlalei la distanțe potrivite. S-au folosit și atelajele gospodăriilor colective, îndeosebi la pregătirea terenului.Pentru a asigura calitatea semănatului, membrii consiliului de conducere au răspuns, fiecare de cite o semănătoare, pe care au lucrat efectiv.Unele gospodării de stat ca An- drășești, Slobozia și' altele, care au terminat mai devreme semănatul, au ajutat gospodăriile colective cu tractoare și mașini agricole.Convingîndu-se de avantajele pe care le aduc culturile intercalate, colectiviștii au semănat fasole printre porumb pe o suprafață de 5.200 de ha și dovleci pe 2.000 de hectare.Angajamentul luat la începutul campaniei de însămînțări de către colectiviști, mecanizatori și lucrători din gospodăriile de stat de a munci cu însuflețire pentru a termina semănatul înainte de deschiderea sesiunii Marii Adunări Naționale a fost îndeplinit. Acum ei acordă toată atenția lucrărilor de îngrijire a culturilor pentru a obține în acest an o recoltă bogată.
ILIE TUDOR 

secretar al Comitetului 
raional de partid Slobozia

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). — In 
regiunea Dobrogea se continuă cu inten
sitate însămînfaful porumbului. Pînă în 
seara zilei de 24 aprilie, In regiune s-au 
însămînfat in total peste 160.000 de ha 
cu porumb.

Gospodăriile colective și de stat din 
raionul Medgidia au raportat in seara zi
lei de 24 aprilie a.c. că au terminat în
sămînfaful porumbului boabe pe cele 
33.541 ha cît au avut în plan, precum 
și 70 la sută din porumbul pentru siloz. 
De asemenea, au terminat însămînfaful 
gospodăriile colective și de sfaf din raza 
orașului Constanfa.

Sînt mult avansafi cu semănatul po
rumbului și colectiviștii din raioanele Is
tria și Negru Vodă.

Tractoarele și atelajele 
au lucrat din plin

ZIMNICEA (coresp. „Scînteii“).— 
Folosind din plin capacitatea de 
lucru a tractoarelor, mașinilor agri
cole și a atelajelor, colectiviștii și 
mecanizatorii din raionul Zimnicea 
au reușit să termine semănatul po
rumbului pe cele 18.000 ha. Printre 
porumb,
fasole pe o suprafață de 3.900 de 
ha și dovleci pe 1.500 de ha. In 
prezent, se fac pregătiri pentru lu
crările de îngrijire a porumbului.

colectiviștii au semănat

Brigada de tractoriști condusă de Stanislav PiascovschI, de la 
S.M.T. Botoșani, dă un prețios ajutor colectiviștilor din Bucecea la se
mănatul porumbului. în fotografie : șeful brigăzii șl tractoriștii N. Flo- 
raru, E. Berescu, D. Nechita, I. Chițan, C. Bărbuță primesc indicații de la 
președintele gospodăriei, Irimia Gheorghe, și de la Vasile Sofiean, bri
gadier de cîmp, cu privire la organizarea muncii la semănat.

(Foto : Gh. Vințllă)

Prin telefon de la corespondenții noștri

ReaBHîăo Ba semănatuB porumbuBus
ÏN REGIUNEA BANAT - 107.700 

hectare.
în Banat se însămînfează zilnic 

20.000 ha. Pînă marți seara în re
giunea Banat s-au însămînfat cu po
rumb 107.700 hectare.

IAȘI : Zilnic peste 20.000 hectare.
Pînă în seara zilei de marți, în regiu-

nea lași s-au semănat 61.000 de ha, rea- 
lizindu-se zilnic, tn ultimele trei zile, 
peste 20.000 de ha. •

ÎN REGIUNEA ARGEȘ — 117.500 
hectare.în regiunea Argeș s-au semănat 190.800 de ha din care cu po- 117.500 de hectare.peste rumb

Pe întreaga suprafață cu porumb

CLUJ '(coresp. „Scîn- nean sînt fruntașe. Oțela- 
teii“). — Graficele întreçe- . rii au dat și ei peste plan 
rii de la uzinele „Industria 
Sîrmii" arată că de la în
ceputul lunii aprilie și 
pînă în prezent, metalur- 
giștii au dat peste plan 
800 tone produse metalur
gice. Cele mai bune rezul
tate le-au obținut lamina- 
torii, care aii realizat peste 
plan 290 tone laminate. 
Schimburile maiștrilor 
Achim Vezoc și Ion Mărgi-

aproape 100 tone de oțel, 
iar trefilatorii — peste 300 
tone de sîrmă trefilată.

Succese de seamă s-au 
obținut șl în îmbunătățirea 
calității produselor. Tot
odată a sporit numărul 
sortimentelor de oțeluri 
speciale, de sîrme, ca
bluri și electrozi de cali
tate.
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IAȘI (coresp. „Scînteii"). 
— In întîmpinarea zilei de 
1 Mai colectivul de mun
citori, tehnicieni și ingi
neri de la fabrica „Țesătu
ra“ ” 
noi

socialistă. In primele două 
decade ale lunii aprilie au 
fost produse peste plan 
fire de bumbac și țe
sături finite, îmbunătățin- 
du-se simțitor calitatea lor.

^Stăruia de mai mult timp o *■-*’ „neînțelegere" între minerii din Lupeni și cei din Uricani. Și unii și alții pretindeau că dețin întîietatea în privința vitezelor pe care le neau la lucrările de înaintări în galerii. Minerii din Lupeni aveau de partea lor experiența îndelungată, recordurile stabilite cu ani în urmă de brigada condusă de Mihai Huda. Deși tînăr, colectivul de la Uricani avea și el motive să nu se lase mai prejos. Ba, chiar mai mult...„Neînțelegerii“ trebuia să 1 se pună capăt. Urma ca cineva să facă primul pas. într-o bună zi cei din Lupeni au plecat la vecini. îi interesa mai ales brigada condusă de Constantin Sorescu. La Uricani, această era socotită cea mai bună de la înaintări....Oaspeții au fost conduși la galeria de pregătire a abatajelor 8 și 9 din blocul I, drepte, armate tip T.H., nu vința calității lucrată după tei mineritului. în apropierea ortului flocul de muncă) au observat cum sînt aranjate cu grijă bandajele de lemn pentru armare, gata tăiate la dimensiuni corespunzătoare. „Maiștrii mineri le poartă de grijă, îi a- provizionează din timp cu lemn și armături metalice" 6- a constatat un miner de la Luperji.Cînd au sosit la ort, acolo tocmai se perforau găurile. Brigada și-a întrerupt pentru puțin timp lucrul. S-au făcut prezentările. Pavel Mihuț, Tudor Moloci, Ovidiu Chere- beț, Nicolae Ungureanu erau nume de mineri despre care Sorescu a auzit vorbindu-se. De astă dată i-a cunoscut personal. Unul mai curios din fire l-a întrebat pe șeful de brigadă :— De cînd sînteți fruntași ?— N-aș putea să-ți spun — i-a

obți-
răspuns Sorescu după ce s-a gîn- dit cîteva clipe, fără să-și amintească o dată anume.— Dar de cînd n-ați mai lucrat sub 50 de metri ? — a continuat mi-

brigadă
sectorul II. Galeriei în profile metalice i-au găsit în pri- nici un cusur. Era toate regulile ar-

nerul de la Lupeni să-1 iscodească pe Sorescu.Trebuie să-mi amintesc. Nu-i deloc ușor. Media noastră pe ultimul an e o cifră rotundă : 100 de metri liniari de galerie pe lună.Oaspeții din Lupeni au schimbat priviri admirative. N-aveau de-a face cu o brigadă care stabilește recorduri, ci cu un' colectiv care obține lună de lună, Consecutiv, viteze de avansare demne de toată lauda.Minerii din Lupeni au aflat amănunte folositoare despre felul cum muncesc vecinii lor : despre faptul că operația de perforare se ,face simultan cu două-trei perforatoare ; au văzut o organizare a muncii bine chibzuită. Ei au făcut un rodnic schimb de păreri despre per- fo-rajul umed, pe care brigada con-

locul lemnului ? — i-au întrebat ei pe minerii lui Sorescu.Ziua aceea a fost pentru toți plină de învățăminte.Brigăzii conduse de Constantin Sorescu i-au sosit deunăzi „întăriri* proaspete: Gheorghe Sorescu. Mulți din membrii brigăzii îl cunosc bine pe noul venit în brigadă. Le-a fost multă vreme șef de brigadă. în anul 1959 i-a părăsit. Mina îl recomandase pentru școala de maiștri mineri din Petro- șeni. Mai are un... pas și-o va absolvi. Vizita la locul de muncă n-a fost întîm- plătoare. Gheorghe își face practica de producție Uricani șialături de
la dorința de a de losta lui bri- fratele său, caremunci gadă și i-a luat looul atunci cînd a plecat să învețe, i-a fost îndeplinită. în acest colectiv se simte ca-n familie. Frații Sorescu au fost decorați pentru meritele lor cu Ordinul Muncii clasa a III-a — și apoi Gheorghe în 1959, iar în 1960 și Costică, au fost primiți în rîndul membrilor de partid.

TTîà e la schimbul de experiență care a avut loc între minerii de la Lupeni și cei din Uricani au trecut cîteva săptămîni. între timp, brigada condusă de Constantin Sorescu a primit (pentru a cîta oară ? 1) titlul de brigadă fruntașă. Poate că düsâ“de““soms7u ÏÏ aplică“cu muK vestea a °’uns vecini. Faptsucces. Privirile exigente ale celor din Lupeni au surprins și faptul că înainte de operația de pușcare, vatra locului de muncă a fost acoperită cu seînduri noi nouțe și au înțeles că ele ajută brigăzii să încarce mai repede materialul. Dar... după două-trei pușcături, scîndurile se fac ferfeniță și atunci se folosesc altele. De ce nu vă procurați o tablă metalică pe care s-o folosiți în
G4> = --------

sigur este însă că în întrecerea pe care ei o desfășoară în cinstea zilei de 1 Mai nu se vor mal ivi „neînțelegeri*. Vecinii se cunosc bine de astă dată.
C. MORARU

Maistrul Gheorghe Negru, din 
secția aparataj a uzinelor „Elec- 
troputere“ Craiova, este cunoscut 
în întreprindere pentru sprijinul 
pe care-1 dă tinerilor muncitori
în ridicarea calificării profesio
nale. Colectivul secției este frun
taș in întrecere. In cinstea zilei 
de 1 Mai, muncitorii și tehnicienii 
din secție au realizat 30 de trans
formatoare peste plan șl au ob
ținut însemnate economii de ma
teriale. (Foto : M. Andreescu)

Produse și economii

C1MPINA (coresp. „Scînteii’’). <—> 
Oamenii muncii din întreprinderile 
industriale și unitățile economice 
din orașul și raionul Cîmpina au 
obținut bune rezultate de la începu
tul anului și pînă în prezent. Ei și-au 
realizat sarcinile de plan la pro
ducția globală în proporție de 103,2 
la sută. în această perioadă au fost 
livrate peste plan 360 tone de ci
ment, 544 de anvelope auto și moto, 
aproape 1.000 tone produse petro
liere și alte produse în valoare to
tală de peste 20 milioane lei.

In întrecere, un obiectiv de sea
mă îl constituie îmbunătățirea ca
lității produselor și reducerea pre
țului de cost. O experiență valo
roasă a obținut în această privință 
colectivul Uzinei metalurgice din 
Sinaia. Aici au fost larg extinse o 
serie de metode avansate de lucru 
— cum sînt turnarea de precizie, 
tratamentul termic al pieselor prin 
carbonitrurare și altele — care au 
contribuit la ridicarea nivelului ca
litativ al aparatului de injecție fa
bricat în uzină. La uzinele, chimice 
„Victbriă’’-Florești prețul de cost al 
produselor a fost redus simțitor, 
realizîndu-se în primul trimestru al 
anului economii bănești în valoare 
de 1.326.000 lei. In aceeași perioadă, 
petroliștii din schela Moreni au rea
lizat economii la prețul de cost în 
valoare de 324.000 lei, iar metalur- 
giștii de la Uzina mecanică Cîm
pina — în valoare de 605.000 lei-

Cu capacitățile existente 
o producție sporită

Primul secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, a primit pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Uniunii So-
vietice la București, I. K. Jegalin, cu care a avut o convorbire în legătură cu schimbul de păreri so- vieto-american privind rezolvarea 

a
a-

vieto-american privind pașnică a problemei germane și celorlalte chestiuni legate de ceasta.

Sesiunea Sovietului Suprem ai U.R.S.Smijloacelor meca- 
recoltare a sfufu-

Campania de recoltare

Semănăm fasole și alte culturi 
intercalate

a stufului a luat sfîrșit
Datorită extinderii 

nizafe, campania de 
lui din Delta Dunării s-a încheiat anul 
acesta prin recoltarea unei cantități de 
200.000 tone de stuf. Producția recol
tată mecanizat este de 2,3 ori mai 
mare decît aceea din campania 1960- 
1961. S-a dublat de asemenea canti
tatea de stuf obținută pe agregatul de 
recoltare.

A intrat în obișnuința 
noastră să cultivăm 
prin porumb fasole și 
dovleci. Anul trecut 
am semănat culturi 
intercalate pe o supra
față de 250 de hectare. 
Ce cîștig am avut din 
aceasta ? Am realizat 
peste 63.000 lei din 
lorificarea fasolei; 
asemenea pe lingă 
losirea dovlecilor 
hrana animalelor 
realizat 10.000 lei
vînzarea semințelor de 
dovleac. Iată cum rie 
pe aceeași suprafață 
scoatem și recolte mari 
de porumb și producții 
bune la alte culturi atît 
de folositoare.

