
I

ï

Centra »
^?.ô‘(ona1à {

IN INTERIORUL ZIARULUI

4 PAGINI©Mmînică 13 mai 1962 20 BANI

• Anchetă : Litoral 1962 — 
Pregătiri și sugestii pentru o bo
gată activitate cultural-sportivă 
(pag. 2-a).

• H. Grosu — Lucrările de 
îngrijire a culturilor : Prin cîteva 
gospodării colective din regiunea 
Banat (pag. 2-a),

• Sport (pag. 3-a).

o Memoriul C.C. al P.C. din 
Germania adresat participanților 
la Conferința de la Geneva (pag. 
3-a).

® A. Bumbac — Zanzibar — 
insula paradisului și a oropsiți- 
lor (pag. 3-a).

0 Largă mișcare grevistă în 
țările capitalului (pag. 4-a).

HOT ARi REA
Comitetului Ceiițral al Partidului Muncitoresc Romîn 
și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine 

cu privire la redistribuirea cadrelor 
de specialiști din agricultură

Pentru organizarea, îndrumarea șî conducerea compe
tentă a procesului de producție în agricultură este nece
sară prezența în unitățile agricole socialiste a cadrelor 
de ingineri agronomi, zootehnicieni și medici veterinari.

Specialiștii din agricultură care lucrează în unitățile de 
producție au adus o contribuie importantă la creșterea 
permanentă a producției agricole, Ia realizările obținute 
în ultimii ani in gospodăriile agricole de stat și în gos
podăriile colective.

în anii regimului democrat-popular, datorită măsuri
lor luate de partid și guvern, numărul specialiștilor cu 
pregătire agricolă superioară a crescut cu peste 14,000.

Ca urmare a lipsurilor existente în sistemul de orga
nizare a conducerii agriculturii, a slabei preocupări a 
Ministerului Agriculturii și a sfaturilor populare s-au ma
nifestat deficiențe serioase în îndrumarea spre produc
ție a specialiștilor agricoli.

Actuala.-repartizare a specialiștilor din agricultură se 
caracterizează prin concentrarea lor mai ales în orga
nele de coordonare și îndrumare agricolă, în aparatul 
sfaturilor populare, în unitățile diferitelor ministere și 
organe centrale, în cercetarea științifică și în învățămînt. 
în același timp, în unitățile de producție și în mod deo
sebit în gospodăriile colective, acolo unde se hotărăște 
soarta producției, numărul specialiștilor este cu totul 
insuficient.

Din datele recensămîntului cadrelor tehnice agricole 
rezultă că din totalul de 15.730 de ingineri agronomi, 
zootehnicieni, mecanizatori și medici veterinari, numai 
7.403 (47 la sută) sînt în unitățile agricole de produc
ție, iar 5.936 (38 la sută) sînt în aparatul Ministerului 
Agriculturii și al sfaturilor populare, în munca de cer
cetare, precum și în diferite unități economice bugetare 
din sistemul agriculturii.

în alte ministere, organe centrale și unități subordo
nate acestora din afara sectorului agricol sînt 2.391 (15 
la sută) specialiști cu pregătire superioară agricolă. Nu
mai în Ministerul Industriei Alimentare și în unitățile 
sale sînt încadrați în total 650 de specialiști ; la Centro- 
coop sînt 112 specialiști agricoli, din care numai la cele 
2 întreprinderi pentru plante medicinale din București 
sînt 27.

Marea majoritate a specialiștilor cu pregătire superioară 
din agricultură sînt concentrați în orașe, în jurul orașe
lor și în mod deosebit în București, unde numărul acesto
ra numai în sectoarele neagricole se ridică la peste 800.

_ Lipsuri serioase sînt și în ce privește folosirea specia
liștilor agricoli încadrați în unități de producție. La gos
podăriile _ agricole de stat Bragadiru și Roșia, situate în 
raza Capitalei, sînt încadrați 27 și respectiv 21 de ingineri 
și medici veterinari, în timp ce la gospodăriile agricole 
de stat Agighiol și- Stupina, care au cîte 5.000 de ha, nu 
există nici un inginer sau alt specialist cu studii superioare.

Această situație necorespunzătoare în repartizarea și fo
losirea cadrelor cu pregătire superioară agricolă impune, 
în condițiile terminării colectivizării agriculturii, redistri
buirea inginerilor agronomi și zootehnicieni și a medicilor 
veterinari în vederea trimiterii acestora în unitățile agricole 
de producție și în mod deosebit în. gospodăriile colective.

ÎN ACEST SCOP COMITETUL CENTRAL AL P.M.R. ȘI 
CONSILIUL DE MINIȘTRI AL REPUBLICII POPULARE 
ROMÎNE

HOTĂRĂSC:
1. în ^gospodăriile agricole de stat vor lucra în medie, pe 

gospodărie cel puțin 5 specialiști cu pregătire tehnică su
perioară ceea ce reprezintă în total 3.212 specialiști. Pen
tru acoperirea necesarului de specialiști vor fi trimiși în 
unitățile socialiste din agricultură 284 de ingineri și me
dici veterinari din organele de conducere — departament 
<i trusturi — iar din alte sectoare 42 de ingineri mecani-

•tori. De asemenea, din gospodăriile care au un număr 
excedentar de specialiști, aceștia vor fi trimiși în gospo
dăriile care nu dispun de cadre suficiente și se vor face 
unele redistribuiri de cadre și între regiuni.

în trustul central și în trusturile regionale ale gospodă
riilor agricole de stat vor lucra 175 de ingineri agronomi, 
zootehnicieni, mecanizatori și medici veterinari, din care 
50 în trustul central.

2. în gospodăriile agricole colective se va asigura cel 
puțin un inginer agronom sau zootehnician de fiecare gos
podărie.

La sfîrșitul anului 1962 vor fi 5.558 de gospodării agri
cole colective. Față de numărul de 2.076 de ingineri agro
nomi și zootehnicieni existenți în 1.805 gospodării colective 
urmează a fi încadrați în gospodării colective încă 3.932 
de ingineri agronomi și zootehnicieni, care lucrează în 
afara unităților de producție agricolă. în felul acesta toate 
cele 5.558 de gospodării colective care vor exista la sfîrși
tul anului 1962 vor avea cîte un inginer agronom, iar în 
450 de gospodării colective care au un caracter zootehnic 
dezvoltat, în afară de inginerul agronom, va fi și cîte un 
usiner zootehnician. Gospodăriile colective în perspectivă 
uë a se uni vor avea asigurate asistența tehnică de către 
inginerul din gospodăria cu care urmează a se unifica.

3. Numărul circumscripțiilor sanitar-veterinare va creș
te la 1.610, astfel ca la 3-4 gospodării colective să revină 
o circumscripție. în acest scop 500 de medici veterinari 
vor fi repartizați la circumscripțiile nou create.

Medicii veterinari vor răspunde direct de efectivele de 
animale din cele 3-4 gospodării din raza circumscripției. 
Totodată ei vor asigura și asistența sanitar-veterinară a 
animalelor proprietate personală a colectiviștilor.

Medicii veterinari din gospodăriile agricole de stat vor 
acorda asistență zooveterinară și animalelor gospodăriei 
colective și celor proprietate personală a colectiviștilor din 
localitatea unde își are reședința gospodăria de stat.

4. Stațiunile de mașini și tractoare vor fi încadrate în 
medie cu 2-3 ingineri mecanizatori Pentru completarea nu
mărului necesar de mecanizatori vor fi trecuți în S.M.T. 
din aparatul de coordonare și îndrumare, din cercetare și 
învățămînt și din alte sectoare 278 de ingineri mecanizatori.

în serviciile regionale ale stațiunilor de mașini și trac
toare vor fi în total 43 de ingineri mecanizatori, iar în 
trustul central — 25.

5. în alte unități de producție (uzine de reparații, sta
țiuni și centre de însămînțări artificiale, centre de incuba
ție, pepiniere și partea de producție din stațiunile de cer
cetare), în care în prezent lucrează 663 de specialiști, vor 
rămîne 556.

6. Pentru aparatul organelor de conducere, îndrumare, 
învățămînt și cercetare agricolă, precum și pentru alte uni
tăți economice și bugetare din sistemul agriculturii este 
necesar următorul număr de ingineri agronomi, zootehni- 
ciecii, mecanizatori și medici veterinari :

_ a) în aparatul Consiliului Superior al Agriculturii vor 
fi 61 de ingineri agronomi, zootehnicieni. mecanizatori și 
medici veterinari.

b) La consiliul agricol regional, în permanența secțiilor 
vor fi, în medie, 5 ingineri agronomi, zootehnicieni, me
dici veterinari, inclusiv președintele consiliului agricol re
gional, în total 85 de specialiști pe țară.

c) La consiliul agricol raional în permanența secțiilor 
vor fi 3 specialiști, inclusiv președintele consiliului agri
col raional, și anume : un inginer agronom, un zootehnician 
sau un medic veterinar și un inginer agronom cu speciali
zare în legumicultură, viticultură sau pomicultură, după 
specificul raionului. De asemenea, în orașele de subordo
nare regională care au în raza lor gospodării colective vor 
rămîne 1—2 specialiști. în total, în organele raionale și oră
șenești vor lucra 462 de specialiști.

d) în unitățile de cercetare științifică, din totalul de 
1.249 de specialiști 390 vor fi repartizați în unitățile de 
producție. Dintre specialiștii care vor rămîne în institutele 
și stațiunile de cercetare 331 vor lucra în sectoarele de 
producție ale unităților de cercetare.

e) în învățămîntul agricol din totalul de 1.520 de spe
cialiști vor rămîne 1.126, iar 394 vor fi repartizați în uni
tățile de producție.

f) în alte unități economice și bugetare din subordinea 
Consiliului Superior al Agriculturii, din totalul de 708 spe
cialiști vor rămîne 400, iar 308 vor trece în gospodăriile 
colective și în circumscripțiile sanitar-veterinare.

g) în unitățile subordonate consiliului agricol regional 
(oficiul regional de proiectare și organizare a teritoriului, 
laboratoare de control al semințelor și sanitar-veterinare, 
casa agronomului etc.) vor lucra 197 de specialiști agricoli.

h) în alte ministere, organe centrale, instituții și 'între
prinderi din afara sistemului agriculturii, din totalul de 
2.391 ingineri agronomi, zootehnicieni, mecanizatori și me
dici veterinari, existenți in aceste unități, vor rămîne 636 
cadre, iar 1.755 vor fi repartizați în unitățile de producție.

7. în acțiunea de sporire a numărului de specialiști agri
coli în cîmpul muncii se va lua în considerare și reactiva
rea inginerilor agronomi și a medicilor veterinari pensio
nari care doresc să lucreze în agricultură. Aceștia pot fi 
încadrați în gospodăriile agricole colective. în laboratoare 
sau în alte funcții corespunzătoare capacității și posibili
tăților lor de a munci.

8. Pentru crearea condițiilor de muncă și de viață co
respunzătoare inginerilor și medicilor veterinari care lu
crează în gospodăriile agricole de stat, în stațiunile de 
mașini și tractoare, în gospodăriile agricole colective și în 
circumscripțiile sanitar-veterinare, în scopul permanenti
zării lor în aceste unități se stabilesc următoarele :

a) Inginerilor și medicilor veterinari care trec în unită
țile de producție li se va menține salariul tarifar de înca
drare avut la unitatea de la care sînt transferați, în cazul 
în care salariul tarifar de încadrare la noul loc de muncă 
este mai mic. De asemenea, li se va menține alocația de 
stat pentru copii avută la data transferării. Salarizarea 
și plata alocației de stat pentru copii se vor face prin co
mitetele executive ale sfaturilor populare raionale, respec
tiv prin gospodăriile agricole de stat sau prin stațiunile 
de mașini și tractoare unde au fost transferați.

b) Inginerii care lucrează în prezent în gospodăriile agri
cole colective și sînt salarizați integral de stat vor fi sala
rizați în continuare în aceleași condiții prin comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare raionale.

Inginerii salarizați în proporție de 50 la sută de stat și 
50 la sută de gospodăriile agricole colective sau integral 
de gospodăriile agricole colective vor fi salarizați în con
tinuare în același mod.