în acest an semănăm 
culturi intercalate prin 
porumb pe întreaga su
prafață de 360 ha. în-

varie foin 
am 
din

deosebi vom extinde 
cultura fasolei prin po
rumb pentru că pe Un
gă cîștigul ce-l avem, ea 
îmbogățește solul cu a- 
zot, ceea ce duce la 
sporirea producției în 
anul următor.

lată cum semănăm 
noi culturile intercala
te. Avînd terenul arat 
adine din toamnă și 
îngrășat, am* reușit să 
semănăm pînă acum 
porumbul pe o supra
față de peste 200 ha. 
Ajutați de tractoriștii 
de la S.M.T. Codăești, 
vom sfîrși semănatul 
porumbului în cel mai 
scurt timp, după care 
vom trece imediat la 
semănatul culturilor in
tercalate. Fasolea o pu
nem în cuiburi cu sapa 
pe rînd, mergînd pe 
urmele lăsate de semă-

nătoare. Cantitatea 
sămînță folosită 
cam de 15 kg * 
hectar. Toamna însă 
recoltăm 300 kg și chiar 
mai mult. Colectiviș
tii spun în glumă : 
„Fasolea noastră scoa
te pui“. Semănate în a- 
cest fel culturile inter
calate nu încurcă efec
tuarea mecanică a lu
crărilor de întreținere. 
Mă refer la prima și a 
doua prașilă mecanică 
care se pot executa 
bine.

Muncim cu hărnicie 
pentru a obține în a- 
cest an producții spo
rite.

F. COTEA 
președintele 

gospodăriei colective 
din satul Pribești, 

raionul Vaslui

de 
este 

la

Ectiipa D. P. Domine 
în semifinala Turneului U.E.r.A.încheiat preliminariileIeri s-au celei de-a XV-a ediții a Turneului de fotbal pentru \ Echipa R. P. Romîne a învins cu scorul de 3—0 echipa R. F, Germane, calificîndu-se astfel în semifinală. S-au mai calificat în semifinală echipele : R.P.F. Iugoslavia Turcia. (Amănunte în pag. IlI-a).

juniori—U.E.F.A.

Premieră teatrală
?i

Teatrul de Comedie a prezentat 
marți seara în premieră piesa „Nuntă 
la castel“ de Sută Andras, în romî- 
nește de Margareta și V. Em. Galan. 
Piesa, pusă în scenă de Lucian Giur- 
chescu, are în distribuție pe Șteian 
Ciubotărașu, Nineta Guști și N. Găr- 
descu, artiști emeriți, Vasilica Tasta- 
man și alții. Scenografia este sem
nată de Dan Nemțeanu.

Ierl și-a continuat lucrările sesiunea Sovietului Suprem ai U.R.S.S. 
ședința comună a Sovietului Uniunii și Sovietului Naționalităților, 

LEONID BREJNEV a fost reales în unanimitate președinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Sesiunea a aprobat activitatea guvernului care, în conformitate cu 
Constituția, și-a depus mandatul șl l-a însărcinat pe NIKITA 
SERGHEEVICI HRUȘC1OV să prezinte propunerea cu privire la com
ponența noului guvern al U.R.S.S.

In continuarea ședinței, Andrei Gromîlco, ministrul Afacerilor Externe 
ai U.R.S.S., a prezentat un raport cu privire la fratativele de la Geneva. (Citiți darea de seamă a ședinței și raportul lui A. Gromîko în pag. IV-a).
PREMIERUL INDIAN NEHRU și-a exprimat în parlamentul Indiei îngrijorarea în legătură cu hotărîrea S.U.A. de a efectua experiențe cu arma nucleară.
STAREA DE ASEDIU, existentă în Guatemala cu începere de la 24 ianuarie, a fost extinsă pe o nouă perioadă de 30 de zile. întreaga țară este cuprinsă de un val de mitinguri și manifestații gimului dictatorial al Fuentes. împotriva relui Ydigoras
ADELINO GWAMBE,partidului Uniunea Națională Democratică din Mozambic, a declarat la Conakry că partidul său este ferm hotărît să elibereze țara și poporul do sub jugul portughez.

președintele

GREVA CELOR 18.000 DE MUNCI
TORI de la minele din Asturia (Spania) care protestează împotriva ne- satisfacerii revendicărilor lor s-a extins în cursul zilei minele vecine.

LA GENEVA s-a de-a 17-a sesiune nomice O. N. U. (C.E.E.).
LA CÄILE FERATE din Franța, greva oamenilor muncii, care afectează în prezent 30 la sută din trafic, se intensifică. Această grevă, precizează agenția France Presse, a și produs perturbări în ce privește aprovizionarea cu cărbune a unor centre din sud-estul țării.

de 23 aprilie la
deschis ieri cea a Comisiei Eco- pentru Europa

Documentele al P.M.R. au ca, odată cu dezvoltarea, modernizarea și reutilarea întreprinderilor, să fie folosite capacitățile de producție existente în fabrici și uzine. Aceasta este o cale importantă pentru realizarea sarcinilor planului de 6 ani. Și experiența uzinei noastre arată că pe această cale pot fi puse în valoare însemnate rezerve de creștere a producției și productivității muncii.Plecînd de la concluzia că folosirea deplină a capacităților de producție este nemijlocit legată de îmbunătățirea organizării producției, de asigurarea unei producții în flux, noi am luat în ultimii ani un șir de măsuri în această direcție. La începutul anului 1961, la indicația comitetului de partid, în uzină a început să se studieze cum să se organizeze un flux rațional în secția de construcții mecanice — secție principală a întreprinderii.Un colectiv format din tehnicieni și muncitori fruntași, cu experiență, a întocmit un plan privind reorganizarea secției de construcții mecanice și așezarea mașinilor pe un flux corespunzător. Acest plan’ a fost pus în discuția întregului colectiv al secției și, după ce a fost îmbunătățit cu propunerile muncitorilor, a fost aplicat.Ce s-a întreprins în mod practic ? în secție au fost reamplasate 161 de mașini, s-au montat 36 mașini noi, asigurîndu-se un flux corespunzător producției noastre — flux bazat pe grupe de mașini. Prin reampla- sarea mașinilor s-au eliberat și însemnate suprafețe de producție pentru montaj.Măsuri pentru mai buna folosire a suprafețelor de producție au fost luate și la secția de construcții metalice și cazangerie. Aici a fost eliberată o mare suprafață prin eva- . cuarea unor materiale care nu intrau în procesul de producție în luna respectivă. Secția fiind descongestionată de aceste materiale, procesul de producție a început să se desfășoare în condiții mult mai bune. Brigăzile conduse de maiștrii Constantin Orășeanu, Ion Andreev, Dragomir Rodicenco și Pavel Jidov dau un bun exemplu în ce privește utilizarea spațiului de producție și organizarea locului de muncă.Mari rezerve în ce privește capacitățile de producție ale mașinilor și utilajelor au fost puse în valoare prin folosirea deplină a timpului lor de lucru. Conducerea uzinei, împreună cu comitetul sindicatului, a luat măsura să se extindă acțiunea

Congresului al III-lea subliniat necesitatea

ingineri,

inițiată de maistrul Marin Zamfir -a de preluare a schimburilor din mers. Pe această bază s-a ajuns să se înlăture timpul pierdut la preluarea schimburilor.Toate aceste măsuri au determinat o creștere simțitoare a indicelui de utilizare a principalelor mașini și utilaje din uzină. La mai buna folosire a mașinilor au contribuit și unele inițiative apărute în cadrul întrecerii ce se desfășoară în secțiile și atelierele uzinei. Ținînd cont de calitatea materialului, de viteza și adîncimea șpanului, au tocmite diagrame de lucru pe de mașini. Extinderea metode a dus la creșterea tivității muncii, în medie sută, la unele strunguri din secție.O altă cale care a dus la o mai deplină folosire a capacităților de producție a fost modernizarea unor mașini. Ne-am îndreptat atenția, în pi'imul rînd, spre modernizarea unor utilaje-cheie, în vederea creșterii randamentului lor. Astfel la presa de 2500 tone s-a prevăzut mărirea cadenței de presare și a vitezei de ridicare a macaralei care deservește presa. Această modernizare a fost realizată parțial și ea va avea ca rezultat o creștere a productivității cu 15 la sută. Lucrări de modernizare s-au executat și la alte mașini. .Bilanțul primului trimestru arată că, prin măsurile întreprinse pentru mai buna folosire a capacităților de producție, au fost puse în valoare importante rezerve de creștere a producției și productivității muncii. Față de perioada corespunzătoare a anului trecut, producția globală a crescut cu 20,3 la sută, iar producția marfă .cu 25,6 la sută ; în același timp, productivitatea muncii a sporit cu 9,5 la sută, iar prețul de cost a scăzut cu 3,23 la sută.Desigur, mai avem încă multe de făcut în domeniul folosirii capacităților de producție din uzină. O atenție mai mare trebuie să dăm organizării și, în special, calității reparațiilor pe care le executăm la mașini. E nevoie să acționăm cu perseverență pentru a asigura în mai mare măsură dotarea secțiilor cu scule și aparate de măsură și control.Dezvoltînd experiența dobîndită pînă acum, muncitorii și tehnicienii noștri vor putea să obțină noi realizări în domeniul utilizării mai bune a

fost în- pe gru- acestei produc- cu 6 la

capacităților de producție.
NICOLAE IORGA 

director al uzinelor metalurgice 
de utilaj greu „Progresul”-Brăila
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RĂSPUNSURI 999 UECsveei
Nenumărate sînt formele prin care oamenii muncii din țara noastră își aduc contribuția la rezolvarea problemelor de interes obștesc. în comitetele cetățenești, în comisiile permanente ale sfaturilor populare, în a- dunările de dări de seamă ale depu- taților, în consfătuirile de producție, în contactele zilnice cu organele de partid și de stat, oamenii muncii își spun părerea despre treburi gospodărești, despre unele probleme economice, sociale, fac propuneri și observații judicioase. Participarea activă la viața obștească, preocuparea manifestată de milioanele de cetățeni pentru problemele de interes general constituie una din principalele forme de manifestare a înaltei conștiințe socialiste ce se dezvoltă în rîndul maselor largi ale poporului.Multe din scrisorile și sesizările cetățenilor sînt adresate presei noastre. Fie că se publică sau nu, majoritatea scrisorilor își găsesc rezolvarea cu ajutorul organelor de partid, al ministerelor, al sfaturilor populare, iar autorii lor capătă răspuns. Din cele aproape 63.000 de scrisori primite anul trecut de redacția „Scînteii“, multe au fost publicate ; 23.221 scrisori au fost trimise autorităților spre cercetare și luarea măsurilor corespunzătoare.. Răspunsurile primite de redacție — peste 21.300 — au fost comunicate autorilor. Din aceste răspunsuri se desprind grija și spiritul de răspundere al organelor de partid și de stat, al organizațiilor economice, față de scrisorile oamenilor muncii, preocuparea lor pentru îmbunătățirea continuă a muncii cu scrisorile.Nu de mult, ziarul nostru a trimis spre rezolvare Comitetului orășenesc de partid Galați o scrisoare în care Ion Grigore, de la stația C.F.R. Brateș, ne semnala că întreprinderea locală de specialitate tărăgănează în mod nejustificat soluționarea unor cerințe îndreptățite ale locatarilor unui imobil din str. Traian. Un activist al comitetului orășenesc de partid și președintele sfatului au cercetat cele semnalate la fața locului, luînd imediat măsurile corespunzătoare. Din acest moment, poate că unii s-ar fi declarat mulțumiți ; sesizarea era rezolvată. Dar Comitetul orășenesc de partid Galați, cercetînd scrisoarea lui Ion Grigore, a socotit că se cuvine să se tragă din acest caz particular învățămintele cuvenite. Pornind de la această sesizare, biroul comitetului orășenesc

In sectorul motor al uzinelor de 
tractoare din Brașov, numărul munci
torilor care execută numai lucrări de 
calitate superioară e în continuă creș
tere. Rebuturile au scăzut mult sub 
limita admisă. Printre cel care se e- 
vldențiază dînd produse de calitate 
superioară se află și strungarul 
Gheorghe Toma. El a ctștigat întrece
rea care s-a desfășurat recent pentru 
obținerea titlului de cel mal bun 
strungar al secției. In fotografia din 
stînga : Gheorghe Toma lingă strun
gul Ia care lucrează. (De la CON
STANTIN CHIPEREA, strungar).

înființat în anul 1956, cercul de pic
tură de pe lîngă clubul fabricii de rul
menți din Bîrlad are o bogată activi
tate. Pictorii amatori — muncitori, in
gineri, tehnicieni, funcționari șl mem
brii familiilor acestora — au prezen
tat în cadrul celor 14 expoziții orga
nizate pînă acum de clubul întreprin-
deril, numeroase lucrări. In prezent, pictorii amatori din tabrlca pregătesc lucrări pentru o 
nouă expoziție care se va organiza la clubul întreprinderii în cinstea zilei de 1 Mai. Anton Vădeanu, 
strungar — fotografia din dreapta — unul dintre cei mai tineri pictori amatori, pregătește șl el 
o lucrare pentru expoziție. (De la ELIADE SOLOMON, controlor de utilaje, MOCANU MARIN, 
tehnician).

g irectorul gospodăriei 
„Valea lui Mihai“Pe cîmp, lîngă o mașină de semănat porumb, trebăluie-sc doi oameni. Unul este tractoristul Alexandru David. Celălalt Szabô Emeric, directorul gospodăriei de stat Valea lui Mihai din raionul Marghita. Tractoristul ascultă cu atenție explicațiile directorului despre modul cum trebuie reglată mașina.— Uite, vezi ? în felul ăsta boabele de porumb cad ia distanțe egale, laolaltă cu o porție de îngrășăminte chimice. Densitatea va fi cea potrivită, iar prașila manuală se poate face mai bine... Ei, te poți descurca singur ?— Pot, tovarășe director, răspunde David. Apoi se urcă pe tractor și se tot duce în lungul tarlalei.Szabô îmbrățișează cu privirea largul cîmpului, presărat ici-colo cu tractoare și mașini de semănat. Rare au fost primăverile cînd ziua semănatului să fie așteptată cu atîta nerăbdare. Cît de tîrziu a venit primăvara, gospodăria a terminat totuși pînă la 14 aprilie semănatul culturilor din epoca I și a trecut apoi la semănatul porumbului. Szabô parcă nici nu s-ar dezlipi de ogor. Dar ce te faci csînd mai sînt atîtea de rezolvat ?...Am mai avut prilejul să povestim despre oameni .pasionați, care se identifică cu tot ceea oe este legat de agricultură. Și Szabô este unul din aceștia. La începutul activității sale, după ce și-a dat seama de situația din gospodărie, și-a îndreptat atenția asupra sectorului zootehnic, unde rămînerea în urmă era mai evidentă. Animalele arătau prost, iar producția de lapte pe cap de vacă nu se ridicase niciodată peste 2.000 de litri. Nici în ce privește porcii situația nu se prezenta mai bine. Gospodăria avea multe scroafe, dar prolificitatea era redusă, iar la înțărcare purceii aveau >îoar 9-10 kg. 

de partid a analizat într-o ședință felul în care se ocupă sfatul popular de rezolvarea scrisorilor. In urma acestei ședințe, comitetul executiv al sfatului popular a luat măsuri pentru îmbunătățirea muncii cu scrisorile și sesizările făcute de cetățeni.Un simplu semnal — dar el poate duce la soluții juste, la economii de materiale și fonduri, la îmbunătățirea unei activități gospodărești.Corespondentul voluntar Constantin Bute ne-a scris că pe unele șantiere din Onești o serie de materiale de construcții nu sînt folosite rațional. După apariția scrisorii, conducerea grupului de șantiere nr. 4 Onești -a analizat lipsurile semnalate atît în ședințele organizate cu toți șefii de lot, maiștri și ingineri, cît și în consfătuirile de producție ținute în fiecare secție. Rezolvarea nu s-a limitat însă la atît. Pentru înlăturarea risipei, sub îndrumarea organizației de partid și în colaborare cu comitetul de secție sindicală, s-au luat imediat măsuri. Printre altele, s-au întocmit fișe limită pentru consumul de carbid, electrozi, oxigen etc. - Conducerea grupului șantiere nr. 4 Onești a înțeles importanța semnalului publicat și, în răspunsul adresat redacției, precizează : „Sesizarea fiind întemeiată, noi îi mulțumim corespondentului voluntar Constantin Bute și-l asigurăm că măsurile luate vor duce la o gospodărire mai bună à materialelor, micșorîndu-se Costul construcțiilor".Experiența a dovedit că scrisorile constituie un sprijin concret și prețios pentru îmbunătățirea muncii aparatului de stat și economic, că în rezolvarea lor operativă și eficientă sînt interesați nu numai autorii lor, dar și instituțiile și unitățile cărora le-au fost adresate. Totuși, unele răspunsuri sosite la redacție arată că pe alocuri scrisorile nu sînt încă rezolvate cu spiritul de răspundere cuvenit. Oare organelor Ministerului Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini le poate fi indiferent dacă la uzinele Magheru-Topleț se folosește ori nu mica mecanizare ? Evident că nu ! Cu toate acestea, Direcția mașini agricole din minister, primind o sesizare referitoare la aceasta, în loc să cerceteze lucrurile temeinic și să ia măsuri practice, s-a mulțumit să ne retransmită o comunicare laconică, neconcretă, din partea conducerii uzinei care, în treacăt fie spus, nici înainte și nici după sesizare nu

Pe la multe gospodării de stat a colindat Szabô ca să aleagă cite un taur sau vier de rasă. în același timp s-a îngrijit să ăibă asigurate furajele necesare. Pînă atunci îngrijitorii nu prea puneau mare preț pe respectarea programului. Cînd au văzut însă că noul director vine de fiecare dată mai înaintea lor să vadă felul cum sînt îngrijite animalele, s-au dat și ei, cum s-ar zice, pe brazdă.Mult i-au ajutat pe mulgători șlOameni ai agriculturii socialiste
cursurile de ridicare a calificării organizate de director. Și cu cît rezultatele în producție erau mai bune iar cîștigul lor sporea, se simțeau mai legați de locul lor de muncă.Anul trecut, la un efectiv d9 392 de vaci, producția de lapte de la fiecare vacă furajată a fost de 3.626 de litri ; în acest an, deși numărul de vaci a ajuns la 500, producția medie zilnică de lapte este de peste 10 litri de la fiecare vacă. Mulgătorii s-au angajat să obțină pînă la sfîrșitul anului cîte 4.000 de litri de la fiecare vacă.Cu creșterea producției de lină la oi, conducerea gospodăriei a avut și mai mult de furcă. Deși se făcuseră lucruri bune în ce privește me.rinozarea, de la fiecare oaie se obțineau cam 3 kg de lină. Necazul stătea și în faptul că asemenea producție li se părea ciobanilor cît se poate de mulțumitoare. De aceea nu mică le-a fost mirarea cînd directorul a început să le vorbească despre metode științifice de creștere a oilor șl de obligația lor de a le aplica.

așteptat să se termine in- care a durat peste o lunădeși se întreprind cerce-

și-a schimbat atitudinea față 'de mica mecanizare.Un corespondent voluntar ne-a scris că în magazinele situate în cartierul Burdujeni din orașul Suceava, nu se găsește sare măcinată, deoarece depozitul I.C.R.A. este închis pentru inventar. Ce a întreprins Sfatul popular al orașului Suceava după ce a primit această sesizare ? Nimic. A ventarul, de zile !Uneori, tari la fața locului, nu se acordă a- tenția cuvenită verificării faptelor semnalate. Intr-o scrisoare sosită la redacție se semnalau mai multe deficiențe la cantina gospodăriei agricole de stat Mărășești. Scrisoarea a fost trimisă Trustului regional gostat. In răspunsul semnat de tov. director Valeriu Mitulescu se arată că „în general cantina e bine aprovizionată" și „în concluzie sesizarea... apare ca neîntemeiată“. Oare semnatarul răspunsului s-a încredințat într-adevăr că cele sesizate în scrisoare au fost cercetate temeinic și în cunoștință de cauză ? Se vede treaba că nu, de vreme ce în legătură cu aceeași scrisoare Consiliul regional al sindicatelor Galați ne informează : „Sesizarea a fost justă ; la propunerea comitetului sindicatului, conducerea gospodăriei a înlocuit pe cantinier, luînd totodată măsuri pentru asigurarea unei mai bune deserviri a muncitorilor”.Intr-un mit de la lui Brad, din satul fost pusă vreme. Adevărul e însă cu totul altul : baia stă și acum nereparată. Secretarul sfatului popular, tov. Ia- cob Petru, care a semnat răspunsul, a privit cu ușurință acest fapt.O semnătură așternută pe un răspuns trimis presei de partid o- bligă în primul rînd pe cel care o pune să se încredințeze că faptele semnalate în scrisoare au fost temeinic cercetate, că s-au luat măsuri corespunzătoare pentru rezolvarea lor. Scrisorile oamenilor muncii — expresie a interesului lor tot mai puternic față de problemele obștești — trebuie să së bucure peste tot și în permanență de atenție deosebită și mai cu seamă să fie urmate de măsuri operative și juste.
D. TIRCOB

răspuns la o sesizare, pri- Sfatul popular al raionu- se arată că baia publică Crișan, comuna Ribița, a în funcțiune de multă

Moș Gheorghe are aproape 70 de ani. Și de cînd a putut lua o .nuia în mină, tot după oi s-a ținut. Era socotit unul dintre cei mai pricepuți ciobani. Lui i se părea ceva ciudat să cîntărească mieii la naștere, să-i înregistreze sau să-i boniteze, cum spun zootehhicienii. într-o zi, cînd directorul veni la stînă. Moș Gheorghe i-a spus în față :— Mă rog frumos tovarășe director, eu găsesc că treaba asta nu-i bună. Oile, sărmanele, nu mai știu ce e cu ele de atîta cîntărit, măsurat, ales. Și mă rog frumos, eu ce mi-s : cioban ori felcer sau moașă ?...— Lasă că-i vedea dumneata cînd o crește producția de cel puțin două ori, dacă ești cioban ori. nu.Ori ce-ar fi fost în stare să creadă bătrînul cioban, dar că va crește producția de lînă de două ori, în nici un caz. Și iată că acum producția medie de lînă de la fiecare oaie a crescut la peste 8 kg. Și să-l auziți acum pe Moș Gheorghe cum îi dăscălește pe tineri în privința aplicării metodelor științifice... „Că dacă eu care mi-s de 70 de ani și nu mai pot fără ele"...Oricît ar fi de grăbit și oricîte treburi ar avea pe cap, Szabô Emeric nu-și precupețește timpul cînd e vorba să discute cu oamenii din diferitele sectoare ale gospodăriei.Fără această apropiere și încredere reciprocă între director și muncitori, nu s-ar putea închipui succesele pe care gospodăria de stat Valea lui Mihai le înregistrează de ani în șir. încă din 1957, această gospodărie a devpnit rentabilă, beneficiile fiind de 367.000 de lei. Și cu fiecare an de atunci, beneficiile au crescut. Anul trecut a fost planificată să obțină peste 700.000 de lei. S-au realizat peste 2.200.000 de

Valorificarea terenurilor în pantă, erodate, prin amenajarea de te
rase și plantarea lor cu viță de vie, constituie una din preocupările în
semnate ale stațiunii experimentale complexe de la Ștefănești, regiunea 
Argeș. Specialiștii stațiunii îndrumă și ajută în această direcție gospo
dăriile colective și gospodăriile de stat din regiune. în fotografie : Pe 
terasele amenajate pe dealul Golească, lucrătorii stațiunii plantează 
viță de vie.

---------- o© o-----------

mts'® 28 ajprils© și 2 magCu prilejul zilei de 1 Mai, unitățile comerciale și de alimentație publică, halele și piețele din Capitală 

lei. Din aceștia, numai sectorul zootehnic a adus 1.700.000 de lei. Ho- tărîrea colectivului gospodăriei este ca în acest an fiecare hectar să dea 1.000 de lei beneficii.In raza gospodăriei se află 5.300 ha de teren. Din această suprafață o bună parte este formată din nisipuri zburătoare sau pămînt flămînd, cum i se mai spune. în aceste condiții lupta pentru producții mari de cereale trebuie dusă mai aprig, cu o mai mare mobilizare de forțe. Transportului îngrășămintelor pe cîmp i se dă o atenție la fel de mare ca și recoltatului cerealelor. Pentru că, fără hrană din abundență, pă- mîntul flămînd nu face doi bani.Iată cum se oglindesc în cîteva cifre realizările colectivului gospodăriei de-a lungul cîtorva ani. Producția medie de grîu la ha : 1958 —• 1.717 kg; 1959 — 2.110 kg; 1960 — 2.336 kg ; 1961 — 2.453 kg. Producția medie la porumb boabe la ha : 1958 — 3.163 kg ; 1959 — 2.714 kg ; 1960 — 3.934 kg ; 1961 — 3.375 kg.In viața gospodăriei are un ro.l deosebit organizația de bază. Membri și candidați de partid cum sînt Ion Veigh, Constantin Lefter, Alexandru David și alții poartă de multă vreme titlul de fruntași. Anul acesta 8 dintre cei mai buni muncitori au fost primiți în partid, iar 9 — candidați de partid.Alegătorii din circumscripția electorală Secueni i-au acordat pentru a doua oară lui Szabô Emeric cinstea de a-i reprezenta în Marea Adunare Națională. El găsește întotdeauna timp pentru a-și îndeplini sarcinile de deputat. Pe Valea Ierului ,se construiește un mare canal pentru a o feri de inundație. Cum să nu ia parte și tov. Szabô la o asemenea acțiune în care sînt angrenați mii de oameni ? In toate problemele gospodărești, social-cul- turale, colectiviștii din satul Voevozî sau din Pișcolt și celelalte sate ale circumscripției cer sfatul și sprijinul deputatului lor. Pe bună dreptate, oamenii îi arată respect șl dragoste.
GHEORGHE VLAD 

și din țară vor funcționa după următorul program :■ In zilele de 28 și 30 aprilie, orarul magazinelor, halelor și piețelor poate fi prelungit potrivit necesităților locale cu 1-2 ore la prînz sau seara.Duminică 29 aprilie toate magazinele de produse alimentare și industriale, precum și halele și piețele, vor funcționa potrivit orarului unei zile obișnuite de lucru, pînă la prînz.Magazinele care în mod obișnuit în zilele de duminică sînt deschise toată ziua vor funcționa potrivit a- cestui orar.In ziua de marți 1 Mai toate unitățile comerciale vor fi închise, cu excepția unităților care vor funcțio- ■ na pe traseu și în locurile unde se vor desfășura serbările populare, precum și a centrelor pentru desfacerea laptelui, a gheței și a tutungeriilor, care vor fi deschise în cursul dimineții potrivit necesităților locale.Unitățile de alimentație publică își vor începe activitatea după demonstrația oamenilor muncii. în ziua de miercuri 2 mai vor funcționa numai unitățile care în mod obișnuit au program de duminică.
OfO

Construcții noi la sateSEGARCEA (coiresp. „Sicînteii“). —■ In satele raionului Segarcea, prin contribuția voluntară a cetățenilor, .se fac noi construcții social-cultural e și lucrări gospodărești-edi- litare. în comuna Sălcuța esta în curs de finisare construcția unui nou cămin 'cultural, în comuna
T1EAT1RJE • gôrotssna *7ë/ev/z/iwe »Kadio
TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 

R.P. ROMlNE : SEARA DE BALET (Sim
fonia fantastică, Vals, Bolero și Șehera- 
zada) — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
ELIXIRUL DRAGOSTEI — (orele 19,30). 
(Sala C.C.S.) : CASA CU TREI FETE — 
(orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : VICLENIILE 
LUI SCAPIN — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : BOLNAVUL ÎNCHIPUIT — (orele
19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Maßheru) : SCANDALOASA LEGĂTURĂ 
DINTRE DOMNUL KETTLEE ȘI DOAM
NA MOON — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
BĂIEȚII VESELI — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ : CUM VĂ PLACE — (orele
19,30).  (Sala Studio — Str. Alex. Sahia 
nr. 76) : TACHE, IANKE ȘI CADIR — 
(orele 19,30).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI : HOȚII ȘI VARDIȘTII — (o- 
rele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : MI SE 
PARE ROMANTIC — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : TRENUL
REGIMENTAR — (orele 19,30) — snecta- 
col prezentat de Teatrul de Stat Petro- 
șeni. (Sala pentru copii) : DOI LA ARIT
METICA — (orele 17).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE“ (Sala Victoriei) : CONCERT IN 
RE... HAZLIU — (orele 20).