Inginerii care sînt salarizați în proporție de 100 la sută 
sau de 50 la sută de stat, cît și cei care sînt salarizați inte
gral din fondurile gospodăriei colective vor beneficia de 
toate drepturile pe care le au salariații de stat (concediu 
de odihnă, de boală, alocația de stat pentru copii, pensie 
etc.). Aceste drepturi se vor plăti de către stat și vor fi cal
culate pe baza salariului integral al funcției îndeplinite.

c) Inginerii și medicii veterinari care lucrează în gospo
dăriile agricole de stat, în stațiunile de mașini și tractoare, 
în gospodăriile agricole colective sau în circumscripții sa
nitar-veterinare situate în localități unde se asigură mai 
greu permanentizarea cadrelor de specialiști din cauza con
dițiilor existente vor primi un spor lunar între 10 și 20 la 
sută din salariul funcțiunii îndeplinite. Sporul se va acorda 
diferențiat, pe baza criteriilor ce se vor stabili de către 
Comitetul de stat pentru problemele de muncă și salarii, 
potrivit principiilor aplicate pentru alte cadre care lucrează 
în mediul rural, cum sînt medicii și învățătorii. Plata aces
tor sporuri se va face dintr-un fond constituit în limita a 
3 la sută din fondul de salariu prevăzut pentru cadrele de 
specialiști ce lucrează în unitățile de producție din agricul
tură.

d) Se recomandă gospodăriilor agriaole colective ca, pen
tru contribuția adusă la îndeplinirea planului de producție, 
să acorde inginerilor și tehnicienilor încadrați în aceste 
unități pînă la 15 la sută din retribuția în zile-muncă cu
venită președintelui gospodăriei, iar pentru depășirea pla
nului de producție să le acorde premii în bani și în natură 
pînă la nivelul premiilor acordate președintelui gospodăriei.

e) Pentru cointeresarea inginerilor, medicilor veterinari 
și tehnicienilor la realizarea și depășirea planului de pro
ducție al gospodăriilor agricole colective în care lucrează 
se pot acorda premii pe baza următoarelor principii :

— Inginerii și tehnicienii pot primi anual pînă la două 
salarii tarifare de încadrare pentru realizarea și depășirea 
planului de producție și de livrări al gospodăriei în care 
lucrează.

— Medicii veterinari din circumscripțiile sanitar-veteri
nare pot primi anual pînă la două salarii tarifare de înca
drare, iar tehnicienii veterinari de la circumscripții pînă 
la un salariu și jumătate pentru rezultatele obținute în 
apărarea sănătății animalelor și în realizarea planului de 
producție în sectorul zootehnic din gospodăriile agricole 
colective de care răspund.

Premiile cuvenite pentru realizarea planului de produc

ție se vor plăti de către comitetele executive ale sfaturilor 
populare raionale și orășenești din fondul de premii alocat 
anual jßrin planul de stat ce se va constitui la nivelul cotei 
de premiere stabilite pentru personalul de conducere și 
tehnic administrativ din stațiunile de mașini și tractoare.

f) Comitetele executive ale sfaturilor populare vor âsi; 
gura locuințe inginerilor și medicilor veterinari transferați 
în unitățile agricole. Aceștia vor putea să-și păstreze do
miciliul în localitatea de unde au fost transferați pînă la 
asigurarea locuinței la noul loc de muncă, însă nu mai 
mult de 2 ani. Se recomandă gospodăriilor agricole colec
tive ca, acolo unde nu există posibilitatea de a asigura o 
locuință corespunzătoare, în termen de cel mult 2 ani să 
construiască pe baza unor proiecte-tip locuințe pentru 
inginerii care li se repartizează.

g) Pînă la asigurarea spațiului corespunzător de locuit 
și mutarea familiei, inginerii și medicii veterinari transfe
rați vor primi o indemnizație lunară diferențiată, după 
cum urmează :

— cei căsătoriți, fără copii, cîte 200 lei ;
— cei căsătoriți, cu copii, 200 lei, plus cîte 100 lei de 

fiecare copil, cu excepția copiilor care primesc burse ;
— cei necăsătoriți vor primi cîte 200 lei numai dacă 

sînt susținătorii părinților și locuiesc împreună cu aceștia.
La mutarea familiei li se vor plăti drepturile de transfer 

prevăzute de Codul Muncii.
Pentru vizitarea familiei odată la 45 de zile se va acorda 

inginerilor și medicilor veterinari un concediu plătit de 3 
zile. Cheltuielile de transport ocazionate de această vizită 
vor fi suportate de către stat.

h) Inginerii agronomi și medicii veterinari pensionari 
care se încadrează în muncă în unitățile agricole vor primi, 
pe lîngă pensia legală, toate drepturile cuvenite funcției 
pe care o îndeplinesc.

i) Copiii inginerilor și medicilor veterinari^care lucrează 
în gospodăriile agricole de stat, jn gospodăriile agricole 
colective, în stațiunile de mașini și tractoare și în circum
scripții sanitar-veterinare, care sînt admiși în învățămîntul 
mediu și superior și promovează cu regularitate anii șco
lari vor primi bursă și loc în cămin pe toată durata șco- 
lqrizăriL ,

j) Pentru asigurarea stabilității inginerilor și medicilor 
veterinari în unitățile agricole de producție și a stimulării 
lor în vederea însușirii și aplicării în producție a cuceriri
lor științei și tehnicii, consiliile agricole regionale și raio
nale vor’organiza periodic seminarii cu toți inginerii agro
nomi și cu medicii veterinari care lucrează în unitățile de 
producție.

Consiliul Superior al Agriculturii, împreună cu Comitetul 
de stat pentru problemele de muncă și salarii vor studia 
modalitatea acordării unui spor de vechime _ cadrelor cu 
studii superioare care lucrează un timp mai îndelungat, 
fără întrerupere, direct în unitățile de producție și vor face 
propuneri în acest sens Consiliului de Miniștri al R.P. Ro- 
mîne pînă la 1 iulie 1962.

9. Criteriul principal de apreciere a cadrelor de specialiști 
va trebui să-l constituie rezultatele obținute dé aceștia in 
activitatea depusă pentru sporirea producției agricole, dra
gostea și atașamentul lor profund pentru cauza ridicării 
continue a nivelului agriculturii socialiste.

10. Pentru acoperirea cheltuielilor necesare trimiterii în 
producție a inginerilor și medicilor veterinari și pentru crea
rea unor condiții de cointeresare a cadrelor ce lucrează în 
gospodăriile colective și în circumscripțiile sanitar-veteri
nare este necesară, pe anul 1962, suma de 100.092.000 de lei 
din care 67.800.000 de lei pentru salarii și 32.292.000 de lei 
pentru cheltuieli de transport, transfer, premii etc. Din 
această sumă, 96.007.000 de lei se vor acoperi din fondurile 
alocate prin plan în acest scop și prin virarea fondului de 
salarii, premii etc. de la unitățile unde sînt încadrați spe
cialiștii ce se trimit în producție. Diferența de 4.085.000 de 
lei va fi acoperită din rezerva bugetară la dispoziția Con
siliului de Miniștri.

Ministerele, celelalte organe centrale de stat și economice 
și sfaturile populare vor vira fondul de salarii, premii etc. 
aferent specialiștilor trimiși în unitățile de producție, sfa
turilor populare regionale, începînd cu data de 1 iunie 1962.

11. In scopul reglementării trecerii în unitățile de produc
ție a cadrelor de specialiști agricoli și pentru evitarea an
gajării nejustificate a acestora în alte organe și unități de- 
cît cele de producție agricolă se vor lua următoarele 
măsuri :

a) Posturile ocupate de specialiștii care pleacă definitiv 
în unitățile de producție vor fi blocate.

b) Comitetul de stat pentru problemele de muncă și sa
larii va revizui în termen de 20 de zile posturile blocate și, 
în cazuri bine justificate, va debloca unele posturi pentru 
încadrarea lor cu economiști sau cu alți specialiști decît 
agricoli, după care posturile blocate se anulează.

c) Fondul de salarii aferent posturilor deblocate de Co
mitetul de stat pentru problemele de muncă și salarii va 
fi acoperit prin redistribuirea fondului de salarii pe total 
minister, unități centrale sau sfaturi populare.

d) Conducătorii de instituții și întreprinderi care vor 
menține în continuare ingineri de specialitate agricolă și 
medici veterinari peste numărul stabilit sau vor face an
gajări pe alte funcții decît cele aprobate vor fi trași la răs
pundere și li se va imputa salariul plătit acestor angajați, 
iar posturile respective vor fi anulate. în acest scop, Banca 
de Stat va exercita un control permanent și va anula postu
rile pe care s-au făcut asemenea angajări, sesizînd forurile 
tutelare.

e) în viitor, posturi de ingineri în specialitățile agricole 
și medici veterinari nu se vor putea crea decît cu avizul 
Consiliului Superior al Agriculturii.

12. în vederea folosirii raționale a cadrelor tehnice agri
cole cu pregătire medie, Consiliul Superior al Agriculturii 
va analiza felul cum sînt repartizate și folosite aceste cadre 
în sistemul agriculturii și în alte sectoare și va lua măsuri 
pentru îndrumarea lor în unitățile de producție.

★

încadrarea specialiștilor agricoli în gospodăriile agricole 
de stat și colective are o deosebită importanță pentru con
solidarea și dezvoltarea unităților agricole socialiste. Orga
nele și organizațiile de partid și comitetele executive ale 
sfaturilor populare se vor ocupa îndeaproape de asigura
rea condițiilor corespunzătoare de muncă și de viață spe
cialiștilor din agricultură, de ridicarea nivelului politic și 
profesional al acestor cadre și de antrenarea lor în viața 
social-culturală a satului.

Prim-secretar aî Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 
ION GHEORGHE MAURER

Pentru mărirea debitului de țiței
PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Printr-o îngrijire și 

urmărire atentă a sondelor, în schela Băbeni, regiu
nea Argeș, se extrag peste plan importante cantități 
de țiței. In schelă se aplică cu bune rezultate noi me
tode tehnologice, cum sînt perforarea sondelor cu tu
bing de 3 țoii și spălarea sondelor Executîndu-se la 
sonda nr. 798 o perforare cu tubing de 3 țoii, produc
ția de țiței s-a dublat. De la începutul anului și pînă 
în prezent, petroliștii de la Băbeni au efectuat 36 de 
perforări cu tubing și 11 operații de spălări, pe baza 
cărora au obținut un plus de producție de țiței de 7 Ia 
sută.

Pregătiri în vederea începerii 
campaniei de fabricare a conservelor

In vederea campaniei de* fabricație a conservelor 
de legume și fructe, care urmează să înceapă în 
curînd, în toate fabricile se fac pregătiri intense.

Odată cu lucrările de revizie și reparații în nu
meroase întreprinderi printre care Zagna-Vădeni, 
regiunea Galați, „Dunărea"-Tulcea, „Fructus"-Timișoa- 
ra și „Refacerea“-Arad, au fost introduse noi insta
lații moderne pentru prepararea conservelor.

(Agerpres)

Premieră 
teatrală

Sîmbăfă seara ai 
avut loc pe scena 
Teatrului Muncito
resc C.F.R.-Giuleșfi 
premiera spectaco
lului cu piesa „Ro- 
magnola“ de scrii
torul italian Luigi 
Squarzina. Rolurila 
principale au fosî 
interpretate de ac
torii Dana Comnea, 
Ion Vîlcu, Const. 
Lungeanu, Simion 
Negrilă ș.a.

Regia spectaco
lului este semnată 
de Mihal Dimiu, iar 
scenografia de Teo
dor Constanfinescu.

Expoziții volante
BACĂU (coresp. „Scîn- 

teii“). — Zilele trecute 
un mare număr de țărani 
muncitori din comuna 
Onișcani, raionul Roman, 
au participat la deschi
derea expozifiei mobile 
trimise de muzeul re
gional din Bacău. Expo
ziția cuprinde o serie de

materiale despre originea 
omului, precum și repro
duceri din lucrările ma
rilor noștri pictori. Ase
menea expoziții s-au mai 
organizat și în alte zece 
comune și centre mun
citorești din regiune.

Muzeul regional pre

gătește de asemenea or
ganizarea unul punct 
muzeistic permanent la 
Slănicu] Moldovei, pre
cum și o caravană mu
zeistică, care va colinda, 
— asemenea caravanelor 
cinematografice — satele 
și comunele regiunii.

In primele patru luni ale acestui an Uzinele textile Moldova din 
Botoșani au dat peste plan 9.060 kg fire de bună calitate, 20.000 m.p. 
țesături, economii de 21.000 kg bumbac puf. în fotografie : Un grup de 
muncitoare fruntașe după terminarea lucrului. De la stingă spre dreapta : 
Geta Burcă, Ecaterina Dărăbăneanu, Elena Silvianu, Virginia Scumpioru, 
Didina Marțolea, Victoria Titiliuc, Valeria Chițoi, Florica Pînzaru, Eleo
nora Huivan. (Foto : Gh. Vințilă)

---------  —-F—---------

Cum organizăm șantierul
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Cu ce să încep ? Fiecare se în
treabă așa cînd se apucă de o 
treabă, vrînd să facă de la început 
un lucru de care depind toate cele
lalte, să rezolve mai întîi, cum s-ar 
spune, problema problemelor. Și, 
fie că este vorba de un singur om 
sau de o întreagă întreprindere in
tenția bună rărnîne aceeași: ceea ce 
se face să fie cum se cade, adică 
economic, trainic și bun.

Ei bine, constructorul este scutit 
de această întrebare. Pentru el, 
practica a rezolvat-o de mult. Se 
știe că primul pas al constructoru
lui, prima pro
blemă luată de el 
spre rezolvare es
te organizarea șan
tierului. Aici se 
poate vedea cel 
mai bine concep
ția constructoru
lui în toate, calitatea lui de gospo
dar, treapta la care a ajuns în înțe
legerea intereselor generale. De a- 
ceasta depinde, în ultimă instanță, 
mersul lucrărilor, respectarea exem
plară a graficului și în cele din 
urmă, predarea la termen în folo
sință a lucrărilor — indice de bază 
în munca constructorilor. Nu fără 
temei constructorii spun că organi
zarea este o chestiune hotărîtoare 
în munca pe șantier.

Să privim o vreme dincolo de 
gardul care împrejmuiește, pe Bu
levardul Republicii, unul din cele 
mai mari șantiere din Arad. 
Sînt prezente aici multe lucruri 
care te îndreptățesc să rărnîi 
statornic la concluzia că șan
tierul a fost organizat cu temei de 
la început. Macarale ridică fîșii 
de beton prefabricate, pentru plan- 
șee ; benzi transportoare duc la 
primele etaje cărămidă ; cu o pre
cizie aproape mecanică trec spre 
boburi tomberoane încărcate la 
stația de preparare centralizată a 
betoanelor; se folosesc malaxoare 
pe tronsoane pentru prepararea 
mortarelor. Cum vedem, principale
le munci de pe șantier se fac me
canizat.

La tot ce s-a spus pînă acum des
pre acest șantier din Arad se cade 
să mai adăugăm și alte lucruri po
zitive care pot folosi și altora. La 
fiecare casă a scării lucrează aceeași 
brigadă, pentru creșterea simțului 
răspunderii personale și pentru o 
mai lesnicioasă urmărire a întrece

rii socialiste. Brigada execută lu
crări de zidărie, betoane, tencuieli 
și mozaicuri și montează tîmplăria. 
Treptele și contratreptele (plăcile) 
sînt prefabricate mozaicate. Se fo
losește cu succes parchetul lamelar. 
La instalația pentru apă rece se fo
losesc numai tuburi P.V.C.

Acum, după toate cîte s-au spus : 
care este efectul economic al aces
tei bune organizări ? Șantierul de 
care vorbim și-a realizat pe primul 
trimestru sarcina în privința pre
țului de cost, iar productivitatea 
muncii a crescut, față de plan, cu 

35 la sută, în prin
cipal pe seama 
mecanizării. Ma
rele bloc de locu
ințe de pe Bu
levardul Republi
cii va fi dat în fo
losință cu aproa

pe 5 luni mai înainte, față de nor
mativ.

Am insistat înadins asupra aces
tui șantier pentru a face mai les
ne de înțeles că inițiativa construc
torului este practic nelimitată.

Se spune adeseori: „Noi, con
structorii, depindem foarte mult de 
proiectare". Nu poți să nu fii de 
acord, este și acesta un adevăr. 
Tehnica nouă e promovată încă de 
la proiectare. Tot proiectantul în
tocmește proiectele de organiza
re a șantierelor. însă tot atît de a- 
devărat este că aplicarea practică 
a acestora e de-acum o chestiune 
care ține exclusiv de talentul și ca
pacitatea oamenilor de pe șantier.

Fiți siguri, proiectantul nu va in
dica niciodată constructorului de pe 
Calea București din Craiova, să 
folosească roaba în transportul pe 
orizontală. Este prea serios proiec
tantul (D.S.A.P.C. din localitate) ca 
să scotocească în lada de vechituri 
a tehnicii. în schimb a făcut-o con
structorul. De la prima privire se 
vede că sînț prea mulți oameni pe 
acest șantier, dovada unei slabe 
preocupări de mecanizare.

La cele 12 blocuri aflate în con
strucție pînă acum s-a lucrat în 
principal pe planșee monolit, din 
lipsă de fîșii prefabricate. Prin ur
mare, cu atît mai necesară era o 
stație de preparare a betoanelor,

ȘTEFAN ZIDARIȚĂ

(Continuare în pag. IlI-a)
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actori fruntași s-ar 
real, de un succes 
o „veselă" improvi-

ce fac mîndria Ibcu- 
de străveche istorie, 
mai interesante ex- 
Delta Dunării.

iurnee ale 
fruntașe, în special 

De exemplu, în acest

Conferințe, excursii, programe pentru copii

litoral : de exem- 
regioinai „Dobrogea”, 
„Ion Borcea", moza- 
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Dragostea de teatru nu cunoaște vacanță

Pregătiri și sugestii pentru o bogată activitate cultura! - sportivă

Se apropie lunile călduroase de vară. Pe litoral se fac pregătiri 
pentru o bună găzduire a oaspeților care în curînd vor începe să 
sosească. Ancheta noastră urmărește să oglindească pregătirile în 
vederea unei variate și rodnice activități culturale pe litoral și tot
odată să ajute aceste pregătiri, înscriind sugestii și propuneri.

v- ‘ ; $ 'X * >• V ”

Lucrările de îngrijire a cultuntor

Prin câteva gospodarii colective 
din regiunea Banat

Vara trecută, 
după un spec
tacol cu „Ma- 
mouret" pe li
toral, m-am dus 
în cabina fos
tei mele profe
soare, regreta
ta Lucia Sturd
za Bulandra, 

■ă exprim un îndatorat și credin
cios mesaj de iubire. Cînd am pă
răsit cabina mi-a fost dat să asist 
la o scenă memorabilă. Sute de 
spectatori o așteptau pe Lucia 
Sturdza Bulandra, iar în clipa în 
care a apărut, au izbucnit ropote 
de aplauze. Un public entuziast, 
care participase din plin la spec
tacol, ținea să-și exprime în acest 
chip emoționant recunoștința pentru 
faptul că actorii nu-i uitaseră nici 
în zilele de vacanță.

După cîteva zile, colectivul Tea
trului de Comedie juca în aer liber, 
pe litoral, „Celebrul 702". In timpul 
spectacolului a început să plouă și 
primul nostru impuls a fost să sus
pendăm reprezentația. Dar specta
torii — parte înfruntînd deschis 
ploaia, parte refugiați pe scenă — 
au continuat să urmărească piesa, 
ca și cum nimic nu s-ar fi întîm
plat. Sîntem îndreptățiți să vedem 
în acest fapt semnul unei devoțiuni 
pentru teatru — care nu cunoaște 
yacanță și care se cere răsplătită, 

o datorie să prezentăm un

Vara se apropie 
cu pași repezi. 
Constructorii au 
muncit și iarna a- 
ceasta, cu sîrgu- 
ință ca. în fiecare 
an, și au sporit 
numărul hoteluri
lor, restaurantelor, 
cluburilor de pe 

țărmul mării. Zeci de mii de oameni 
ai muncii își vor petrece vacanța în 
frumoasele noastre stațiuni de pe li
toral. Ce li se va oferi în perioada 
concediilor, pentru orele destinate 
unei odihne plăcute ?

Cîteva sugestii :
— sprijinirea cinematografelor din 

localitățile respective, spre a obține 
ca în perioada vacanței pe litoral 
să poată oferi spectatorilor premie
re pe țară. A se prezenta aici fil
me vechi, cum s-a întîmplat uneori, 
este ou totul nesatisfăcător ;

— organizarea unor expoziții de 
sculptură, pictură, de grafică, artă 
populară, de fotografii, pentru că

Pentru înfrumusețarea stațiunilor 
de pe litoral au fost executate lu
crări de artă monumentală și deco
rativă de către sculptorii Boris Ca- 
ragea, Cornel Medrea, Dorio Lazăr, 
Ion Vlad ș.a, lucrări ce înfățișează 
„Fauna Dobrogei' sau se numesc 
„Sirena cu delfinul”, „Voioșie", 
„Munca”, „Tinerețe", „Muzica" etc. 
S-au realizat astfel sau sînt în curs 
de realizare, 22 de lucrări. De ase
menea, se studiază posibilitatea de
corării holurilor, la blocurile din sta
țiunea Mamaia, cu lucrări de artă 
plastică din mozaic sau sgrafitto cu 
incrustații de ceramică, reprezen- 
tînd diferite aspecte din viața nouă 
a regiunii și a țării noastre.

Teatrul de Stat Constanța lucrează 
la pregătirea și îmbunătățirea spec-

Cele mai hune orchestre 
și cele mai noi cărți

In anul trecut 
mi-am petrecut 
concediul îm
preună cu soția 
în stațiunea Efo- 
rie-sud. Am a- 
vut condiții mi
nunate de caza
re, masă, dis
tracții, într-un 

cuvînt tot ceea ce dorește cineva 
pentru ca să-și poată folosi din 
plin concediul. îmi place să merg 
seara la un local, să beau o bere 
și să ascult muzică bună. Sînt de 
părere că pe timpul verii, la restau
rantele de pe litoral, trebuie aduse 
nu formații încropite la întîmplare, 
ci orchestrele cele mai bune de 
muzică ușoară.

In timpul concediului, fiecare do
rește să citească o carte bună. 
Popularizarea cărții mi s-a părut însă 
destul de slab organizată. Ar tre
bui să întîlnești pretutindeni afișe, 
vitrine, panouri menite să recoman
de căiți interesante. Iar la ștan
duri să găsești totdeauna cele mai 
recente apariții.

Aș avea și o altă propunere de 
făcut. Din loc în loc, pe malul mă
rii s-ar putea construi niște paralele, 
inele, prăjini și alte instalații, pen
tru ca să poți face și puțină gim
nastică.

ALFRED SCHWERIN 
prlm-topitor la uzina „Oțelul Roșu” 

număr cît mai mare de spectacole 
în stațiunile balneo-climaterice, 
spectacole de o superioară ținută 
artistică, respectînd întocmai pre
miera. De altminteri ar fi păcat să 
ne privăm de prilejul unei confrun
tări cu publicul muncitoresc venit 
din toată țara la odihnă. Mai ales, 
că, din păcate, întreprindem în 
cursul anului prea puține tur
nee. Colectivele artistice ar 
vea numai de cîștigat dacă spec
tacolele ar fi urmate de discuții. Mi 
se pare o prejudecată dintre cele 
mai reprobabile ideea că specta
torii veniți să se odihnească con
simt sau chiar revendică să asiste 
la piese ușoare, fără „probleme", la 
ceea ce se numește cu un termen 
de dispreț „piesă estivală*. Nimeni 
nu-și suspendă dorința de medita
ție, de poezie, de emoție în lunile 
de vacanță, nimeni nu e dispus să 
încheie un armistițiu atît de rușinos 
cu inteligența șl sensibilitatea sa. 
Dimpotrivă, am constatat cu toții cît 
este de vie, de aprinsă dorința ge
nerală de a vedea spectacole de 
artă.