CIRCUL DE STAT : TOATA LUMEA 
RIDE — spectacol prezentat de Marele 
circ maghiar din Budapesta — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : POST-RESTANT : 
Patria (9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15), Bucu
rești (9,15; 11,30; 13,45; 16,45; 19; 21,15),
Gh. Doja (9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15), 
Volga (10,30; 14,30; 16,45; 19; 21,05). INTRE 
DOUA IUBIRI : I. C. Frimu (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,45). ABSENȚA ÎNDE
LUNGATĂ — cinemascop : Sala Pa
latului R. P. Romîne (orele 17; 20), Re
publica (9; 11; 13; 15,15; 17,15; 19,15; 21,15), 
Elena Pavel (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21), Alex. Sahia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
23 August (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). 
MILIONUL : Magheru (9,30; 11,15; 13; 15; 
17; 19; 21), Floreasca (16; 18; 20),
Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). 

în repertoriul actualei stagiuni a Teatrului Regional București figurează și două cunoscute (dar mai puțin reprezentate) comedii ale lui Vasile Alecsandri : „Iașii-n carnaval“ și „Millo director“. Tînărul teatru bucureștean prezintă astfel spectatorilor din regiune și din Capitală un spectacol ce valorifică în spirit contemporan lucrări progresiste ale literaturii noastre dramatice din trecut. Spectatorii — în marea lor ma-j ale . tre-___________ _______________■ majoritate țărani din regiunea București — iau contact cu vechile, tradiții realiste ale teatrului romînesc și au prilejul să asiste la o demonstrație convingătoare despre rolul progresist pe care l-a avut dramaturgia satirică a lui Alecsandri, încă din prima jumătate a secolului trecut, în înfierarea moravurilor retrograde ale epocii sale.Printre piesele de început ale lui Vasile Alecsandri, și ale dramaturgiei originale în genere, „Iașii-n carnaval“ („Un complot în vis“) țintește: vervă satirică în galeria ridicolă a „înaltelor ipochimene“ contemporane autorului, rîzînd copios de boierimea înspăimîntătă de revoluția ce plutea în aer. Cupletele satirice ale lui Alecsandri din scena păpușilor, de inspirație profund populară, demascau direct, fără ocolișuri, tarele societății de cruntă exploatare : 
„In cea țară de păpuși / Tilharii 
poartă mănuși / Și se jură pe drep
tate / Că li-s mînile curate“. Nu este de mirare, deci, că la premiera piesei — așa cum relata Alecsandri — „un mare personagiu indignat a ieșit din logic“, iar Aga „a manifestat intenția de a ordona închiderea cortinei“. Satira lui Alecsandri (în ciuda naivităților care, astăzi, se desprind cu claritate) avea o adresă precisă.Cea de-a doua piesă ce formează obiectul spectacolului pus în scenă la Teatrul Regional București este „comedia cu cîntice“ într-un act : „Millo director“. Scrisă de Alecsandri special pentru marele artist Matei Millo, Căruia scriitorul îi aprecia în mod deosebit talentul și sîrguința în promovarea dramaturgiei originale, piesa ridiculizează goana după posturi administrative a unor boiernași ridicoli și incapabili. Directorul de teatru, Millo, este luat drept un director într-un departament de stat și, în jurul acestei confuzii, personajele satirizate își auto- demască rapacitatea, slugărnicia,, corupția, parvenitismul.Regizorul Dinu Cernescu a urmărit, prin folosirea unor variate procedee scenice, să sublinieze caracterul popular al satirei lui Alecsandri, reconsiderînd cele două texte clasice cu o preocupare evidentă de înnoire a modalităților de expresie. Litera textului, trecută printr-o viziune regizorală realistă, creatoare, este am-

———o® o

Pe scenele teatrelor

de închidere a fazei republi- Concursului anual de litera- căre au participat
Marți a avut loc .în Capitală festivitatea cane a tură romînă, la elevii claselor VIII-XI din învăță- mîntul de cultură generală și anii I-IV din școlile pedagogice și profesionale. Concursul a fost organizat de Societatea de științe istorice și

este pe terminateMăoeșu de Jos■construcția unui complex comercial. La Goicea a început construcția unui dispensar veterinar, iar Ia Bîrca constructorii se pregătesc pentru a începe lucrările la un nou cămin cultural.

CARMEN DE LA RONDA : Elena 
Pavel — grădină (orele 20). UL
TIMA REPRIZA : V. Alecsandri (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Lumina (10; 14; 16; 18,15;
20,30),  Moșilor (16; 18; 20), B. Delavrancea 
(16; 18; 20). CASA SURPRIZELOR : Cen
tral (10; 11;45; 13,30; 15,15; 17; 18,45; 20,30). 
C-tin David (15,30; 18; 20,30), 16 Februarie 
(16; 18; 20). GARDIANUL: Victoria (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Munca (15; 17; 10; 21). PI
TICUL VRĂ JITOR : Timpuri Noi (rulea
ză în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 21). PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII la cinematograful 13 Septembrie
— (orele 10). PROFESIUNEA DOAMNEI
WARREN : 13 Septembrie (11; 13; 15; 17; 
19; 21), 1 Mai (10; 12; 15; 17; 19;
21), Arta (14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
PROCESUL MAIMUȚELOR : Tineretului 
(15,30; 18, 20,30). MUZICANTUL ORB : 
Cultural (16; 18; 20,30). S-A INTIMPLAT 
IN ZIUA SOLSTIȚIULUI : Alex. Popov 
(rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 21). EXPRESUL DE SEA
RA : înfrățirea între popoare (15; 17; 19; 
21), Flacăra (15; 17; 19; 21), Miorița (10; 
12; 16,30; 18,45; 21). ARME ȘI PORUM
BEI : 8 Martie (15,30; 18; 20,30). N. S. 
HRUȘCIOV ; Grivița (16; 17,30; 19; 20,30). 
EXPERIENȚA PRIMEJDIOASA : Unirea 
(16; 18; 20). TOM DEGEȚELUL ru
lează la cinematograful T. Vladimirescu 
(15; 17; 19; 21 — grădină orele 20). BĂ
TĂLIE IN MARȘ — ambele serii : Popu
lar (16; 19,45), M. Eminescu (16,30; 20). 
PERLE NEGRE : Donca Simo (15; 17; 19; 
21). PUȘTIUL — rulează la cinematogra
ful Iile Pintilie (16; 18; 20) și 30 Decem
brie (16; 18; 20). IN NOAPTEA SPRE 13 ; 
8 Mai (15; 17; 19; 21). FRUMOASA LU
RETTE : N. Bălcescu (16; 18,15; 20,30).
CURSA de 100 KILOMETRI : Luceafă
rul (15; 17; 19; 21). CAVALERII TEUTONI
— ambele serii : G. Bacovia (15,30; 19).
MIZERABILII — ambele serii : Olga 
Bancic (15,30; 19,30). EL HAKIM ; Dru
mul Serii (16; 18; 20). MARILE FA-
MILH : Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE. Orele 16,00 — EMISIU
NEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎNTRE
PRINDERI. Din cuprins : Telejurnalul 
săptămînii. Din experiența primului tri
mestru. Izotopii radioactivi în protecția 
muncii. Din frumusețile patriei socialiste
— recital de versuri. Artiști amatori în 
studio : corul șl echipa de dansuri ale 

plificată, intenționat îngroșată, pentru ca virtuțile demascatoare ale piesei să aibă o valoare sporită. Caracterul grotesc al personajelor, exagerarea conștientă a trăsăturilor lor dau, într-adevăr, mai multă vigoare satirei. Aceeași preocupare se vădește și în munca scenografului (Paul Bortnovschi) și a autorului costumelor (Camillo Osorovitz) ; ei au realizat un cadru plastic deosebit de viu colorat (în „Iașii-n carnaval“) și altul, mai simplu, folosind însă ingeniosul procedeu al jocului de umbre (în „Millo director“). Dacă scenografia „Iașilor în carnaval" are unele stridențe supărătoare și unele încărcări inutile care depășesc limitele imaginației grotești, cadrul creat pentru „Millo director” își atinge mai bine țelul, subliniind mai clar intențiile regizorale ; spectatorul privește personajele încriminate de Alecsandri cu o detașare voioasă, rîzînd de umbrele lor ciudate, proiectate pe pînza albă a scenei, care scot în evidență mai explicit fiecare defect al „eroilor“ acestei farse.Interpreții răspund, în mare parte, intențiilor regizorale, contribuind la crearea unui spectacol antrenant. O creație deosebită realizează Mihai Pălădescu (Jignicerul Vadră), foarté volubil și spiritual înțr-un rol de comedie burlescă, vorbind cu savoare moldovenească și dovedind mult laite tre Dragoman (Tache Lunătescu), Dorel Livianu (Lăutarul), Andreea Năstăsescu (Cati), Dorina Lazăr (Tarsița), Fifi Georgescu (Marghiolita) au meritul de a se fi integrat mai bine în spiritul general al mon-, tării, în timp ce Ion Marinescu (A.le- cu) este de data aceasta, spre deosebire de rolul excelent realizat în „îndrăzneala“, mai puțin convingător, prea rigid, iar M. Marsellos (în rolul lui Leonil) este uneori superficial. în „Millo director“, alături de interpretul rolului titular (Eugen Petrescu, bun dar cam „uscat“ uneori), se remarcă personaje cu o individualitate distinctă, printre care Constantin Florescü (Ciupici), Angela Macri (Luxița), Anda Caropol (Lina), Aurel Tunsoiu (Serviescu) și alții.Trebuie subliniată ca o virtute deosebită a spectacolului rezolvarea scenografică mobilă, ce permite instalarea decorului, conceput aidoma unui cort, în condiții cît mai felurite. Teatrul poate să valorifice a- ceastă calitate a decorului, lărgin- du-și aria deplasărilor în turneele regionale, pătrunzînd cu spectacolul în mijlocul a cît mai mulți spectatori, pe unele scene mici, acolo unde alte spectacole ar întîmpina dificultăți de montare.
CALIN CÄLIMAN

umor mucalit. Dintre cele- personaje carnavalești, Pe-

filologice din R. P. Romînă, în colaborare cu Ministerul învățămîntului și Culturii și C.C. al U.T.M. La faza finală a concursului au participat 199 de elevi ; 27 au fost distinși cu premii și mențiuni. Premiul I a fost acordat elevilor Șerban Cristovici, Clasa VIII-a și Elena Dră- gan, clasa IX-a de la Școala medie „Gh. Șincai“ din București, Șerban Grigorescu, clasa X-a a Școlii medii „Nicolae Bălcescu“ din București și Gabriela Cotescu, clasa Xl-a a Școlii medii nr. 5 din Brașov.Acad. P. Constantinescu-Iași, președintele Societății dé științe istorice și filologice din R. P. Romînă, și Ion Borca, director general în Ministerul învățămîntului și Culturii, au felicitat pe elevii premiați pentru rezultatele bune obținute la concurs(Agerpres)

Uzinelor „Republica“ din Capitală, e 
chipa de dansuri a Fabricii de țigarete 
„București“ și orchestra de mandoline a 
sindicatului Poștei Centrale. 18,00 — EMI
SIUNEA PENTRU SATE.

RADIO, miercuri 25 aprilie o Concert 
simfonic — orele 8.30 — I ® Teatru : 
„Ancheta“ de Dan Gr. Mihăiescu — o- 
rele 10,08 — I o Muzică populară din 
țări socialiste — orele 12,00 -Ia Concert 
de muzică ușoară — orele 13,05 1 s Piese 
roinîneștl pentru fanfară — orele 14,03 — 
II 9 Variațiuni simfonice — orele 14,30 — 
I e Cîntece și jocuri populare roinîneștl
— orele 15,10 — I o Programe muzicale 
alcătuite de ascultători — orele 
15,40 — Io Muzică de estradă
— orele 15,40 — II 0 Vorbește Moscova
— orele 16,15 — I o Valsuri — orele 17,15
— I 9 In slujba patriei — orele 17.30 — 
I o înregistrări din Arhiva Institutului 
de folclor — orele 18,00 — I 9 Concertul 
brandenburgic nr. 4 de Johann Sebastian 
Bach — orele 18,40 — I 9 Jurnalul sate
lor — orele 19,00 — I 9 Melodii populare 
romînești iubite de ascultători — orele 
19,25 — Io Versuri închinate partidului
— orele 19,30 — II 9 Din viața de con 
cert a Capitalei — orele 20.40 — I o 
Cine știe, cîștigă — orele 21,15 — le 
Emisiune culturală — orele 21,50 — 11 0 
Doine și jocuri populare romînești — 
orele 22,30 — II e Muzică din opere și 
operete — orele 23,15 — I 0 Concert in
terpretat de orchestra simfonică ma
ghiară de stat — orele 23,15 — II.

Timpul probabil pentru zilele de 28, 27 
șl 28 aprilie : Vremea se va menține în 
general frumoasă, cu cerul mai mult 
senin în prima parte a intervalului, apoi 
va deveni ușor instabilă. Cer variabil. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
în scădere ușoară către sfîrșitul inter
valului. Minimele vor fi cuprinse între 
3 șl 13 grade, iar maximele între 16 și 26 
de grade.



TEILIEI&RAMiE EXTERNE

O® O

Imagine de primavara la Onești : plantatul florilor în fata noilor blocuri

Irianul de vestrURNWL LUvEA.

BUCUREȘTI

al P. M. U. P.Plenara C. C.

(Agerpres). — După agenția B.T.A., între sporirea rezervelor de apele Dunării, îmbu-
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Cu prilejui Zilei mondiale de luptă 
a tineretului împotriva colonialismului,

pentru coexistență pașnicăAdunarea festivă din Capitală după-amiază, la Casa de a Tineretului din raionul Vladimirescu a avut loc o festivă cu prilejul Zilei

...