Am convingerea, de pildă, că o 
seară de poezie la care să colabo
reze scriitori și 
bucura, în mod 
mal mare decît 
zație artistică.

RADU BELIGAN 
artist al poporului

litoralul adună în tot timpul verii oa
meni din toate colțurile țării — unii 
aflați în cursul anului departe de 
Capitală sau. de orașele mai impor
tante unde avem muzee de artă ; 
lată pentru ei un prilej nimerit de 
a admira opere artistice valoroase ;

— inițierea unor competiții spor
tive internaționale, cu invitarea 
echipelor străine de mare prestigiu 
și a celor mai bune de la noi din 
țară, îndemnate astfel să-și continue 
pe timpul verii activitatea ;

— competiții pentru amatori : 
înot, baschet, volei etc.

— invitarea celor mai cunoscuțl 
scriitori, cîntăreți, artiști la șezători 
săptămînale, cu un program variat 
de recitări, conferințe, concerte.

— să se studieze posibilitatea de 
a edita pe timpul verii un buletin 
special al litoralului, care să se o- 
cupe de felul în care-și petrec va
canța oamenii muncii. Buletinul ar 
urma să publice materiale educati
ve, sfaturi medicale, schițe satirice 
etc., etc...

tacolelor pe 
litoral ; va fi bine venit 
Ministerului Invățămîntului și Cul
turii, pentru ca artiști de frunte ai 
scenelor noastre lirice (soliști vo
cali, balerini etc.) eă-și dea con
cursul în aceste spectacole.

Dr. AL. DUMITRIU 
vicepreședinte al Sfatului popular 

orășenesc Constanța

Cred că ar trebui alese cu mai 
multă grijă temele conferințelor. Se 
întîmplă adesea ca mai mulți con
ferențiari să vorbească despre a- 
ceeași temă. Ar trebui să se plani
fice mai riguros aceste expuneri. 
Dar nu numai atît. Conferințele tre
buie să fie ținute într-o formă plă
cută și să fie însoțite de grafice, 
desene, diafilme sau filme adecvate, 
hărți. Cred că la cluburi s-ar pu
tea alcătui programe pe timp de 2 
sau 3 săptămîni, bine gîndite, care 
să fie difuzate, pentru ca oamenii 
să știe din vreme 
putea asculta, ce 
spectacole etc.

ce conferințe vor 
formații vor da

Nu ma îndoiesc 
printre oamenii veniți 
la odihnă pe litoral 
se află foarte mulți 
amatori de sport. Iar 
cei care nu sînt încă 
amatori vor putea fi 
ușor atrași dacă se 
vor organiza activități 
sportive mai multe și 
mai variate ; meciuri 
de volei, baschet, te
nis. Numeroasele te
rase sînt foarte nime
rite pentru a se ame
naja mici cluburi pen
tru șah, tenis de masă 
și alte jocuri în aer 
liber. Eu aș spune mai 
mult : U.C.F.S.-ul regi
onal ar putea organi
za un centru de nota
ție, o secție de vele și 
canotaj, trimițînd pe 
litoral mal mulți in
structori sportivi care, 
Împreună cu instructo
rii din stațiuni, ce tre
buie mai bine folo
siți, să-i ajute pe vizi
tatori să-și însușeas
că regulile diferitelor

sporturi și să-i atragă 
la cit mai multe con
cursuri;

Anul trecut, la invi
tația U.C.F.S. regio
nal, am fost la Con
stanța pentru a face 
o demonstrație de a- 
tletism. In toate sta
țiunile ar putea a- 
vea loc multe demon
strații sportive la care 
să-și dea concursul 
campionii noștri mon
diali, ca și ceilalți 
sportivi fruntași. Spor
tivii calificați ar putea 
participa, pe litoral, 
și la o serie de me
ciuri de handbal re 
dus și altele caro nu 
necesită terenuri prea 
mari.

Printre orașele în

Pregătirile pentru activitatea cul- 
tural-artistică ce se va desfășura în 
această vară pe litoral au început 
încă de acum cîteva luni. Pe baza 
experienței din anii trecuți, Direcția 
generală a artelor va urmări ca pe 
litoral, ca de altfel și în alte loca
lități balneo-climaterice, să fie pro
gramate spectacole variate și atrac
tive, de un înalt nivel artistic.

S-a alcătuit de pe acum pro
gramul întregii activități artis
tice pentru perioada celor trei luni 
de sezon (iunie, iulie, august). Sînt 
programate în turnee un număr de 
33 instituții artistice, din care : 12 
teatre dramatice, 4 teatre muzicale, 
11 ansambluri populare, 6 formații 
de estradă și muzică ușoară. Nu
mărul total al spectacolelor pre
zentate în localitățile de pe litoral 
v.a fi de peste 500.

Au fost programate 
unor instituții 
din Capitală.

care le va prezenta pe 
sprijinul

o țp r a m e
Sezonul turism 

tic 1962 găsește 
litoralul Mării 
Negre —* așa 
cum se întîmplă 
de cîțiva ani în-* 
coace — într-o 
prelungită me
tamorfoză : me
reu alte con-: 
strucții, ridicate 
cu gust, într-un

spirit îndrăzneț și modern, vin să 
sporească frumusețea acestor locuri, 
să facă din ele cadrul unor 
vacanțe de neuitat. Litoralul nostru 
a cucerit unanime aprecieri căl
duroase din partea oaspeților străini, 
veniți aici în număr iot mai mare.

Ar fi bine să se inițieze cît mai 
multe excursii pentru cunoașterea 
litoralului, a locurilor istorice, a 
muzeelor, a unor gospodării colecti
ve din regiune. In cadrul excursii
lor ar putea fi organizate anumite 
distracții : concursuri ghicitoare, de 
proverbe și vorbe cu tile etc.

Pe litoral vin și mulți copii. Prea 
sînt puține manifestările organiza
te pentru ei 1 N-ar trebui să lipseas
că spectacolele de păpuși, serile de 
povești, întîlniri cu scriitorii 
creează lucrări pentru copii.

ION BORBEL 
director al clubului 

„Steagul Roșu”-Brașov

care

uzinei

desfășu- 
unor întreceri 

republicane 
acest oraș, sau

pe litoral, pen- 
a oferi oamenilor

care se vor desfășu
ra anul acesta între
ceri sportive cu ca
racter republican e și 
Constanța, care are un 
stadion frumos. Fede
rația de atletism a 
programat aici finala 
concursului de aler 
gări. Bine ar fi ca și 
celelalte federații să 
programeze 
rarea 
sportive 
în 
în celelalte localități 
de 
tru 
muncii veniți la odih
nă satisfacția de a a. 
sista la cît mai mul
te manifestări sportive. 
Iată, deci, că există 
multe posibilități de a 
face sport pe litoral.

Trebuie doar iniția
tivă și mai ales orga
nizare.

IOLANDA BALAȘ 
maestră emerită 

a sportului

............... eș®

an vor prezenta spectacole pe lito
ral : Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale', Teatrul de Operă și Balet, 
Teatrul de Comedie, Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra', Teatrul pentru 
tineret și copii, Teatrul Muncitoresc 
C.F.R., Opera de stat din Timișoara, 
Teatrul satiric-muzical „C. Tănase", 
Orchestra „Barbu Lăutaru", Ansam
blul C.C.S., Ansamblul Sfatului 
popular al Capitalei, Orchestra „La
zăr Cernescu", Ansamblul „Ciprian 
Porumbescu* etc. La acestea se voi 
adăuga spectacolele Teatrului de 
stat, ale Teatrului muzical și ale 
altor formații artistice din orașul 
Constanța.

Pentru perioada de vară se pre
vede, de asemenea, asigurarea unor 
turnee ale unor formații artistice din 
străinătate.

VIRGIL FLOREA 
Director general al artelor 
în Ministerul învățămîntului 

și Culturii

iurisH ce
într-o asemenea ambianță, activi

tatea cultural-sportivă se cuvine să 
nu rămînă mai prejos, să se desfă
șoare cu bogăție și diversitate. Iată 
unele dintre acțiunile cultural-spor
tive și distractive pe care, în acest 
an, le va iniția O. N. T. „Car
pați" 1 Pe toată perioada sezo
nului, se va organiza vizitarea o- 
biectivelor de interes turistic deose
bit de pe 
piu, muzeul 
aquarium-ul 
icul colorat 
Constanța, cetatea Histria (sec. VII 
î.e.n.), ruinele vechiului Callatis (sec. 
VI î.e.n.), azi Mangalia. Voi avea 
loic, de asemenea, tururi ale litora
lului, cu care prilej vor fi admirate 
noile realizări 
.iilor acestora 
Una din cele 
cursif ya fi în

GH. TEODORESCU 
director general 

al O.N.T. „Carpați*
*

NOTA REDACȚIEI. Răspunsurile pe 
care le înmănunchează ancheta de față 
vorbesc despre variate manifestări cul
turale, despre numeroase acțiuni me
nite să asigure un concediu plăcut oa
menilor muncii. Măsurile luate pînă a- 
cum pot fi rodnic întregite studiindu-se 
cu atenție sugestiile oamenilor muncii.

Pentru ca această întinsă serie de 
pregătiri să atingă cea mai înaltă efi
ciență, e nevoie de o concentrare a 
eforturilor. La activitatea cultural-spor
tivă de pe litoral sînt chemate să con
tribuie, înfr-o strînsă colaborare, nu
meroase instituții și organizații obștești. 
Organizațiile sindicale și de U.T.M., 
Uniunea de Cultură Fizică și Sport, 
S.R.S.C. etc., pot ajuta substanțial 
munca depusă de Ministerul Invățămîn- 
tului și Culturii, de sfaturile populare 
ale regiunii și orașului Constanța, de 
O.N.T. „Carpați" și de O.S.T.A.

O planificare temeinică a muncii cul
turale, un plan unic pentru e- 
chipele și formațiile artistice care se 
vor produce în stațiunile litoralului, 
pregătirea și anunțarea din vreme a 
acțiunilor culturale vor scuti de impro
vizație activitatea culturală pe litoral.

Oamenii veniți să-și petreacă la mare 
concediul așteaptă spectacole și mani
festări culturale de calitate neîndoiel
nică. Ceea ce le oferim în vacanță se 
cuvine să fie variat și plăcut, dar nu 
lipsit de miez. Trebuie combătută pre
judecata dăunătoare care-i face pe unii 
să creadă că vara, în stațiunile de o- 
dihnă, pot da șl spectacole proaste, că 
în aceste luni „merg" șl lucruri slabe, 
neglijente.

Măsuri ca acelea anunțate, atragerea 
celor mal bune forțe artistice pe lito
ral, sînt menite să asigure un nivel ca
litativ înalt activității culturale. Organi
zată chibzuit și inventiv, într-un spirit 
exigent, această activitate poate deveni 
fot mai bogată, demnă de ansamblu
rile armonioase înălțate pe litoral, dem
nă de vasta operă constructivă pe care 
partidul șl statul nostru au desfășuraf-o 
acolo în ultimii ani.

i

Membrii gospodăriilor colective, 
sprijiniți de mecanizatorii din 
S.M.T., grăbesc lucrările de între
ținere a culturilor prășitoare. Iată 
pe scurt cum se lucrează în cîteva 
gospodării colective din regiunea 
Banat.

De dimineață și pînă seara tîr- 
ziu, președintele gospodăriei colec
tive Variaș, tov. Dudaș Vlascici, 
ca și inginerul agronom Aurel Ar- 
deleanu sînt tot timpul pe cîmp, 
în mijlocul colectiviștilor. Odată 
cu îndrumările privind lucrările 
de întreținere a culturilor, ei vor
besc colectiviștilor despre istoricele 
documente dezbătute și aprobate 
în sesiunea Marii Adunări Națio
nale, la care au luat și ei parte 
ca invitați. Ei folosesc acest prilej 
pentru a îndemna pe colectiviști 
să muncească mai cu spor la în
deplinirea angajamentelor luate, 
să obțină de pe întreaga supra
față de 1.300 ha cultivată cu po
rumb oîte 5.000 kg boabe la hec
tar în cultură neirigată. Și dacă 
se face bilanțul lucrărilor execu
tate pînă acum se poate între
zări că angajamentele luate 
fi îndeplinite. La porumb 
făcut întreținerea cu grapa 
colți reglabili și s-a aplicat o 
crare cu sapa rotativă pe 520 
Acum două zile a fost .terminată 
prașila pe cele 450 ha cu sfeclă de 
zahăr și s-a început cu toate for
țele la a doua prașilă. De aseme
nea, s-a făcut prima prașilă la 
floarea-soarelui pe întreaga supra
față de 20 ha, precum și pe cele 
17 ha cu cartofi.

La întrebarea: care brigadă este 
fruntașă la lucrările de întreținere? 
ți se răspunde : „întîia, condusă de 
Iancov Milan și a IV-a în fruntea 
căreia se află Simion Coman. Asta, 
bineînțeles, nu înseamnă deloc că 
celelalte două brigăzi de cîmp ale 
lui Branislav Erdelean și Ioan De- 
leșan n-au avut șl 
bune".

Gelu este o altă 
lectivă care a avut doi invitați la

vor 
s-a 
cu 

lu- 
ha.

Pe ogoarele gospodăriei colective „I Mai“ din comuna Almăju, raionul Craiova, se desfășoară din 
plin lucrările de întreținere a culturilor de floarea- soarelui și porumb. în fotografie : șeful brigăzii nr. 14 
de tractoriști de la S.M.T. Cîrcea, tov. Nicolae Ghivici, împreună cu colectivistul Dumitru Dincă, verifică pe 
teren calitatea prășitului efectuat de către tractoristul Nicolae Gorjan. (Foto : M. Andreescu)
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Stănescu — (orele 17) ; 
DE-A ...............

(COMPOZITORI RO- . . ..j universității
(orele 19,30). (Sala Stu- 

lecție pentru elevi 
(orele 10).
- OPERA SI BALET AL 

SPĂRGĂTORUL DE 
11) ; BORIS GODUNOV
STAT DE OPERETA : 

PASĂRI — (orele

FILARMONICA DE STAT „GEORGE 
ENESCU“ (Ateneul R.P.R.) : CONCERT 
SIMFONIC. Dirijor : Kurt Sanderling 
(R.D. Germană). In program : Haendel
— Concerto grosso op. 6 nr. 10. Șosta- 
kovici — Concertul pentru violoncel șl 
orchestră (primă audiție). Solist : Radu 
Aldulescu, Artist Emerit, Laureat al 
Premiului de Stat. La corn : Ion Bădă- 
noiu, Artist Emerit. Beethoven — Sim
fonia VIII-a (orele 11), CONCERT DE 
MUZICA POPULARA ROMINEASCA 
dat de orchestra ,,BARBU LÄUTARU“. 
Dirijor : Nicu
CICLUL „MUZICA DE-A LUNGUL 
VEACURILOR" (“M~ 
MINI) pentru studenții 
„București" — ' '
dio) : C'oncert 
„ENESCU“

TEATRUL DE 
R.P. ROMINE : 
NUCI — (orele
— (orele 19,30).

TEATRUL DE _ 
VINZĂTORUL de
10.30) ; PLUTAȘUL DE PE BISTRIȚA — 
(orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE" (Sala Comedia) : MACBETH — 
(orele 10) ; FIICELE — (orele 15) ; ANNA 
KARENINA - (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : SICILIANA — (orele 10) ; OMUL 
CV MIRȚOAGA — (orele 15) ; BOLNA
VUL ÎNCHIPUIT — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA
— (orele 10) : CÎND ÎNFLORESC MIG
DALII — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
SCANDALOASA LEGĂTURA DINTRE 
DOMNUL KETLEE ȘI DOAMNA MOON
— (orele 10,30) ; BĂIEȚII VESELI — (o- 
rele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA" : SFlNTA IOANA — (orele 
10) ; CAMERA FIERBINTE — (orele
19.30) . (Sala Studio) : CRED IN TINE — 
(orele 10) ; TACHE, IANKE ȘI CADIR
— (orele 15) ; COSTACHE ȘI VIAȚA IN
TERIOARA — (orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : SVEJK IN 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL — (o- 
rele 11) ; CELEBRUL 702 — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : FIECARE 
SEARA DE TOAMNA — (orele 11) ; DE 
N-AR FI IUBIRILE — (orele 20). (Sala 
pentru copil) : DOI LA ARITMETICA — 
(orele 10) ; BĂIATUL DIN BANCA 
DOUA — (orele 17).

TEATRUL --------------------- ------
GIULEȘTI :
19,30).

TEATRUL 

MUNCITORESC 
ROMAGNOLA

C.F.R.- 
(orele

____ SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE“ (Sala Savoy) : VORBA REVIS
TEI — (orele 20). (Sala Victoriei 174): 
CONCERT IN RE... HAZLIU — (orele 
20). (Sala Dalles) : ȘAPTE NOTE POT
COVITE — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu):

sesiunea extraordinară a Marii A- 
dunări Naționale : președintele 
Gioca Simionov și inginerul agro
nom Traian Barbur. Am cutreie
rat în lung și-n lat tarlalele gos
podăriei colective ca să-i putem 
găsi pe cei doi. Erau pe una din 
tarlalele destinate „porumbului 
5000“.

— Controlăm tot! terenul, pas cu 
pas și îndrumăm mersul prășitu
lui. Știți — mi-a spus președintele 
— vrem să cîștigăm întrecerea cu 
gospodăriile colective vecine.

Colectiviștii din Gelu au termi
nat prima prașilă pe 225 ha de 
sfeclă de zahăr și au făcut, cu spri
jinul mecanizatorilor, o lucrare cu
4iiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiifiiiiiuiiiiiinniiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih

sapa rotativă pe 400 din cele 700 
ha cultivate cu porumb. Acum, a 
început și prășitul porumbului. 
Brigăzile de cîmp conduse de V. ȘL 
rlci și P. Radivol dețin inițiativa 
în întrecere. Ele au terminat pri
mele prășitul sfeclei de zahăr.

Gospodăria colectivă Sat-chinez 
este ca și celelalte gospodării co
lective vizitate, fruntașă la lucră
rile de întreținere a culturilor. Aici 
s-a făcut prima prașilă pe cele 135 
ha sfeclă de zahăr și cîte o pra
șilă mecanică și una manuală pe 
întreaga suprafață de 60 ha cu 
floarea-soarelui. A început și pră
șitul celor 949 ha porumb. Organi
zația de partid a inițiat ținerea 
unei evidențe stricte a întrecerii. 
Iată și realizările obținute pînă a- 
cum. Pe primul loc s-a situat bri
gada a IlI-a condusă de Adamov 
Emilian.

In cele mai multe din gospodă
riile colective din regiunea Banat 
se muncește cu elan la îngrijirea 
culturilor pentru a se asigura ob
ținerea unor recolte mari. Aceasta 
a făcut ca pînă la 12 mai în gos
podăriile colective din regiune să

1 Mal (10; 12,30; 15,30; 
Progresul (orele 20), 
(orele 20), 23 August 
19; 21,30). CINE-I DE 

la cinematografe- 
12; 15; 17; 19; 21),

15; 17; 19; 21), Ll-

URSULEȚII VESELI — (orele 11). (Sala 
Academiei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — 
(orele 11 șl orele 17).

CINEMATOGRAFE : OMUL AMFIBIE : 
Patria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
București (9; 11; 15; 17; 19; 21), Gh.
Doja (10; 11,45; 13,30; 15,15; 17; 19; 21), 
G. Coșbuc (15; 17; 19; 21). APARTAMEN
TUL — cinemascop : Republica (9; 11,30; 
14; 17; 19,30; 22), Elena Pavel (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30), ----- ----- -----
18; 20,30), Grădina 
Stadionul Dinamo 
(9; 11,30; 14; 16,30;
VINĂ ? rulează 
le Magheru (10,15;
I. C. Frimu (10; 12 __ _
bertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; — gră
dină 20,30). MAI TARE CA URAGANUL 
rulează la cinematografele V. Alecsandri 
(11; 15; 17; 19; 21), Lumina (rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
14, după-amiază 16; 18,30; 20,30), Floreasca 
(12; 16; 18; 20). PROFESIUNEA DOAM
NEI WARREN • Grădina Elena Pavel 
(orele 20). AL II-LEA FESTIVAL INTER
NAȚIONAL MUZICAL „GEORGE E- 
NESCU“ — LA GRANIȚA A DOUA 
OCEANE rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (10,30; 12,30: 14,30; 16,30:
18,30; 20,30). POST-RESTANT : Central 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Miorița 
(9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15), B. Dela- 
vrancea (11; 14; 16; 18; 20), Arta (11; 15,30; 
18; 20,30). PRINCIPIUL SUPREM : Victo
ria (10; 12; 15; 17; 19; 21). FILME DOCU
MENTARE rulează la cinematograful 
Timpuri Noi în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21. PROGRAM SPECIAL 
PENTRU COPII : 13 Septembrie (10:
II, 15). ENRICO CARUSO : 13 Septembrie
(12,15; 15; 17; 19; 21). DUPĂ DOI IEPURI: 
Tineretului (11; 16; 18,15; ----- * ’
(11; 15; 17; 19; 21). JNTRE 
înfrățirea între popoare 
21), Alex. Sahla (10; 12; 
20,30 — grădină 19,45).
Cultural (10,30; 16; 18: 20). IN NOAPTEA 
De AJUN rulează la cinematograful 
Alex. Popov (10; 11,50; 13,40; 15.30; 17,20; 
19,10; 21). DEPARTE DE PATRIE : Gri- 
vița (15; 17; 19; 21). ULTIMUL MEU
TANGO : Flacăra (12; 15,30; 18; 20.30).
EXPRESUL DE SEARA : V. Roaită (15; 
17; 19; 21), Luceafărul (15; 17; 19; 21).
MILIONUL : Unirea (15; 17: 19; 21 — gră
dină 20), Munca (12; 16; 18,15; 20,30). CE
TATEA HURRAMZAMIN : Popular
(10,30; 15; 17; 19; 21). ARME ȘI PORUM
BEI : T. Vladimirescu (15; 17; 19), C-tin 
David (15,30; 18; 20,30). ÎNOTĂTORII : 
Moșilor (11; 16; 18 — grădină 20), 16 Fe
bruarie (16; 18; 20). ULTIMA REPRIZA : 
Donca Simo (15; 17; 19; 21), N. Băl-
cescu (10; 12; 16; 18,15; 20,30). CINCI ZILE 
ȘI CINCI NOPȚI rulează la cinemato
graful M. Eminescu (11,30; 16; 18,15; 20,30). 
ROSITA ; Ille Plntllle (10; 16; 18; 20). 
GARDIANUL rulează la cinematograful 

20.30), 8 Martie 
DOUA IUBIRI: 
(12; 15; 17; 19; 
14; 16,30; 18,30; 
CER SENIN :

se prășească 14.000 ha sfeclă de? 
hăr, aproape 5000 ha floarea-so' 
lui șl circa 7000 ha porumb. Ac - 
lucrări sînt mult avansate ÎM ra
ioanele Arad, Sînnicolau Mare,'Ti
mișoara, unde sfecla de zahăr a și 
fost prășită între 76 și 95 la sută, 
iar floarea-soarelui între 30 și 50 
la sută. în raionul Sînnicolau Mare, 
de pildă, prășitul porumbului s-a 
făcut pe o suprafață de aproape 
2500 ha.

Sînt însă gospodării colective 
unde prășitul sfeclei de zahăr și 
florii-soarelui a întîrziat. Din cele 
19 gospodării colective din raionul 
Lipova care cultivă sfeclă de za
hăr în 12 gospodării, această im
portantă lucrare nici n-a început. 
Iată două exemple concludente. In 
timp ce la G.A.C. Remetea Mică 
s-a terminat prășitul sfeclei de za
hăr, la G.A.C. Mașloc, vecină cu 
ea, această lucrare nu a începui. 
Același lucru se poate spune ji 
despre gospodăriile colective din 
Zăbani și Fibiș, care nu au început 
prășitul sfeclei de zahăr și florii- 
soarelui, cu toate că pe unele par
cele s-ar fi putut executa această 
lucrare. în schimb, la G.A.C. Neu
dorf din apropierea acestor sate 
s-a terminat prășitul sfeclei de za
hăr. Asemenea lucruri au făcut ca 
în raionul Lipova să se prășească 
pînă acum doar 84 ha cu sfeclă de 
zahăr și 179 ha cu floarea-soarelui. 
O situație asemănătoare este și în 
raionul Lugoj. Deși sînt condiții 
mai bune de lucru iar culturile 
s-au dezvoltat, aci nu s-au prășit 
decît 4 la sută din suprafețele cul
tivate cu floarea-soarelui.