Marți Cultură Tudor adunare mondiale de luptă a tineretului împotriva colonialismului, pentru coexistență pașnică. La adunare au participat tineri muncitori, elevi și studenți din Capitală, precum și studenți străini care învață în țara noastră.Despre semnificația acestei zile a vorbit tovarășul Ștefan Andrei, membru al Biroului C.C. al U.T.M. El a arătat că tineretul patriei noastre, educat de partid în spiritul internaționalismului, este pe deplin solidar cu lupta dreaptă a tinerilor și popoarelor pentru eliberarea de sub jugul colonial, pentru independență națională. Uniunea Tineretului Muncitor și Uniunea A- sociațiilor Studenților, a subliniat vorbitorul, sprijină din toate puterile sale politica guvernului R. P. Romîne de promovare a coexistenței pașnice, de asigurare a păcii și înfăptuire a dezarmării generale și totale, fiind convinse că numai o a- semenea politică poate face ca umbra războiului să nu mai întunece anii frumoși ai tinereții.A luat apoi cuvîntul tînărul muncitor Dumitru Gîrleanu ; în numele tovarășilor săi de muncă, el și-a exprimat solidaritatea deplină cu tineretul care în țările subjugate de puterile coloniale luptă pentru libertate și independență națională.Studentul Cuban Orestes Garcias, arătînd că victoria Cubei revoluțio-

nare însuflețește lupta tuturor popoarelor asuprite din America Latină, a exprimat hotărîrea fermă a poporului său de a lupta mai departe, pentru a zdrobi orice atentat al imperialismului împotriva cuceririlor revoluționare ale poporului cuban.Eleva Anca Ionescu și-a exprimat convingerea că lupta pentru independență și o viață mai bună a popoarelor asuprite va învinge.Studentul indonezian Hermantino a vorbit despre hotărîrea tineretului și întregului popor din țara sa de a elibera Irianul de vest — parte integrantă a Indoneziei, care încă se mai află sub jugul colonial.Studențimea romînă — a arătat studentul Gheorghe Stănescu — își exprimă încă o dată profunda solidaritate și calda simpatie față de lupta popoarelor din țările coloniale și dependente, încrederea în victoria cauzei lor drepte.După ce a amintit moștenirea grea pe care dominația colonialismului francez a lăsat-o țării sale, studentul algerian Melouk Abou-Bekr a subliniat că acordul încheiat recent la Evian constituie o victorie a poporului algerian, care îl însuflețește în lupta pentru construirea unei Al- gerii independente și prospere.Participanții au adoptat un mesaj către F.M.T.D. și U.I.S., prin care își reafirmă deplina solidaritate cu lupta dreaptă dusă de popoarele și tînăra generație a lumii pentru înlăturarea definitivă a jugului colonial, pentru menținerea și consolidarea păcii, (Agerpres)- - - - - o® O———— 
întâmpinarea Adunării reprezentanților mișcării 

pentni R. P.Numeroși cetățeni din raionul Tudor Vladimirescu din Capitală au participat la adunarea convocată de Comitetul de luptă pentru pace al acestui raion. Artistul poporului Radu Beligan, președintele Comitetului raional de luptă pentru pace, a relevat în cuvîntul său însuflețirea cu care cetățenii țării salută viitoarea Adunare a reprezentanților mișcării pentru pace din R. P. Romînă și adeziunea lor deplină la politica de pace a statului nostru.Muncitorii M. Cîrstea, de la I.O.R., Constantin Ionescu, de la „Timpuri Noi", și alți participant! au subliniat că poporul nostru, ca și toate popoarele lumii, văd în Congresul mondial pentru dezarmare
------------0*0-------------

Sesiunea Comitetului administrativ al Uniunii 
internationale a sindicatelor muncitorilor 

din industriile chimică, petrolieră și similare Marți au continuat lucrările celei de-a 12-a sesiuni a Comitetului administrativ al Uniunii internaționale a sindicatelor muncitorilor din industriile chimică, petrolieră și similare (departament profesional al F.S.M.).în continuarea discuțiilor pe mar-
--------- o®o

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — P.A.P. transmite : Plenara Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, care a avut loc în zilele de 16—18 aprilie, a adoptat în unanimitate hotărîrea cu privire la dezvoltarea și accelerarea progresului tehnic în industria constructoare, de mașini. .în hotărîrea C.C. al P.M.U.P. se spune că în ultimii doi ani, în industria constructoare de mașini a Poloniei s-au obținut rezultate importante atît în ceea ce privește mărirea producției, cît și în ceea ce privește lărgirea sortimentului de mașini și utilaje. în anii 1960—1961, producția a sporit cu 43 la sută, iar

productivitatea muncii a crescut cu 32 la sută. Partea ce-i revine industriei constructoare de mașini în volumul total al producției industriale a țării a crescut sistematic. în special s-a dezvoltat rapid producția de mașini și utilaje energetice moderne, de nave maritime, aparate și echipament electronic și radioteh- - nie, de mașini agricole, mașini pentru industria textilă și a construcțiilor, precum și producția unor tipuri de mașini de precizie.Plenara arată că în prezent se pune cel mai mare accent pe lupta pentru continua îmbunătățire a organizării și perfecționării tehnicii și tehnologiei producției.
Sesiunea Comisiei mixte pentru aplicarea convenției 

privind pescuitul in apele DunăriiSOFIA 24 cum transmite 16 și 23 aprilie, la Sofia a avut loc cea de-a patra sesiune ordinară a Comisiei mixte pentru aplicarea convenției privind pescuitul în apele Dunării, încheiate între Bulgaria, Romînia, Uniunea Sovietică, Ungaria și Iugoslavia. La sesiune au participat reprezentanții acestor țări.Sesiunea a adoptat hotărîri în legătură cu luarea de măsuri comu-

ne privind pește în nătățirea pescuitului industrial și coordonarea activității de cercetări științifice. Vor fi luate măsuri în vederea aclimatizării unor noi specii valoroase de pești. Vor fi continuate cercetările pentru folosirea celor mai noi unelte de pescuit.Lucrările sesiunii s-au desfășurat în spiritul prieteniei și înțelegerii reciproce. Hotărîrile au fost adoptate în unanimitate.

© Echipele R. P. Romine, R.P.F. Iugoslavia și Turciei s-au califi
cat în semifinale. ® A patra semifinalistă va fi desemnată astăzi.

Aplaudaji de zeci de mii de specta
tori și purtaji pa brafe la sfîrșitul par
tidei, cei 11 tineri fotbaliști romîni, 
victorioși ieri după-amiază pe stadionul 
„23 August“, au meritat cu prisosinfă 
această călduroasă manifestafie. Iubi
torii fotbalului aflafi în tribune ca și 
cei care au urmărit jocul în fafa tele
vizoarelor, au trăit emofiile unei în
treceri pasionante, în care juniorii noș
tri învingînd cu 3—0 reprezentativa 
R.F. Germane, s-au calificat pentru 
semifinale. A fost un joc de mare 
luptă, în care înaintașii noștri au creat 
faze una mai frumoasă decît alfa, un 
joc cu multă risipă de energie. Cei 11 
fotbaliști romîni au atacat cu atîfa ar
doare, îneîf adversarii lor depășifi, 
uluifi parcă de ceea ce li se întîmplă, 
au șutat la un moment dat chiar spre 
propria poartă.

Presiunea echipei noastre era atît de 
puternică îneîf spectatorii, prinși de 
fazele de joc, nu și-au dat seama că 
primul gol a fost înscris de fundașul 
Pal. în momentul acela, în partea noas
tră de teren se afla numai portarul 
Suciu. Dar cine mai avea timpul, furat 
fiind de iufeala fazelor, de frumusejea 
lor, să mai vadă unde sînf apărătorii 
echipei romîne?

Ceea ce trebuie subliniat, mai

grupei B era cunoscută. Meciul dintre reprezentativele Iugoslaviei și Olandei luase sfîrșit cu un rezultat de egalitate (0—0) rezultat care a- sigura echipei Iugoslaviei locul în- tîi în clasament, deci calificarea în semifinalele competiției.In desfășurarea ei, partida n-a avut decît puține faze la poartă, în majoritatea timpului jucătorii ac- ționînd doar la mijlocul terenului.Nici în partida următoare (Bulgaria — Anglia) nu s-a marcat vreun gol. Același scor final : 0—0. Dar,spre deosebire de primul meci — în care echipele, preocupate de rezultat, au jucat crispat, destul de anost — meciul Bulgaria — Anglia a fost plăcut, antrenant, cu multe acțiuni spectaculoase. S-a jucat într-un ritm viu, cu faze rapide, pe care publicul le-a răsplătit prin aplauze.
COWSTAMTA

cuPrin victoria obținută ieri, 1—0 în fața echipei spaniole, tinerii fotbaliști turci s-au calificat pentru semifinalele de la București.Jocul celor două echipe a fost de o bună factură tehnică. Golul vie-

Dorind să păstreze cu Orice preț avantajul din partidele dente, Cehoslovace au prestat un joc de apărare, ceea ce a permis jucătorilor greci să domine. Toate atacurile lor însă s-au oprit la marginea careului de 16 m.Partida s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 0—0. Publiculclujean a aplaudat la sfîrșit jocul celor două echipe.Intîlnind echipa U.R.S.S., juniorii R. D. Germane au terminat învingători cu scorul de 4—1.Scorul a fost deschis de Rentzsch, la o ezitare a portarului, în minutul 20. Două minute mai tikov oprește cu mîna careu, arbitrul acordă 11 Queck și înscrie. în minutul 28, Polyfka ridică scorul la 3:0. în minutul 35, la un contraatac al echipei sovietice, Abduraimov trage puternic de la 15 m și marchează.în cea de-a doua repriză, jucătorii R.D.G. înscriu cel de-al 4-lea gol prin Polyfka, în minutul 57.

din partidele prece- junioiii din echipa R. S.

tîrziu, Kos- mingea în m. Execută

generală și pace, care va avea loc la Moscova, un eveniment important în lupta pentru asigurarea păcii în lume și înfăptuirea celei mai imperioase cerințe a zilelor noastre : dezarmarea generală și totală.Printre delegații din acest raion, la adunarea pe Capitală au fost a- leși muncitorul Ghiță Dumitru delà întreprinderea „Flacăra Roșie“, profesoara Elena Novacu, artistul D. Crîșmaru, muncitorul St. Caralis de la uzinele „Timpuri Noi“, N. Alexe, secretar general în Ministerul Co-- merțului Interior, muncitoarea So- fica Stoian de la întreprinderea „Ilie Pintilie“, gospodina Dina Eva, ing. Pompiliu Caloianu. (Agerpres)

ginea rapoartelor prezentate în cursul zilei de duminică, au luat cuvîntul : Anni Sindermann (R. D. Germană), Roger Crepeaux (Franța) și Ion Istrate (R. P. Romînă).Lucrările sesiunii continuă.(Agerpres)

-----------o®-o-----------

Nemulțumiri în nodurile trupelor 
colonialiste din culat împotrivă comandantului lor. Se anunță, de asemenea, creșterea numărului de dezertori care se alătură forțelor de rezistență.Unitățile de represiune olandeze caută să pună capăt acestor acțiuni, care iau amploare. Postul de radio Indonezia a transmis că patru membri ai forțelor de poliție din Irianul de vest au fost executați prin îm-‘ pușcare, acuzați fiind că au transmis arme partizanilor locali.

DJAKARTA 24 (Agerpres). — Re- ferindu-se la întăririle trimise recent de Olanda în Irianul de vest, ziarul indonezian „Merdeka“ arată că acestea cuprind vase de război, inclusiv purtătorul de avioane „Karel Doorman“, submarine, artilerie antiaeriană, precum și unități de infanterie afectate inițial N.A.T.O. A- ceasta demonstrează, scrie ziarul, netemeinicia afirmațiilor olandeze în legătură cu dorința de a se ajunge la o reglementare pașnică a problemei Irianului de vest.Statele Unite, indică știrile agențiilor dé presă occidentale, sprijină aliatul lor din N.A.T.O. — Olanda — în acțiunea de întărire a garnizoanei din irianul de vest. Potrivit unor informații din Haga, nava de transport olandeză „Teksel“, avînd la bord arme, muniții și alt material de război, a părăsit portul Amsterdam cu destinația Irianul de vest. în urma refuzului guvernului R.A.U. de a permite vaselor olandeze care transportă trupe și material de război să treacă prin Canalul de Suez, autoritățile olandeze au cerut și au obținut din partea S.U.A. dreptul de tranzit prin Canalul Panama.Totodată, agențiile de presă se fac ecoul anumitor nemulțumiri care domnesc în rîndul trupelor olandeze staționate în Irianul de vest. în- tr-o emisiune a unui post de radio clandestin din Irianul de vest, captată de agenția Antara, se arată că soldații unei unități din Hollandia (capitala Irianului de vest) s-au răs-

„Japonia trebuie să dezvolte 
comerțul cu țările socialiste“

Declarația ministrului japonez al 
comerțului exterior ți al industriei

TOKIO 24 (Agerpres). — Luînd cu- 
vîntul la 23 aprilie la adunarea lunară 
a Consiliului pentru studierea situației 
interne și internationale (organ con
sultativ pe lîngă cabinetul japonez — 
n. r.), ministrul comerțului exterior șl 
al industriei al Japoniei, Sato, s-a pro-' 
nunjaf pentru dezvoltarea comerțului ,, 
japonez cu țările socialiste.

Nu putem să ignorăm obiectivele pe 
care și le-a propus Uniunea Sovietică 
ca pînă în 1970 să devină cea mal 
dezvoltată putere industrială din lume, 
a declarat Sato. Japonia trebuie să facă 
comerf nu numai cu țările Occidentu
lui, dar și să dezvolte activ comer|ul 
cu Uniunea Sovietică și cu țările Asiei.

INFORMAȘI
© în cadrul programului de schimburi 

în domeniul educației, științei și cultu
rii între R. P. Romînă și Republica Cuba, 
marți dimineața a plecat spre Cuba o de
legație a Ministerului învățămîntului și 
Culturii, condusă de Aurel Pop, director 
general adjunct al direcției generale a în- 
vățămîntului superior. Din delegație fac 
parte prof. ing. C. Dinculescu, rectorul 
Institutului politehnic din București, prof, 
dr. Theodor Ilea, șeful catedrei de sănă
tate publică și istoria medicinii de la In
stitutul de medicină șl farmacie, și C. 
Duhăneanu, lector la Universitatea din 
București.