Este necesar ca organele de par
tid și sfaturile populare din a- 
ceste raioane să intensifice contro
lul și îndrumările pe teren, astfel 
ca lucrările de întreținere a cul
turilor să se desfășoare la timp și 
de cea mai bună calitate pentru a 
se asigura obținerea unor recolte 
mari.

H. GROSU 
coresp. ..Scîntell

G. Bacovia (11,30; 15; 17; 19; 21). CASA 
SURPRIZELOR : 30 Decembrie (10; 12; 
16; 18; 20), 8 Mai (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE . Orele 9,00 — EMISI
UNE PENTRU COPII ȘI TINERETUL 
ȘCOLAR. 10.30 — EMISIUNEA PENTRU 
SATE. In jurul orei 17 transmisie de la 
Stadionul „23 August" a întîlnlrll de fot
bal dintre echipele Rapid — Dinamo-Pi- 
tești. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,15
— Teatru în studio „NU SINTEM SIN
GURI" de Mircea Enescu. 20,05 — Re
citalul pianistului IOSEPH HALLA (Re
publica Socialistă Cehoslovacă). 20,25 — 
Filmul artistic „PACE NOULUI VENIT“
— o producție a Studiourilor „Mosfilm"
— distins cu Premiul pentru originali
tate și spirit creator șl cu Premiul cri
ticii italiene la Festivalul cinematogra
fic de la Veneția. 21,50 — Muzică ușoarf *>■ 
In încheiere : Ultimele știri și rezulta^' 
tele sportive.

RADIO, duminică 13 mai o Ghid mu
zical — orele 8,50 — I • Teatru la mi
crofon pentru copii — orele 9,30 — I • 
Arii din opere — orele 10,00 — II • Re
vista presei străine — orele 10,30 — II • 
Transmisie din sala Ateneului a con
certului orchestrei simfonice a Filarmo
nicii „George Enescu“. Dirijor : Kurt 
Sanderling (R. D. Germană). In pro
gram : Concerto grosso op. 6 nr. 10 de 
Haendel ; Concertul pentru violoncel și 
orchestră de Șostakovicl — solist Radu 
Aldulescu : Simfonia a VIII-a de Beet
hoven — orele 11,00 — II o Interpreți 
de muzică ușoară — orele 12,00 — I • 
De toate, pentru toți — orele 13,10 — I 
o Cîntă Trio Los Paraguayos — orele 
14.10 — II o Satira și umorul — orele 
14,30 — II • La șezătoare — orele 15,30
— I • Săptămîna muzicii cehoslovace
— orele 16,07 — le „La horă-n sat" 
program de jocuri populare romîneștl
— orele 17,00 — I a Din spectacolele 
săptămînii la Teatrul de Operă și Balet 
al R.P. Romîne — orele 18,05 — II ® Me
lodii populare romînești — orele 1.8,45
— Ie Emisiune de muzică ușoară romî- 
nească — orele 19,05 — I o Almanah mu
zical — orele 20,30 — II e Lectură ghi
citoare — orele 21,15 — II e Muzică ' 
cameră — orele 23,10 — Ie Muzică 
dans — orele 23,10 — II.

de 
de

15
CUM VA FI VREMEA?

Timpul probabil pentru zilele de 14, „ 
și 16 mai : Vreme instabilă. Cer varia
bil, temporar noros. Ploi locale sub for
mă de averse însoțite de descărcări elec
trice vor cădea în toate regiunile țării. 
Vînt potrivit cu intensificări pînă la tare 
din sectorul nord-vestic. Temperatura 
în ușoară scădere. Minimele vor fi cu
prinse între 2 șl 12 grade, iar maximele 
între 15 și 25 de grade.
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TELEGRAME
Tovarășul I. V. Spiridonov a trimis tovarășului Ștefan Voitec, pre

ședintele Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne, o telegramă prin 
care exprimă sincere mulțumiri pentru felicitările și urările călduroase 
adresate cu ocazia alegerii sale în postul de președinte al Sovietului 
Uniunii al Sovietului Suprem al U.R.S.S.

★
Tovarășul I. A. Peive a trimis tovarășului Ștefan Voitec, pre

ședintele Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne, o telegramă prin 
care exprimă sincere mulțumiri pentru felicitările și urările călduroase 
adresate cu ocazia alegerii - sale în postul de președinte al Sovietului 
Naționalităților al Sovietului Suprem al U.R.S.S.

-----------o «o——----

II
în anii celui de-al patrulea cincinal

al R. P

Pentru reglementarea pașnică definitivă 
a problemei germane

Petr« Pavel, conducător auto la uzinele metalurgice „Steaua Ro
șie* din Capitală, este cunoscut în uzină pentru realizările sale 
deosebite în producție : în primul trimestru al acestui an a econo
misit 250 de litri de benzină șl a transportat în plus o însemnată 
cantitate de materiale. în luna aprilie a obținut, de asemenea, reali
zări Importante. Pînă acum tov. Petre Pavel a parcurs cu autocamio
nul său peste 70.000 km fără nici un fel de reparații.

(Foto : Gh. Vințilă)

Urme romane în Valea Jiului

Inioimații
• Simbătă a părăsit Capitala, indrep- 

ttndu-se spre Djakarta, delegația U.A.S.R. 
care va participa la ședința Comitetului 
Executiv al U.I.S. ce va avea loc intre 
15 și 21 mai 1962.

Delegația este condusă de tovarășul 
Ștefan Andrei, membru al Biroului C.C. 
al U.T.M. și membru al Comitetului 
Executiv al Consiliului U.A.S.R.

SOFIA 12 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția B.T.A., în ra
portul cu privire la indicii 
ai (celui de-al patrulea 
(1961—1965) prezentat la
plenară a C.C. al P.C.B., 
Todorov, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.B., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, a arătat că în anii celui 
de-al patrulea cincinal va continua 
crearea bazei tehnice-materiale a 
socialismului și în același timp se 
vor crea premizele necesare pentru 
trecerea treptată într-un viitor a- 
propiat la construirea comunismului.

în anii icelui de-al patrulea cin
cinal va continua neîncetat indus
trializarea țării, dezvoltîndu-se cu 
precădere industria grea. Raporto
rul a declarat că volumul producției 
industriale globale va spori în anul 
1965 în comparație 
peste 70 la sută.

de bază 
cincinal 
recenta 
Stanko

cu anul 1960 cu
Intr-un ritm

Bulgaria
rapid se va dezvolta producția de 
materii prime indigene, în primul 
rînd producția de metale. Planul 
cincinal asigură proporțiile necesare 
în dezvoltarea economiei naționale, 
folosirea deplină a resurselor mate
riale și de muncă ,ale țării, crește
rea rapidă a productivității muncii, 

în domeniul agriculturii în urma 
muncii depuse de partid pentru 
întărirea organizatorică și eco
nomică a gospodăriilor agricole co
lective de muncă au fost create pre
misele necesare pentru sporirea 
continuă, /considerabilă a recoltelor, 

în anul 1965 venitul național va 
crește în comparație cu anul 1960 
cu 60 la sută, iar volumul schimbu
lui de mărfuri — cu 45 la sută.

în încheiere S. Todorov a subli
niat că îndeplinirea sarcinilor pre
văzute de proiectul de plan este a- 
sigurată de fondurile financiare ne
cesare.

-O «O————

DEVA (coresp. „Scînteli"). — In 
cătunul Popi, comuna Lonea, la poa
lele Parîngului, un grup de munci
tori de la cariera de piatră au găsit, 
făcînd săpături sub două blocuri 
mari de piatră, un vas de lut con- 
ținînd un tezaiuir fotrmat din 67 monede 
de argint. Arheologii care au venitSesiunea Sfatului popular al Capitalei

la fața locului au constatat că te
zaurul datează din secolul III al 
erei noastre, iar piesele au fost 
emise de diferiți împărați romani.

Tot în regiunea Hunedoara, în 
raza comunei Rapoltu Mare, a fost 
descoperit nu de mult un depozit 
cu piese de bronz. El datează din 
anii 1800—1700 î. e. n, și cuprinde 
peste 80 de piese, printre care seceai, 
cuțite, pumnale, vîrfuri de sulițe și 
lănci.

• Simbătă seara, Filarmonica de stat 
„Banatul” a dat în sala „Maxim Gorki” 
un concert simfonic sub conducerea di
rijorului grec Antiochos Evanghelatos.

Cu acest prilej, orchestra simfonică a 
interpretat, în primă audiție, o compo
ziție proprie a dirijorului — „Variațiuni 
și fuga pe o temă populară greacă”, și 
Concertul nr. 1 pentru vioară și orche
stră de Max Bruch și Simfonia a III-a de 
Mendelssohn—Bartholdy.

Femei și copii asasinați în Algeria 
de bandele O. A. S.

'ALGER 12 (Agerpres). 1— După 
cum anunță corespondenții din Al
ger ai agențiilor de presă, bandele 
fasciste ale O.A.S. își continuă a- 
tacurile lor sîngeroase împotriva 
populației pașnice algeriene.

Potrivit relatărilor agenției France

Presse, la 11 mai ultracolonialiș- 
tii din O.A.S. au săvîrșit noi acte 
teroriste în Algeria omorînd 30 de 
persoane și rănind alte 19. Ca și în 
zilele precedente în rîndul victime
lor teroriștilor din O.A.S. se află 
numeroase femei și copii.

Memoriul C. C. al P. C. din Germania adresat 
participanților la Conferința de la Geneva

GENEVA 12 (Agerpres). — O delegație a Partidului Comunist din 
Germania a remis lui V. A. Zorin, reprezentantul U.R.S.S. la conferința 
de la Geneva pentru dezarmare, un memoriu adresat statelor partici
pante la această conferință.
Din prima zi a existenței sale — 

se spune în memoriu — Partidul 
Comunist din Germania se pronun
ță pentru menținerea păcii. De a- 
ceea el a fost interzis în 1933 de 
guvernul lui Hitler, iar în 1956 — 
de guvernul lui Adenauer.

După ce arată că politica guver
nului federal stîrnește neliniște și 
îngrijorare în rîndurile majorității 
covîrșitoare a populației vest-ger- 
mane, memoriul C.C. al P.C. din 
Germania citează numeroase date și 
fapte care ilustrează reînvierea mi
litarismului în Germania occiden
tală.

84 la sută din funcționarii supe
riori aflați în serviciul diplomatic, 
se arată în memoriu, au lucrat în 
trecut în Ministerul hitlerist al Afa
cerilor Externe.

Aceiași generali, care au pregătit 
agresiunile perfide ale lui Hitler și 
au avut o contribuție hotărîtoare la 
înfăptuirea lor, comandă astăzi noul 
Wehrmacht.

Demascînd caracterul revanșard 
periculos al politicii cercurilor gu
vernante ale Republicii Federale, me
moriul arată că conducătorii Germa
niei occidentale urmăresc extinderea 
autorității lor asupra teritoriului Re
publicii Democrate Germane, ame
nință cu represiuni toate statele care 
se declară dispuse să stabilească re
lații diplomatice cu R. D. Germană. 
După ce se arată că guvernul R.F.G. 
nu dorește să recunoască frontiere
le care s-au statornicit în Europa 
ca urmare a celui de-al doilea război 
mondial și că el urmărește anexa
rea unor vaste regiuni din Polonia, 
Republica Socialistă Cehoslovacă șl 
din Uniunea Sovietică, în memoriu 
se subliniază că în prezent are loc 
o intensă înarmare a Germaniei oc
cidentale prin violarea tuturor a-

Ieri a avut Loc a V-a sesiune a 
Sfatului popular al Capitalei. Pe 
ordinea de zi r-figurat raportul Co
mitetului (executiv al Sfatului popu
lar al Capitalei în legătură cu acti
vitatea de gospodărie comunală a 
orașului București. A urmat apoi 
un coraport făcut de către Comisia 
permanentă de deputați pentru pro
blemele de gospodărie comunală.