(Agerpres)
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<Foto : M. Cioc)Mustafala o echipă de juniori, este valoarea ei 
tehnică. Nu trebuie să uităm că tinerii 
jucători romîni aveau în față o formație 
care, în primele două jocuri ale turneu
lui, se impusese prin combinații foarte 
reușite, prin calm, tehnică, bună orien
tare, După meci, antrenorul Schön a 
declarat : „Am pregătit echipele ger
mane pentru mai multe ediții ale tur
neului. Dar n-am văzut niciodată parti
cipant! la acest turneu jucînd atît de 
frumos ca echipa romînă“.

Cele trei goluri înscrise de 
nea și Dumitriu, toate în 
doua, au încununat diferitele
de dominare categorică ale echipei 
romîne. Pînă atunci, de zeci de ori, 
Matei, Ghergheli, Haidu iscaseră pani
că în fafa porții adverse. Dar trebuie 
arătat că toți cei 11 au merite egale. 
Ieri, juniorii noștri au trecut o etapă 
dificilă. Dar în continuare drumul spre 
finală nu este ușor. Tnmănunchînd și în 
viitoarele partide calitățile de care au 
dat dovadă, lupfînd cu toată energia, 
tinerii jucători romîni au toate posibi
litățile să obțină noi rezultate de va
loare în această importantă competiție.

★

în primul joc disputat ieri pe stadionul 
„23 August“, reprezentativa de juniori 
a Belgiei a cîștigaf cu 1—0 meciul cu 
echipa Portugaliei.

Cînd echipele Angliei și Bulgariei intrau pe stadionul „Petrolul“ pen- țru a începe jocul, cîștigătoarea

Iată cîștigătoarele celor 5 grupe : 
R. P. Romînă (grupa A) ; R. P. F. Iu
goslavia (grupa B) ; Turcia (grupa C) ; 
Italia (grupa D) ; R. S. Cehoslovacă 
(grupa E).

Primele trei echipe s-au calificat în 
semifinale. Astăzi, pe stadionul Repu
blicii din Capitală, cu începere do la 
ora 16,30, se va disputa meciul R. S. 
Cehoslovacă—Italia, care va desemna 
cea de-a patra semifinalistă.

Semifinalele vor avea loc vineri pe 
stadionul „23 August* din Capitală. 
Echipa țării noastre va întîlni for
mația Turciei, iar Iugoslavia pe cîștl- 
gătoarea meciului Italia—R. S. Ceho
slovacă.

Se înfrumusețează orașulORADEA (coresp. „Scînteii“). — Sute de tineri din Oradea participă la numeroase lucrări în cadrul acțiunii de înfrumusețare a orașului. Printre altele, tinerii din diferite organizații U.T.M. s-au angajat să amenajeze spații verzi, alei, locuri de joacă pentru copii. în jurul blocurilor ce formează noul cartier de locuințe 23 August, suprafața ce urmează a fi amenajată ajunge la 17.300 m.p.Primele lucrări au fost terminate. S-au evidențiat utemiștii de la complexul C.F.R. Oradea.

<>G O

Personalități politice dm Grecia cer amnistie 
generală și abrogarea legilor excepționaleATENA 24 (Agerpres). — în vederea normalizării vieții politice a țării, cunoscuți oameni politici și fruntași ai vieții publice din Grecia se pronunță pentru eliberarea imediată a eroului național al Greciei, Manolis Glezos, și a celorlalți deți-

De la corespondentul nostru la Berlin

Intre Pirna
AI treilea gol •••toiiei a fost marcat de minutul 54.Al doilea meci, cel Ungară și Franța, s-avictoria echipei R. P. Ungare prin golul înscris în minutul 23 de către Katona, dintr-o lovitură de la a- proximativ 20 m. Meciul a fost presărat cu faze spectaculoase, învingătorii prestînd un țoc mai teh- tic, cu acțiuni rapide pe extreme.

CEETHO
Intîlnirea dintre echipele de ju

niori ale Italiei și Austriei, disputa
tă ieri pe stadionul „Tractorul", a 
plăcut mai ales datorită fotbaliștilor 
italieni, care au practicat un joc 
rapid și spectaculos.

In minutul 2, la un 
tării austriece, scorul 
prin golul marcat
schentner. Italienii pun însă stăpî- 
nire pe joc, șutează de nenumărate 
ori la poartă, și în minutul 38 
reușesc să egaleze prin Savoia.

In repriza secundă, italienii se do
vedesc mult superiori jucătorilor 
austrieci. Prin acțiuni rapide, mar
chează încă trei goluri : în minu
tul 51 — Viale ; minutul 62 — Zi- 
goni ; în minutul 74 — Fossati, din
tr-o lovitură de la 11 m.

Partida se încheie cu rezultatul 
de 4—1 pentru juniorii italieni.

Meciul dintre selecționata Brașov și echipa R. P. Polone s-a termi
nat cu un rezultat de egalitate — 2-2.

Intre Pirna și Meissen se află una din zonele industriale dens populate ale R. D. Germane. Peste tot se simte pulsul muncii harnice pentru întărirea economiei naționale, pentru noi realizări în construirea socialismului în R.D.G.
★Și la întreprinderea locală de construcții din Pirna a fost elaborat un plan multilateral pentru îndeplinirea sarcinilor trasate și-au de dede partid. Constructorii propus scurtarea termenului dare în folosință a unui bloc locuințe de la 9 la 6 luni....Ședința de producție estesfîrșite. Se dezbat punctele angajamentului colectiv. Tovarășul Ulbrich, președintele comitetului sindical, are cuvîntul :— Deci, cheia succeselor noastre se află în ridicarea productivității muncii. Anul trecut am dat în folosință 50 de locuințe peste plan. De ce ? Pentru că am folosit mai bine timpul de lucru, am organizat mai bine munca, am aplicat metode avansate. în 1962 trebuie să ridicăm productivitatea cu încă 9,4 la sută...în cele din urmă angajamentul dezbătut pînă în cele mai mici amănunte este aprobat.

Un bloc în 6 luni. Va fi treabă, nu glumă, — spune cineva.Va fi, o s-o dovedim — îi răspunde un tînăr constructor. Pe urmă îl vom face noi și în 5 luni.
*La Freital se află una din cele mai importante uzine metalurgice din R.D.G. Aici se produce oțel de calitate atît de necesar economiei naționale. în jurul unui cuptor, animație deosebită.— Nu vă apropiați, cuptorul este în reparație !— Dar văd că arde.—- 11 reparăm în mers.Cuptorul trebuia oprit de mult. Aceasta ar fi însemnat ca secția . să lucreze cu capacitate redusă.Oamenii și-au frămîntat mintea. Apoi au pornit să lupte cu dogoarea. Nu este ușor. Se vede pe fețele lor încinse de văpaie.— Sîntem în întrecere cu cei de la Riesa. Vorbește un meșter ■care își ' răcorește fața cu un pumn de apă.Oțelarii de la Freital s-au angajat să dea în acest an 2.509 de tone oțel brut, 22.000 de tone oțel turnat peste plan și să îmbunătățească totodată calitatea. Pînă acum, împreună cu oțelarii de la Riesa și Gröditz, cu care se află în întrecere, ei au dat peste plan 11.053 de tone oțel.— Nu mai știm exact care din cele trei uzine a dat producție mai mare. Fapt este că oțelul

întărește republica, spune comunistul Steding. '*Dresde! 1 se spune „Florența Elbei". Și pe bună dreptate. Cine privește la muzeul Zwinger minunatele picturi ale lui Canalle- to reprezentînd Dresda, cu fluviul care spală liniștit malurile împodobite de clădiri monumentale, cerul de safir și lumina darnică ce inundă pînza, nu poate contrazice această denumire la care locuitorii orașului țin atît de mult.Războiul a distrus multe din frumusețile încîntătorului oraș de pe Elba. Dar el renaște azi. Va fi un oraș modern, socialist, păs- trînd totodată tradițiile sale arhitectonice.In zilele acestea a fost lansat un concurs pentru proiectul unuia din principalele bulevarde ale orașului — Prager-Strasse. Edilii orașului vor să cunoască propunerile arhitecților. Alături de vechiul centru, care va păstra ca pe o comoară Zwingerul cu renumita sa galerie de pictură, o- pera, fostul palat și catedrala, se va înălța un cartier modern. El va lega centrul vechi al orașului și Altmarkt-ul de gara și cartierele apusene.Acest proiect se va realiza în parte pînă în 1965.
*Prin Radebeul și Coswig, tot pe malul Elbei, ajungi în orașul

Meissen. Este cunoscut numitul porțelan creat ger acum mai bine de ani.La clubul manufacturii de poz- țelan e multă lume în seara a- ceasta. S-au adunat, la o serată, fruntași din întreprinderile o- rașului. Ei au obținut în această lună cei mai înalți indici în producție. Acum, în toiul dansului, nu e ușor să găsești un colțișor mai liniștit, unde să stai tihnit de vorbă. Reușim totuși să găsim un astfel de loc și ne adresăm tovarășei Ursula Hanke : cum ai devenit fruntașă ?Cum ? întreabă această șle- , 2, 1_ — Ij cerami-,Max Dietei". Foarte simplu.

prin rede Bôtt- 250 de

fuitoare de la fabrica de că „1 Am lucrat.— De lucrat, lucrează toți.— Atunci să-ți spun ceva despre brigada noastră. Noi am economisit zilnic 5 minute prin mînuirea pricepută a mașinilor. Aceste minute înseamnă, pe schimb, 64 de piese ceramice peste plan. Asta este ceva. Ce am făcut eu ? Am contribuit cu cîteva secunde... Dar maistrul inovație conomisi ne. AstaCu maistrul n-am mai apucat să vorbesc, iar Ursula s-a pierdut din nou printre dansatori.
A. VELA

nuți politici, pentru anularea legilor excepționale.După cum anunță săptămînalul „Eleftheros“, care apare la Atena, Markezinis, fost vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, lider al Partidului progresist, partid burghez/ se pronunță pentru acordarea amnistiei generale și consideră legile excepționale în vigoare în Grecia ca „antidemocratice și în contradicție cu libertatea“.Mavros, fost ministru al Justiției, unul din conducătorii partidului burghez „Uniunea de Centru“, a luat de asemenea atitudine în favoarea amnistierii imediate a deți- nuților politici și pentru anularea legilor excepționale.Nimic nu justifică menținerea mai departe în vigoare a legilor și decre- . telor excepționale, în baza cărora sînt persecutați cetățeni greci pentru convingerile lor ideologice, pentru „devotamentul fierbinte față de ideile păcii și democrației“, a declarat cunoscutul scriitor grec L. Ku- kulas, președintele Asociației scriitorilor greci.întreaga Grecie, scrie săptămînalul „Eleftheros“, cere eliberarea celor peste 1500 de deținuți și deportați politici, luptători pentru libertate și democrație.Potrivit relatărilor presei, deținu-"* ții politici de la închisoarea dini.' insula Egina, unde este deținut Manolis Glezos, au declarat greva foamei, cerînd să fie puși în libertate din închisoare.
e -v

uite-l pe a făcut o an va e- de cărbu-Schubert. El și în acest 476 de tone zic și eu contribuție.

Un cuvînf jignitor
NEW 

nistrul 
Kennedy, care s-a înapoiat recent 
din călătoria sa îndelungată în stră
inătate, a recunoscut că multe țări 
și popoare au o atitudine de mare 
suspiciune și neîncredere față de 
Statele Unite. „Capitalismul, a de
clarat el la adunarea anuală a agen
ției Associated Press, a devenit un 
cuvînt jignitor, deoarece se identi
fică cu egoismul. Numeroși oameni 
în celelalte țări cred că americanii 
sini interesați numai în avantaje 
materiale'!.

■ ■■

YORK 24 (Agerpres). — Mi- 
Justiției al S.U.A., Robert
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Tratativele de la GenevaLucrările sesiunii
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA (Agerpres), — TASS : La ședința comună din 24 aprilie a celor două Camere ale Parlamentului sovietic, LEONID BREJNEV a lost 
reales în unanimitate președinte al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.In conformitate cu articolul 70 al constituției și în legătură cu faptul că problema formării guvernului U.R.S.S. a fost supusă spre examinare Sovietului Suprem al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, șeful gu
vernului sovietic, a declarat că guvernul U.R.S.S. 
își depune mandatul în fața Sovietului Suprem.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. a acceptat depune
rea mandatului de către N. S. Hrușciov și a apro
bat activitatea Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.După depunerea mandatului a luat cuvîntul deputatul Nikolai Podgornîl. El a subliniat activitatea vastă, excepțional de rodnică și multilaterală a guvernului sovietic, în frunte cu eminentul om de stat N. S. Hrușciov.Fidelitatea neabătută față de marxism-leninism, legătura tot mai strînsă cu poporul, a subliniat Pod- gornîi, caracterizează activitatea Comitetului Central al P.C.U.S. și a Consiliului de Miniștri. Datorită 'acestui fapt C.C al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. pot să analizeze profund situația

economică și situația internațională complexă și să ia hotărîri juste în conducerea statului și în politica externă. Printre aceste hotărîri, Nikolai Podgornîi a menționat reorganizarea conducerii industriei și construcțiilor, reorganizarea conducerii agriculturii.Toți oamenii sovietici relevă cu satisfacție că succesele remarcabile ale Uniunii Sovietice sînt indisolubil legate de uriașa activitate desfășurată de N. S. Hrușciov.In numele deputaților dintr-un grup de regiuni din R.S.F.S.R., Ucraina și Uzbekistan, Podgornîi a supus examinării sesiunii un proiect de hotărîre în care se propune să se adopte declarația președin
telui Consiliului de Miniștri că guvernul U.R.S.S. 
și-a depus mandatul în fața Sovietului Suprem al 
UJl.S.S., să se aprobe activitatea guvernului și 
N. S. HRUȘCIOV să fie însărcinat să prezinte Sovie
tului Suprem propunerea cu privire la componența 
guvernului U.R.S.S.

Sesiunea a adoptat în unanimitate propunerea 
prezentată de deputatul Podgornii.După aceea A. A. Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., a prezentat raportul cu privire la tratativele de la Geneva.

Raportul prezentat de A. Æ Gromîko

Deschiderea sesiunii Comisiei Economice
0. N. U. pentru Europa

Cuvîntarea ministrului comerțului exterior 
al R. P. Rorhîne

„La Geneva, a spus Gromîko, s-au înfruntat două politici“. Reprezentan
ții unei politici — delegațiile U.R.S.S. 
Poloniei, Cehoslovaciei, Romîniei și 
Bulgariei — au prezentat propune
rile guvernelor lor care deschid ca
lea „spre soluționarea radicală a 
problemei dezarmării și spre înche
ierea imediată a unui acord cu pri
vire Ia încetarea pentru totdeauna a 
tuturor experiențelor cu arma nu
cleară“. Cu intenția de a contribui 
la rezolvarea atît a problemei de
zarmării, cît și a problemei încetării 
experiențelor cu arma nucleară au 
sosit la Geneva și delegațiile state
lor neutre.

Reprezentanții celeilalte politici — 
delegațiile puterilor occidentale — 
fac totul pentru ca „lucrările Comi
tetului sa întîmpine noi obstacole în 
calea spre un acord cu privire la 
dezarmare și ca ședințele să se des
fășoare în bubuitul,, exploziilor nu
cleare“.Andrei Gromîko a subliniat că prezentarea proiectului sovietic de tratat cu privire la dezarmarea generală și totală sub un strict control internațional „a constituit evenimentul principal al lucrărilor Comitetului celor 18“. „Interesul față de propunerile noastre a fost atît de mare în întreaga lume, îneît reprezentanții puterilor occidentale n-au îndrăznit de data aceasta să facă pe indiferenții. De altfel, în a- ceste condiții, ei nici n-ar fi reușit".Vorbitorul a subliniat că aceste propuneri sovietice au stat, de fapt, la baza tratativelor în Comitetul celor 18. „Se înțelege de la sine, a declarat el, că problema angajamentelor Republicii Populare Chineze, în cadrul unui acord de dezarmare, poate fi examinată și rezolvată numai cu participarea R. P. Chineze. Noi am spus clar acest lucru partenerilor noștri la tratative de la începutul lucrărilor Comitetului“.Ministrul afacerilor externe al U.R.S.S. a subliniat că proiectul sovietic de tratat reflectă și politica de pace a celorlalte țări socialiste, că principalele sale prevederi au fost sprijinite de statele neutre membre în Comitet.Referindu-se la „schița principalelor prevederi ale tratatului“, prezentată în Comitet de guvernul S.U.A., A. A. Gromîko a declarat că guvernul S.U.A. a depus pe masa tratativelor de la Geneva „declarații dinainte pregătite cu privire la control, dar nu control asupra dezarmării, ci asupra înarmărilor“.în legătură cu propunerile americane, întrucîtva înnoite, referitoare la control, Gromîko a declarat că „guvernul S.U.A. se pronunță pentru stabilirea controlului de dragul controlului, sau mai precis de dragul spionajului“.

Dar aceasta nu este ceva nou, a spus el. Generalii din statele ma
jore ale N.A.T.O. vor pur și sim
plu „să facă un fel de radioscopie a 
întregului teritoriu al U.R.S.S.“.A. A. Gromîko a menționat că la tratativele de la Geneva partenerii occidentali au încercat, de asemenea, să-și asigure avantaje unilaterale în ceea ce privește dezarmarea în detrimentul securității U.R.S.S. (se are în vedere, de pildă, propunerea S.U.A. de a se reduce în decurs de trei ani cu 30 la sută mijloacele de transportare a armei nucleare și principalele arme clasice. Nu se stabilește nici un termen pentru lichidarea bazelor militare străine și pentru retragerea trupelor străine de pe teritoriile altor țări).„Nu, această propunere nu urmărește realizarea unui acord, ci subminarea puterii de apărare a Uniunii Sovietice, în timp ce pumnul militar al N.A.T.O. continuă să rămînă strîns“, a declarat A. A. Gromîko.El a relevat în continuare că guvernul S.U.A. ridică din zi în zi tot mai insistent în Comitet problema necesității de a se interzice folosirea Cosmosului în scopuri militare, îndeosebi după declarația lui N. S. Hrușciov cu privire la crearea în U.R.S.S. a rachetei globale. Totuși, „din declarațiile reprezentanților a- mericani în Comitet reiese că întreagă această problemă se ridică din nou, fiind vizate rachetele intercontinentale și rachetele globale, pentru a lipsi astfel Uniunea Sovietică de cele mai puternice mijloace de apărare și înfrîngere a agresorului“.„Propunerile S.U.A. în Comitetul celor 18, propuneri sprijinite de 

aliații lor din N.A.T.O., nu înseamnă cîtuși de puțin dezarmarea generală și totală.A. A. Gromîko a declarat : „Ceea ce s-a petrecut în Comitetul celor 18 de la începutul lucrărilor sale confirmă încă o dată că, contrar voinței popoarelor, anumite cercuri din statele occidentale încearcă să ridice noi bariere — una mai mare decît alta — pe calea spre dezarmare. Se știe și cine se află în spatele politicii de zădărnicire a dezarmării — grupurile monopoliste, puțin numeroase, dar influente“,Ministrul afacerilor externe al U.R.S.S. a subliniat, de asemenea, că propunerile cu privire la interzicerea propagandei de război, crearea unor zone denuclearizate în diferite regiuni ale lumii, preîntîmpinarea răspîndirii continue a armei nucleare, renunțarea la folosirea acestei arme și alte propuneri s-au bucurat de un ecou pozitiv în rîndul majorității participanților la tratativele de la Geneva.Totuși, după cum a arătat A. A. Gromîko, „n-ar fi îndreptățită părerea că Comitetul este aproape de elaborarea unor măsuri reale de dezarmare“.Deși Comitetul nu a parcurs decît stadiul inițial al lucrărilor sale, a continuat A. A. Gromîko, se vede încă de pe acum că cererile insistente ale popoarelor în favoarea dezarmării generale și totale aduc la tratative un suflu proaspăt. Adversarii dezarmării sînt vădit în defensivă.„în aceasta se manifestă întreaga forță de atracție a politicii noastre externe de pace, măreția planurilor noastre de construire a comunismului, marea noastră putere de apărare, care ocrotește ca un scut de oțel independența multor state ale lumii ce-și ridică, împreună cu noi, cu curaj, glasul în favoarea păcii, în favoarea dezarmării“.A. A. Gromîko a spus că în timpul vizitei sale oficiale în Iugoslavia „a fost confirmat încă o dată faptul că poziția Uniunii Sovietice și Iugoslaviei în problemele dezarmării, în esență, coincide sau că, într-o serie de alte probleme internaționale importante, pozițiile noastre sînt apropiate. Acesta este, firește, un lucru bun și corespunde intereselor ambelor state, intereselor dezvoltării continue a colaborării dintre U.R.S.S. și Iugoslavia“.Ministrul afacerilor externe al U.R.S.S. a arătat că la tratativele de la Geneva un loc important îl ocupă problema încetării experiențelor nucleare. Totodată, „hotărîrea guvernului S.U.A. de a efectua, înce- pînd din a doua jumătate a lunii aprilie, o serie de experiențe cu arma nucleară în atmosferă, în regiunea Oceanului Pacific, este înfierată de aproape întreaga lume“.
A. A. Gromîko a reafirmat hotă

rîrea guvernului sovietic „de a 
semna chiar astăzi un acord cu pri
vire la încetarea experiențelor nu
cleare“.în același timp, el a amintit de avertismentul guvernului U.R.S.S. potrivit căruia, dacă în pofida voinței popoarelor puterile occidentale vor efectua totuși experiențe nucleare, „Uniunea Sovietică va fi pusă în fața necesității de a răspunde la aceste acțiuni ale puterilor occidentale prin efectuarea unor experiențe cu noile sale tipuri de arme nucleare care, în aceste condiții, pot fi necesare pentru întărirea securității sale, a securității aliaților ei și pentru menținerea păcii. Vom da a- cest răspuns la orice experiențe nucleare ale Occidentului — fie ele în atmosferă sau sub pămînt, în Cosmos sau sub apă'LReferindu-se la propunerile statelor neutre cu privire la rezolvarea problemei interzicerii tuturor experiențelor nucleare, A. A. Gromîko a declarat : „Propunerile lor nu sînt întrutotul precise și clare, dar un lucru, și acesta este principalul, nu stîrnește îndoială: în propunerile lor statele neutre pornesc de la ceea ce s-a dovedit și în teorie și în practică, și anume că se poate efectua controlul asupra încetării experiențelor nucleare cu ajutorul sistemelor naționale de detectare“.Ministrul afacerilor externe a menționat că guvernul U.R.S.S. a cerut ca aceste propuneri să fie puse la baza viitoarelor tratative. „Acum este rîndul puterilor occidentale. To
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tuși, se creează impresia că aceste puteri nu se decid de fel să dea un răspuns pozitiv la propunerile statelor neutre“.A. A. Gromîko a informat pe deputății în Sovietul Suprem asupra schimbului de păreri sovieto-ameri- can de la Geneva. El a declarat că discuțiile s-au referit în special la problema germană, sau mai precis „am vorbit despre încheierea Tratatului de pace german și despre normalizarea pe această bază a situației din Berlinul occidental“.
„Discuțiile au fost utile“, a spus A. A. Gromîko. Ele au dovedit că 

există tendința de a se căuta o a- 
propiere a pozițiilor părților, ținîn- 
du-se seama de condițiile reale exis
tente în Germania, deși este absolut 
clar că în această problemă rămîn 
încă destule piedici.„Dacă cineva își mai închipuie că Uniunea Sovietică ar putea fi con- strînsă să renunțe la încheierea Tratatului de pace german, acela și-a pierdut simțul realității și poate a- vea o amară decepție“.

„Uniunea Sovietică se pronunță 
pentru pace și pentru un Tratat de 
pace. Dacă în legătură cu această 
politică a U.R.S.S. s-ar întreprinde 
acțiuni îndreptate împotriva menți
nerii păcii, este neîndoielnic că la 
toate acestea s-ar răspunde prin cea 
mai hotărîtă ripostă“.A. A. Gromîko a subliniat că o dată cu semnarea Tratatului de pace cu R.D.G. de către Uniunea Sovietică și statele care doresc aceasta, trebuie să se realizeze o rezolvare de comun acord a complexului de probleme ivite în legătură cu reglementarea pașnică postbelică. Este vorba despre normalizarea situației din Berlinul occidental pe calea desființării regimului de ocupație de acolo și înlocuirii trupelor de ocupație cu trupe ale statelor neutre sau ale O.N.U. pe un termen stabilit ; respectarea în modul cuvenit a suveranității R.D.G. ; stabilirea în mod corespunzător și consolidarea frontierelor existente ale statelor germane, inclusiv a frontierei dintre R.D.G. și R.F.G. ; neînarmarea ambelor state germane cu arma nucleară ; încheierea unui pact de neagresiune între N.A.T.O. și organizația Tratatului de la Varșovia.

A face ca situația din Berlinul oc
cidental să corespundă cerințelor 
vremii, intereselor asigurării păcii în 
centrul Europei — iată sensul pro
punerii sovietice de a se acorda 
Berlinului occidental statutul de 
oraș liber.Vorbitorul a calificat drept un pas înainte declarația părții americane că nu vede vreo piedică în a îmbina accesul liber în Berlinul occidental cu respectarea suveranității Republicii Democrate Germane.El a arătat, de asemenea, că partea americană își dă seama de importanța rezolvării problemei privind netransmiterea armei nucleare statelor germane. „Acest fapt este pozitiv dacă, bineînțeles, sclipirile sănătoase nu se vor stinge imediat sub • influența altor tendințe”. „în 
principiu s-a realizat o înțelegere 
reciprocă în ce privește necesitatea 
încheierii, într-o formă sau alta, a 
unui pact de neagresiune între 
N.A.T.O. și Organizația Tratatului 
de la Varșovia. Aceasta este o coti
tură într-o direcție utilă”.Este prematur să se facă bilanțul contactelor sovieto-americane în problema reglementării pașnice cu Germania, a declarat A. A. Gromîko. „Deși există unele sclipiri care insuflă speranțe în posibilitatea unui acord, a adăugat el, experiența pe care am acumulat-o în anii îndelungați de tratative cu puterile occidentale în problemele internaționale litigioase obligă guvernul sovietic să fie reținut în aprecieri și pronosticuri atît timp cît problema n-a fost rezolvată”.

„Guvernul U.R.S.S., a declarat A. A. Gromîko, consideră necesar 
să sublinieze că este pentru tratative 
serioase, pentru continuarea con
tactelor, pentru ca rezultatele con
crete ale schimbului de păreri să 
poată fi supuse examinării șefilor 
de guverne. Dacă și cealaltă parte 
va urma aceeași linie și va aprecia 
situația din Germania și, în general, 
din Europa, se vor putea obține re
zultatele pe care le așteaptă po
poarele și care vor avea o influență 
favorabilă asupra întregii evoluții a 
evenimentelor mondiale”.

GENEVA 24 (Agerpres). — După o pauză de trei zile, la 24 aprilie Comitetul celor 18 state pentru dezarmare s-a întrunit în ședință plenară, în cadrul căreia a continuat discutarea proiectului de tratat cuAcțiuni pentru dezarmare și paceHAGA 24 (Agerpres). — La 23 a- prilie în Olanda s-a încheiat marșul păcii care a durat două zile și a fost organizat de comitetul olandez „Anul 1962 pentru pace". In a- ceastă zi la Amsterdam au avut loc o demonstrație și un miting care s-au desfășurat sub lozincile „Pace“, „Pentru o Europă în care să nu e- xiste arma atomică“, „Război războiului".
DORTMUND 24 (Agerpres). — în 

seara de 23 aprilie au luat sfîrșit 
în R. F. Germană marșurile pentru 
pace, împotriva înarmării atomice. 
Cu acest prilej, în orașele Dortmund, 
Hamburg, Frankfurt pe Main, Mün-

Situațîa din ArgentinaBUENOS AIRES 24 (Agerpres). — La 23 aprilie guvernul a anunțat că președintele Guido va face cunoscută înainte de 29 aprilie data noilor alegeri prezidențiale. în același timp a fost retras din congres proiectul de lege privitor la prelungirea puterilor președintelui Guido pînă la 1 mai 1964.După cum arată agenția France Presse, această măsură a fost luată în urma „lipsei de entuziasm“ a membrilor parlamentului de a vota acest proiect de lege care încalcă constituția. Intr-un mesaj publicat în Buletinul naval și adresat celorlalte arme, contraamiralul Gaston Clement, secretar de stat pentru marină, declară că forțele navale au adoptat „hotărîrea fermă de a insista prin toate mijloacele de care dispun“ ca Guido să procedeze la anularea completă a alegerilor din 18 martie și la punerea în afara legii a peroniștilor și comuniștilor. Situația se va lămuri la 26 aprilie cînd. vor trebui să fie remise noilor aleși legitimațiile de deputați.