în legătură cu materialele pre
zentate au luat cuvîntul numeroși 
deputați și invitați care au făcut 
o serie de propuneri privind îmbu
nătățirea muncii de gospodărire a 
prașului. >

A APĂRUT

,,Probleme internaționale"
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Acest număr al revistei cuprinde ar- 
Jlcolele : „Dezarmarea >— o perspectivă 
reală” de Florin Héra 1 „Zone denucléa- 
rizate — variante șl perspective” de 
Eugen Phoebus ; „Relațiile Romînlei so
cialiste cu țările neangajate din Asia” 
de V. Grecu ; „Alianța împotriva pro
gresului” de L. Adrian ; „Strategia auru
lui negru” de Rodica Sin.

Sub Titlul „Colaborarea în slujba știin
ței șl progresului”, revista publică o ’con- 
vorbire cu prof, uhiy, Valeriu Novacu, 
secretarul științific al Academiei R.P.R.. 
Sub titlul „Pentagonul șl cursa înarmă
rilor" sînt publicate extrase din presa 
străină.

La rubrica „Pagini din istoria relațiilor 
internationale” apare articolul „Diplomații 
naziști și diplomația Bonnului” de Va
lentin Urum, iar la „Țări și evenimente” 
se publică : „Misterele unei crize pre
lungite” de F. Joii / „Olanda — azi” de 
.Viorica Tănășescu ; „Dubla față a „mi
racolului” economic japonez”.

Revista consemnează „Prezențe romî- 
nești peste hotare” și „Mărturii despre 
tara noastră”.

Alte materiale 
cile „Vitrina de

sint cuprinse la rubri- 
câr(l” și „Fișier’*.

,în Romînia, ca și in celelalte țări socialiste, publicul 
iubește teatrul și are posibilitatea să-l frecventeze“
Declarația secretarului general äl I. T. I., Jean Darcante
Oaspete al țării noastre timp de 

aproape o săptămînă, Jean Darcan
te, secretar general al Institutului 
internațional <‘ 
convorbire cu redactorul Agenției te realizări, 
romîne de presă „Agerpres", Sanda 
Ionescu, căreia i-a declarat printre 
altele : Prezența mea în Romînia 
se datorește în primul rînd priete
niei pe care o nutresc față de țâra 
dv., ca și invitației Centrului națio
nal romîn al Institutului internațio
nal de teatru. în urma spectacolelor 
pe care le-am vizionat în București, 
am fost foarte fericit să constat că 
reprezentația teatrală este de foarte 
bună calitate.

Clipe deosebit de plăcute, intere
sante, mi-au fost oferite de specta
colele cu piesele „Orfeu în infern' 
și „Cum vă place“. Cred că aseme
nea spectacole pot fi prezentate cu 
tot atît succes pe scenele oricăror 

. mari teatre din lume. Un spectacol 
bun este și „Al 4-lea". Pe plan ac- ,____ ,
toricesc mi-a plăcut foarte mult in- pitala. 
terpretarea lui Radu Beligan și a 
tinerei sale partenere Sanda Toma 
în „Celebrul 702“. în „Apus de soa
re' am admirat economia de gesturi 
și de mijloace artistice cu care acto
rul George Calboreanu a realizat 
personajul său ; compoziția sa mi 
s-a părut extraordinară.

în Romînia, ca și în celelalte țări 
socialiste pe care le-am vizitat — a 
continuat Jean Darcante — poporul 
iubește teatrul și are posibilitatea 
să-l frecventeze, 
multe țări în care sălile de teatru 
sînt deseori goale, iar 60-70 la sută 
din actori sînt șomeri. O atmosferă

->

teatrală cu totul deosebită am vă
zut în țara dv., unde dispuneți de 
'mijloace pentru a face un teatru bun 

de teatru, a avut o și ide un public care apreciază aces-

Oaspetele s-a referit apoi la vizi
ta făcută la Institutul de teatru 
„I. L. Caragiale", declarînd că a ră
mas impresionat de atmosfera plină 
de elan tineresc și de pasiune care 
domnesc în institut, de cele ivăzute 
la clubul uzinelor „Grivița Roșie“ și 
la căminul cultural din comuna 
Brănești, din apropierea Capitalei.

Am fost mișcat de contactul direct 
cu oamenii, cu muncitorii, am petre
cut în mijlocul lor clipe foarte fru
moase 1— a declarat el.

Vizita mea în Romînia a fost deo
sebit de plăcută și de utilă — a în
cheiat Jean Darcante.

★
Sîmbătă dimineața secretarul ge

neral al Institutului internațional de 
teatru, Jean Darcante, a părăsit Ca-
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în Occident sînt

DESCHIDEREA
FESTIVALULUI MUZICAL 

„PRIMĂVARA LA PRAGA"

PRAGA. Sîmbătă seara s-a des
chis în capitala R. S. Cehoslovace 
tradiționalul festival muzical „Pri
măvara Ia Praga". Sub conducerea 
lui Jaroslav Krombhole, orchestra 
simfonică cehă a executat ciclul 
„Patria mea“ de Bedrich Smetana, 
între 12 mai și 4 iunie, în cadrul 
festivalului „Primăvara la Praga" își 
vor da concursul numeroși artiști 
de seamă din Uniunea Sovietică, 
S.U.A., Franța, Anglia, Italia, pre
cum și ansamblul operei comice din 
Berlin. Concertul de încheiere va fi 
dirijat de George Georgescu, artist 
al poporului din R.P. Romînă.

Iui Mișcarea pentru progresul națio
nal congolez, care este numit în po
por „partidul negrilor venali" pen
tru devotamentul lui fățiș față de 
foștii stăpîni ai Congoului, <au pre
gătit un proiect de lege, potrivit că
ruia în Congo urmează să fie inter
zise timp de doi ani orice greve.

în zilele următoare, acest proiect 
de lege va fi supus dezbaterii Ca
merei Deputaților a Republicii 
Congo.

PE LOCUL UNUI FOST LAGĂR

FASCIST

UN PROIECT DE LEGE
ANTIDEMOCRATIC ÎN CONGO

LEOPOLDVILLE. De cîteva săp- 
tămini, în cercurile reacționare din 
Leopoldville se urzesc planuri de o- 
fensivă împotriva drepturilor sindi
cale ale oamenilor muncii congolezi.

După o serie de greve ale munci
torilor și funcționarilor, care au cu* 
prins întreaga țară, liderii partidu-

ROMA. Pe 
apropiere de 
cona) a fost 
comună cu rămășițele a 15 oameni 
— bărbați, femei și copii — împuș- 
cați de SS-iști și de acoliții lor ita
lieni în septembrie 1943. La cîteva 
sute de metri de această groapă co
mună se afla pe atunci un lagăr 
concentrare fascist.

malul rîului Tenna, în 
Fermo (provincia An- 
descoperită o groapă

PUTERNIC CUTREMUR 
DE PĂMÎNT ÎN MEXIC

de

CIUDAD DE MEXICO. Agențiile 
occidentale de presă anunță că în 
dimineața zilei de 11 mai pe întreg

teritoriul Mexicului a fost resimțit 
un cutremur de pămînt de o inten
sitate extrem de puternică. Potrivit 
agenției U.P.I., forța cutremurului a 
scos din uz aparatura seismografică 
a Observatorului național din Me
xico City. Epicentrul cutremurului 
este situat la aproximativ 300 de 
km de capitala țării.

După cum transmite agenția 
France Presse, în orașul Acapulco 
numeroase case au suferit avarii. La 
Chilpanginco mai multe clădiri s-au 
prăbușit, iar altele au fost avariate, 
la fel 
Vera 
vocat

ca și în orașele Iguala, Taxco, 
Cruz unde cutremurul a pro- 
însemnate pagube materiale.

cordurilor dintre aliați. Există deja 
o puternică industrie de război vest- 
germană.

înarmarea Bundeswehrulul a a- 
juns la un nivel care depășește ce
lelalte armate vest-europene în ce 
privește efectivul.

Militariștii vest-germani se bucu
ră de o influență tot mai mare în 
statele majore și în comandamente
le N.A.T.O. De aceea, cererea pre
zentată de Strauss și de generalii 
săi hitleriști cu privire la transfor
marea N.A.T.O. în „a patra putere 
atomică“ nu înseamnă altceva de» 
cît a acorda actualilor militariștL 
ațîțători ai celor două războaie mon
diale, dreptul de a dispune de arme 
de exterminare în masă.

în memoriu se arată în continua1’ 
re că în ciuda represiunilor, ares
tărilor și altor mijloace ide pre
siune exercitate de autoritățile 
vest-germane împotriva cetățenilor 
iubitori de pace, cercurile largi ale 
populației din R. F. Germană sînt 
împotriva politicii demente de înar
mare atomică și de revanșism, ele 
resping sacrificiile absurde pe caro 
le cer militariștii.

în încheierea memoriului se apu» 
ne că Partidul Comunist din Ger» 
mania sprijină propunerile prez'en* 
täte de guvernul Republicii Demo» 
crate Germane, ca cele două state 
germane să încheie un acord cu pri
vire la renunțarea la folosirea for» 
ței unul împotriva celuilalt și îm
potriva unor terțe țări și să-și a- 
sume obligația de a rezolva toate 
problemele litigioase pe cale pașni
că ; -K -* -------
nu 
pe 
ră ; 
tr-o 
centrală ; să se retragă din grupări
le militare din care fac parte în mo
mentul de față și să se angajeze să' 
respecte neutralitatea militară ; să 
încheie un acord cu privire la în
cetarea înarmării ; să înceapă tra
tative cu privire la noi măsuri de 
dezarmare inclusiv dezarmarea ge
nerală.

C.C. al P.C. din Germania se pro
nunță pentru convocarea unei con
ferințe de pace a statelor care au 
participat la războiul împotriva Ger
maniei cu participarea pe picior de 
egalitate a celor două state germa
ne pentru reglementarea pașnică 
definitivă a problemei germane.

în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Germania, 
memoriul a fost semnat de Max 
Reimann, prim-secretar al C.C. și 
deputat al primului Bundestag ger» 
man.

să-și asume obligația de a 
produce și a nu amplasa 
teritoriul lor arma nuclea- 
să accepte să facă parte din- 

zonă denuclearizată din Eurqpa
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Zanzibar — insula paradisului
oropsiților

După refuzul guvernului englez de 
acorda independența Zanzibarului

(Agerpres)

In cîteva rinduvi

a (
și după arestarea mai multor lideri 
ai Partidului naționalist, pe insulă 
s-a creat o situație foarte încordată. 
Zilele trecute, corespondentul agen
ției Reuter relata că pe străzile ora
șului Zanzibar patrulează polițiști și 
trupe coloniale pentru a împiedica 
manifestațiile populației băștinașe 
care cere eliberarea neîntirziată a 
conducătorilor arestați. Au fost adu
se noi trupe coloniale.

• Jn efapa de ierît Echipa R. P. Romine 
pe locul 11 ® C» Dumitrescu pe locul III

Cum organizăm șantierul
găzilor etc. depinde, neîndoielnic, de 
constructor. De adăugat că așa cum 
colaborează tot timpul proiectantul 
cu constructorul, îneît uneori este 
greu să delimitezi strict munca 
unuia de a celuilalt, tot astfel să 
decurgă relațiile dintre ei și în ce 
privește organizarea șantierelor. E 
de mult vremea să se pună capăt 
— acolo unde se mai procedează 
așa — sistemului defectuos de a 
se trimite pe șantiere proiectele 
de organizare 
execuție, îneît 
pus în situația de a se organiza 
din mers, s’trîmtorat și cu stîn- 
găcie. I s-a întîmplat așa con
structorului de la Țiglina Galați, 
celui ce construiește blocuri la Cluj 
și altora.