MOSCOVA. La 24 aprilie, un grup 
de oameni de știință sovietici au ple
cat la Washington pe calea aerului 
pentru a lua parte la sesiunea Comi
tetului internațional pentru cercetarea 
spațiului cosmic. La lucrările sesiunii, 
care se deschide la 1 mai, va lua 
parte și pilotul cosmonaut Gherman 
Titov.

STRATFORD UPON AVON. La invitația primarului orașului Stratford Upon Avon (Anglia) la 23 aprilie 1962 Alexandru Lăzăreanu, ministrul R. P. Romîne la Londra, însoțit de Gh. Vasile, secretar de legație, a participat la festivitățile prilejuite în acest oraș de aniversarea zilei de naștere a lui William Shakespeare.După prînzul oferit de primarul orașului în cinstea șefilor oficiilor diplomatice care au participat la festivitate, aceștia au depus coroane de flori la mormîntul lui Shakespeare.
PHENIAN. La 24 aprilie 1962, la Palatul Culturii din Phenian s-a deschis o expoziție de artă populară romînească. Cu acest prilej au rostit cuvîntări Li Gin Su, directorul Muzeului etnografic coreean, și Liviu Adam, însărcinat cu afaceri a.i. al R. P. Romîne la Phenian.Au fost de față Cian Guan Ciol, vicepreședintele Comitetului de relații culturale cu străinătatea și președinte al Ui^junii artiștilor plastici, reprezentanți ai M.A.E. și ai Comitetului de relații culturale al R.P.D. Coreene, artiști plastici și ziariști. Au participat, de asemenea, atașați culturali ai țărilor prietene.
HANOI. Misiunea de legătură a înaltului Comandament al Armatei populare vietnameze a protestat împotriva noului act de agresiune al Statelor Unite, care au transportat recent în Vietnamul de sud 400 de militari americani și 24 de elicoptere. Misiunea de legătură cere Comisiei internaționale de supraveghere și control să ia măsuri pentru imediata retragere din Vietnamul de sud a unităților, avioanelor, elicopterelor, armelor și munițiilor trimise în mod ilegal de Statele Unite în Vietnamul de sud. 

privire la dezarmarea generală și totală. La ședință, care a fost prezidată de delegatul R. P. Polone, au luat cuvîntul reprezentanții S.U.A., Canadei, U.R.S.S., Indiei și Italiei.

chen și într-o serie de alte orașe 
mari din Germania occidentală au 
avut loc mitinguri de masă.

în ciuda provocărilor și a campa
niei de intimidare împotriva luptă
torilor pentru pace, la marșuri și 
mitinguri au participat peste 50.000 
de persoane.

*HELSINKI 24 (Agerpres). — TASS. în Finlanda se desfășoară tradiționalele „Zile ale păcii“.Sub lozinca „Pentru dezarmare și prietenie între popoare“ la Helsinki a avut loc o adunare la care au participat muncitori și funcționari, gospodine, oameni de știință și cultură, activiști pe tărîm obștesc, oameni de diferite convingeri politice. La Helsinki au sosit soli ai opiniei publice iubitoare de pace din întreaga Fin- landă.Adunarea a adoptat în unanimitate o scrisoare adresată președintelui S.U.A. în care i se cere să renunțe la efectuarea experiențelor nucleare în atmosferă.
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JAPONIA. în orașul Takeyama a avut loc o mare demonstrație pen
tru pace, pentru inierzicerea armelor nucleare.
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CLACTON. La 23 aprilie s-a în
cheiat la Clacton conferința anuală 
a partidului cooperatist din Anglia 
la care delegații s-au pronunțat în 
unanimitate împotriva politicii gu
vernamentale de reducere a cheltu
ielilor pentru învățămînt.

în rezoluția cu privire la problema 
locuințelor, conferința a arătat că a- 
nularea controlului guvernului asu
pra chiriilor și reducerea construc
țiilor municipale încurajează specu
la cu loturi de construcții și face 
ca proprietarii de imobile să pretin
dă chirii tot mai mari.

LONDRA. După cum a declarat la 24 aprilie un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe al Angliei, președintele Indoneziei, Sukarno, a informat guvernul englez că „actuala situație încordată, legată de problema Irianului de vest, îl împiedică să viziteze Regatul Unit în prima jumătate a lunii mai, după cum se stabilise”.
MOSCOVA. La 24 aprilie a sosit la Moscova, venind de la Bruxelles, regina Elisabeta a Belgiei. Ea a fost invitată ca oaspete de onoare la cel de-al doilea concurs internațional „Ceaikovski”.
TEL AVIV. La o conferință de presă, Kurtz, director general în Ministerul Asigurărilor Sociale a Iz- raelului, a declarat : „Criminalitatea în rîndurile tineretului crește rapid, în primul trimestru al acestui an numărul tinerilor infractori s-a ridicat față de aceeași perioadă a a- nului trecut". O sursă care îngroașă rîndurile infractorilor, a subliniat el, o formează tinerii care din diferite motive sînt nevoiți să părăsească școala.
HAGA. In Olanda se semnalează cazuri frecvente de boli de piele înainte necunoscute. Medicii olandezi au ajuns la concluzia că noua boală este cauzată, după toate probabilitățile, de folosirea detergentului „Sunil“, produs în întreprinderile concernului „Unilever“.Acum un an și jumătate, „Unilever“ a vîndut margarină de calitate inferioară, care a îmbolnăvit în O- landa circa 100.000 de oameni.

GENEVA 24 — De la trimisul A- gerpres, N. Puicea : La 24 aprilie s-a deschis în Palatul Națiuniloi’ din Geneva cea de-a 17-a sesiune a Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa (C.E.E.). Delegația romînă este condusă de tovarășul Gogu Rădulescu, ministrul comerțului exterior.La ora 15, ora locală, ședința e deschisă de către președintele celei de-a 16-a sesiuni a C.E.E., Gogu Rădulescu, ministrul comerțului exterior al R. P. Romîne, care rostește cuvîntul de deschidere.Declarînd deschise lucrările celei de-a 17-a sesiuni a Comisiei Economice pentru Europa, vorbitorul a subliniat că această sesiune capătă un caracter deosebit, deoarece ea coincide cu a 15-a aniversare a Comisiei Economice pentru Europa.în cei 15 ani de existență, Comisia Economică O.N.U. pentru Europa a înregistrat unele succese, dar a întîmpinat și o serie de dificultăți. Faptul că comisia a reușit să biruie aceste dificultăți, că ea a rămas un organism util cooperării internaționale constituie un rezultat pozitiv, care deschide perspective promițătoare pentru viitor.Referindu-se la apropierea în timp a sesiunii C. E. E. și a conferinței în problema dezarmării, vorbitorul a subliniat că acest lucru nu poate să nu exercite o oarecare influență asupra lucrărilor acestei sesiuni. Noi nu ignorăm dificultățile care stau în calea conferinței pentru dezarmare, a spus el, dar sperăm că pînă Ia urmă rațiunea va învinge și în problema dezarmării.Intensificîndu-și activitatea de cooperare economică și în mod deosebit aceea menită să lărgească relațiile economice între Est și Vest, comisia noastră va putea contribui la sporirea încrederii între popoare,
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MOSCOVA. în iunie a.c. va avea loc un schimb de vizite între nave militare sovietice și suedeze. La Leningrad vor sosi într-o vizită trei distrugătoare suedeze. Trei submarine și o bază plutitoare sovietică vor face o vizită de răspuns la Stockholm.
--------- o* o---------

U.R.S.S. a lansat satelitul artificial 
al Pămmtului „Cosmos — 3“MOSCOVA 24 (Agerpres). — TASS transmite : în Uniunea Sovietică a fost plasat pe orbită satelitul artificial al Pămîntului „Cosmos-3".Potrivit datelor preliminare, satelitul se deplasează pe o orbită apropiată de cea stabilită prin calcul.Perioada de revoluție a satelitului este de 93,8 minute, unghiul de înclinație a orbitei față de planul Ecuatorului — 48 grade 59 minute, îndepărtarea maximă de suprafața Pămîntului este de 720 de km, iar cea minimă — 229 de km.La bordul satelitului este montat aparatajul științific destinat continuării explorărilor în spațiul cosmic în cadrul programului anunțat de agenția TASS la 16 martie a.c. In afara aparatajului științific, la bordul satelitului „Cosmos-3" s-au instalat un sistem radiotelemetric cu mai multe canale și dispozitive radiotehnice pentru măsurarea traiectoriei.Informațiile radiotelemetrice recepționate de la bordul satelitului atestă funcționarea normală a sistemelor de bord. Centrul de coordonare și calcul primește informații obținute prin măsurători și informații telemetrice.

-------------o «o------------

Nava cosmică americană lansată în direcția lunii 
nipși va atinge principalele obiectiveNEW YORK 24 (Agerpres). — După cum transmite agenția americană Associated Press, la 23 aprilie a fost lansată de la Cape Canaveral în direcția Lunii nava cosmică „Ranger-4“ care, potrivit planurilor, urma să fotografieze — cu ajutorul unei camere de televiziune — suprafața lunară și să culeagă, de asemenea, alte date științifice.După cum transmite corespondentul din Cape Canaveral al agenției Associated Press, Administrația națională pentru problemele aeronauticii și cercetării spațiului cosmic (N.A.S.A.) a anunțat că stațiunile de urmărire au pierdut legătura cu nava cosmică „Ranger-4“.în comunicatul N.A.S.A. se spune că la bordul navei „Ranger-4“ s-a defectat sistemul telemetrie. Toate încercările de a se remedia defecțiunea cu ajutorul unui semnal emis de pe Pămînt s-au soldat cu un eșec. 

la găsirea căilor pentru menținerea! și întărirea păcii. Epoca noastră cere ca relațiile economice să aibă caracterul cel mai larg posibil, în interesul tuturor popoarelor. Comerțul internațional poate să joace un rol mereu mai important, ca faeton de dezvoltare economică și de cooperare pașnică.El și-a exprimat speranța că sft-< siunea Comisiei Economice O.N.U) pentru Europa se va desfășura în- tr-o atmosferă constructivă și de înțelegere reciprocă, lucrările sale mareînd un nou pas pentru progresul colaborării economice în Europa! și pentru consolidarea păcii.A luat apoi cuvîntul Vladimir Ve- lebit, secretar executiv al C.E.E. Delegații U.R.S.S. și Cehoslovaciei care au luat cuvîntul în continuare au! arătat că față de un stat suveran din Europa, R.D.G., se aplică măsuri discriminatorii care nu sînt cu nimic fondate. Delegatul Angliei, si- tuîndu-se pe o poziție neconstructivă, s-a opus reprezentării R. D. Germane la lucrările C.E.E. în continuarea lucrărilor ședinței a fost adoptată ordinea de zi.Trecîndu-se la alegerea membrilor biroului celei de-a 17-a sesiuni a C.E.E., a luat cuvîntul șeful dele gației Belgiei, Emile-Paul Hem, Lotz, ministru plenipotențiar, delegat permanent al Belgiei pe lîngă Oficiul european al O.N.U.Recomandînd alegerea ca președinte al celei de-a 17-a sesiuni a conducătorului delegației romîne. Gogu Rădulescu, delegatul Belgiei a apreciat în mod elogios activitatea desfășurată de reprezentantul R. P. Romîne în cursul celei de-a 16-a sesiuni a C.E.E. Propunerea reprezentantului Belgiei a fost sprijinită de către delegatul U.R.S.S., Firiubin.In unanimitate G. Rădulescu a fost ales ca președinte și al celei de-a 17-a sesiuni a C.E.E.A luat cuvîntul apoi Gogu Rădulescu, care a mulțumit delegațiilor pentru faptul că l-au ales ca președinte al celei de-a 17-a sesiuni.Apoi,_ la propunerea delegatului Bulgariei, care a fost sprijinit de reprezentantul Italiei, reprezentantul Greciei, A. Vlahos, a fost ales ca vicepreședinte.
Vizita unei delegații 

de ziariști romîni în AustriaVIENA 24. — Corespondentul
Agerpres transmite : La invitația 
guvernului austriac a sosit la Vie- 
na in dimineața zilei de 24 aprilie 
o delegație de ziariști romîni in 
frunte cu președintele Uniunii Zia
riștilor din Republica Populară Ro
mână, Nestor Ignat. Delegația va 
vizita între 24 aprilie și 5 mai Aus
tria și va avea întrevederi cu perso
nalități oficiale din această țară.

La sosirea pe aerodromul Schwe
chat, ziariștii romîni au fost întîm- 
pinați de reprezentanți ai serviciu
lui de presă al Cancelariei Fede
rale.

In aceeași zi, ziariștii romîni au 
fost primiți de ministrul afacerilor 
externe al Austriei, Bruno Kreisky.

BANGKOK. La 23 aprilie, un avion de vînătoare cu reacție, aparținînd flotei militare maritime americane, s-a prăbușit la 125 de mile de Bangkok în timp ce participa la manevrele „Air Cobra’. Pilotul a pierit.

După cît se pare, „Ranger-4“ va cădea în dimineața zilei de 26 aprilie pe fața opusă a Lunii.Ca rezultat, anunță corespondentul, nu vor fi atinse obiectivele principale ale experienței legate de lansarea navei „Ranger-4“ în direcția Lunii — transmiterea cu ajutorul unei camere de televiziune a unor fotografii ale suprafeței lunare și alunizarea unui conteiner cu apara- taj științific.Corespondentul din Washington al agenției France Presse amintește, de asemenea, că aceasta este a noua încercare pe care americanii o fac în ultimii trei ani de a trimite o navă cosmică spre Lună și — așa cum spune Reuter — „de a ajunge din urmă U.R.S.S., care a reușit încă în 1959 să aselenizeze stema Uniunii Sovietice, să fotografieze fața aș-« cunsă a Lunii“.