Problemele organizării șantierului 
nu privesc nicidecum numai o eta
pă imediată. N-ar fi un bun con
structor acela care nu privește în 
perspectivă, dincolo de trebuințele 
lui actuale. Bine procedează între
prinderile de construcții din Reși
ța,^ Oradea și din alte orașe, cali- 
ficînd pe șantiere oameni din loca
litate care vor deveni muncitori sta
bili, buni mînuitori ai prefabrica
telor, mozaicari etc. Un bun gospo
dar se gîndește din vreme la toate. 

Obiectivele din proiectare : eco
nomic, confort și calitate sînt ace
leași, ele continuă și în execuția pe 
șantier, ba chiar se pun cu mai mul
tă stăruință. Drumul verificat care 
duce spre realizarea acestor obiec
tive nu poate fi altul — după cum 
am încercat să demonstrăm aici, — 
decît buna organizare a șantierelor.

(Urmare din pag. I-a)

Dar abia de curînd a fost organi
zată, pentru blocurile care se vor 
ridica de acum înainte. Este greu 
să înțelegi unde-i logica aici, cînd 
ceea ce nu-i rentabil pentru între
gul volum de construcții, este con
siderat totuși economic pentru o 
parte din lucrări. în schimb nu sînt 
deloc surprinzătoare cauzele pentru 
care merg într-un ritm destul de 
lent lucrările pe acest șantier. (Cele 
165 apartamente care trebuiau pre
date beneficiarului, încă la sfîrșitul 
anului trecut, au întîrziat cu 3 luni).

Mulți șefi de șantier, constructori 
cu experiență, dau atenție organiză
rii lucrărilor în flux, așa cum este 
concepută și cum decurge produc
ția în uzine. La Timișoara, de pil
dă, în lotul 12 se construiesc 3 
blocuri. Primul se finisează, la al 
doilea se toarnă planșeul peste eta
jul II, iar la blocul al treilea con
tinuă lucrările de fundație. O ase
menea justă concepție în a con
strui duce la un ritm vioi — nicio
dată nu se vor aglomera lucrări de 
același fel. Există și un revers al 
medaliei. Sînt și șefi de șantier și 
alți constructori, oameni responsa
bili, înclinați să deschidă de la 
început un larg front de lucru, fără 
o acoperire corespunzătoare în oa
meni, utilaje și materiale, ceea ce 
face să se piardă „suflul" tocmai la 
finisaje.

Organizarea bună a șantierului, 
cu tot ce presupune ea : mecaniza
re, folosirea de metode și materia
le noi, formarea și repartizarea bri-

odată cu cele de 
constructorul este

OSTRAVA (prin telefon). De 
aproape o săptămînă caravana ci
cliștilor participanți la Cursa Păcii 
se află în R. S. Cehoslovacă. Au fost 
străbătuți în acest timp mai bine de 
700 km. Ieri s-a încheiat la Ostrava 
cea de-a IX-a etapă a popularei în
treceri cicliste internaționale. Flori, 
panglici multicolore, steaguri ale ță
rilor participante și mult entuziasm 
— iată cadrul sărbătoresc pe care 
l-am întîlnit și ieri în centrul ora
șului Gottwaldow, de unde s-a dat 
startul în etapa spre Ostrava.

Și în această etapă evadările încep 
chiar de la primii kilometri. „Din 
pluton a plecat nr. 88,... a mai ple
cat nr. 20" — comunică, prin stafia 
de radio unul din crainicii competi
ției. Ii identificăm pe alergătorii 
Megyerdi (R.P.U.) și pe De Waard 
(Olanda). La km 53 cei doi cicliști 
au un avans de peste un minut. In 
pluton domnește totuși acalmia. Dar 
iată că în apropiere de Roznov (km 
62), din pluton încep să se desprindă 
unul cîte unul cicliști francezi, ro- 
mîni, belgieni. Sprintul din localita
tea amintită îl cîștigă totuși Meg
yerdi. La km 90, 4 alergători au 
un avans față de pluton de 
peste un minut. In continuare, 
cu toată ploaia torențială, se pe
dalează într-un tempo foarte rapid, 
52—54 km la oră ! Sprintul de la 
Opava revine belgianului De Breu
ker, Dumitrescu trecînd al doilea. 
Pe ultimii 30 km., olandezul De 
Waard nu mai poate rezista și ră- 
mîne în urmă fiind ajuns de pluton. 
Pe stadionul din Ostrava linia de 
sosire este trecută astfel: De Breuker, 
Megyerdi, Dumitrescu (toți cu ace
lași timp de 4h29’44”). Grosul 
nului în frunte cu sovieticul 
hov sosește după 42".

Clasamentul etapei : 1. De

ker (Belgia) a parcurs 186 km 
4h29’44" ; 2. Megyerdi (R.P.U.) ; 
Dumitrescu (R.P.R.), același timp 
învingătorul ; 4. Melihov (U.R.S.S.) 
4h30’26" ; și în același timp un plu
ton de 40 de alergători, printre care 
și concurența romîni Gh. Șerban 
Radulescu, G. Moiceanu, I. Cosma, 
W. Ziegler.

Clasamentul etapei pe echipe : 1. 
Belgia 13h30’36" ; 2. R.P.R. același 
timp ; 3. R.P.U. același timp ; 4.
U.R.S.S. 13h31’18".

Clasamentul general
1. Saidhujin (U.R.S.S.)
2. Melihov (U.R.S.S.) 
Gazda (R.P.P.) la 4’45" ; 4. De Breu
ker (Belgia) 
(Olanda) la 10’08" ;
(R.P.P.) la
(R.P.R.) la 11’22" ; 8. Juszko (R.P.U.) 
la 11’24"; 9. Wiedeman (R.D.G.) la 
12’35"; 10. Kapitonov (U.R.S.S.) la 
12’44".

In clasamentul general pe echipe 
conduce U.R.S.S. Selecționata R. P. 
Romîne se află pe locul 6.

Azi se desfășoară etapa a X-a 
Ostrava (R.S.C.) — Opole (R.P. Po
lonă).

3.
cu

individual : 
40 h 16’45"; 
la 1’11"; 3.

la 9’42" ; 5. Nijdam
6. Zielinski

7. Moiceanu10’37" ;

I. DUMITRIU

AZI LA

pluto - 
Meli-

Breu-

în campionatul categoriei A de fotbal 
sînt programate astăzi 6 meciuri în loc 
de 7. Aceasta pentru că echipa Știința 
Cluj a plecat în turneu în R.P. Polonă, 
meciul său cu Metalul Tîrgoviște fiind 
amînat pentru 23 mai.

Pe stadionul ,,23 August” din Capitală 
se vor disputa în program cuplat urmă
toarele întîlniri : Steaua—Minerul Lupeni 
(ora 15,15) șl Rapid—Dinamo Pitești 
(ora 17).

Iată meciurile din țară : Jiul Petroșeni 
—Dinamo București ; Steagul Roșu Bra
șov—Dinamo Bacău 1 Științj Timișoara—

In runda a 3-a a turneului internatio
nal de șah de la Tbilisi, Elisabeta Poli- 
hroniade a cîștigat cu negrele o frumoasă 
partidă de atac la campioana R.D. Ger
mane, Schameitate. Reprezentanta noastră 
a trecut astfel pe primul loc în clasa
ment cu 21/« puncte, fiind urmată de 
Gaprindașvili (U.R.S.S.), Nicolau (R.P.R.) 
2 puncte și cite o partidă întreruptă 
fiecare.

★
Marele maestru sovietic Lev Polugaev- 

ski și maestrul international W. Pietzsch 
(R.D.G.) conduc în turneul international 
de șah de la Havana, după runda a 8-a 
cu cite 7 puncte fiecare. In clasament 
urmează V. Smislov — 6,5 puncte,
Spasski 6 puncte. Șahistul romîn V. Cio- 
cîltea are 4l/z puncte și ocupă locul opt 
din 22 de participanti.

Cîteva din rezultatele rundei a 8-a : 
Polugaevski—Cobo 1—0 ; Ciociltea—Siero 
1—0 ; Smislov—Alvarez 1—0 ; Pachman— 
De Grieff 1—0 / Ivkov—Milev 1—0 ; Gli- 
gorici—Matanovici remiză ; Gonzolez— 
Perez 1—0 ; Spasski—Haag 1—0.

★
La turneul internațional de tenis pen

tru juniori de la Tbilisi s-au desfășurat 
semifinalele probei de simplu masculin, 
dublu băieți și dublu mixt. Sportivul 
romîn Gh. Boaghe a întîlnit pe campio
nul U.R.S.S. de juniori A. Metreveli. In- 
tilnirea dintre cei doi jucători a prile
juit o luptă spectaculoasă, încheiată cu 
victoria tenismanului sovietic cu 3—2.

In proba de dublu băieți Boaghe și 
Dron au pierdut cu 0—3 în fața perechii 
sovietice Metreveli—Lunin.

(Agerpres)

pe coasta răsăriteană a 
de care o desparte o 

strîmtoare de numai 36 km, insula 
Zanzibar este cea 
mai mare insulă 
de corali. Totuși, 
ca suprafață este 
foarte mică. îm
preună cu insula 
Pemba și alte insu
le minuscule, care 
formează sultana
tul Zanzibar, ea 
însumează 2.642 
km p. Populația es
te de circa 300.000 
locuitori. Ploile a- 
bundente și tem
peratura ridicată 
fac ca pe insulă să 
crească o vegeta
ție deosebit de bo
gată, fapt pentru 
care i se și spune 
adesea „insula pa
radisului".

Datorită poziției 
sale strategice, 
Zanzibarul a atras 
atenția diferiților cuceritori. In anul 
1890 Anglia declară Zanzibarul pro
tectorat al său.

FOTBAL
Petrolul Ploiești și U.T. Arad—Progresul. 
Repriza a doua a meciului U.T.A.—Pro
gresul va fi transmisă la radio în jurul 
orei 17,45 pe programul I.

A. S. Monaco la București
A fost definitivat programul celor două 

jocuri pe care le va susține în Capitală 
echipa franceză de fotbal A.S. Monaco. 
Fotbaliștii francezi vor juca la 24 mai 
cu Dinamo București și la 27 mai cu 
Petrolul Ploiești.

ceasta insulă. Aici a fost creată o 
așa-zisă stație de urmărire a sate
liților artificiali, care de fapt este 
o bază militară.

Cu toate bogățiile existente, popu
lația Zanzibarului are unul din cele 
mai scăzute niveluri de viață din 
lume. 85 la sută din băștinași sînt 
analfabeți, iar lepra, tuberculoza și 
malaria fac adevărate ravagii. La 
acestea se adaugă crunta asuprire 
colonială.

Poporul Zanzibarului, la fel cu 
celelalte popoare ale Africii, ia par
te activă la mișcarea de eliberare 
națională. In anul 1960, el a smuls 
colonialiștilor o mare concesie: drep
tul de a-și alege reprezentanți în

Consiliul legisla
tiv, precum și 
dreptul de a avea 
un guvern local 
condus de un 
prim-ministru a- 
frican. Dar aceas
tă concesie n-a 
împiedicat autori
tățile coloniale să 
recurgă la forța 
armată pentru a 
împiedica acorda
rea deplină a in
dependenței pe 
care populația 
insulei a revendi
cat-o cu tărie în 
timpul alegerilor 
din vara trecută.

Totuși sub pre
siunea mișcării de 
eliberare autorită
țile engleze au fost 
nevoite să înceapă 
la 

la Londra, tratative 
ții partidelor politice 
bilirii datei pentru 
rale și acordarea 
Profitînd de divergențele care există 
între partidele politice din Zanzibar, 
divergențe care au la bază neînțele
geri rasiale și naționale ațîțate de 
colonialiști, ministrul coloniilor al 
Marii Britanii, Maudling a anunțat 
că „guvernul englez refuză să sta
bilească data atît a autoconducerii 
interne cit și a independenței de
pline a Zanzibarului". Această mă
sură a. fost primită cu adîncă indig
nare în țară, iar liderii Partidului 
naționalist au protestat vehement. 
Folosindu-se de regulamentul ce 
proclamă stare de asediu, colonia
liștii au recurs la arestarea lor.

Populația Zanzibarului nu se lasă 
însă intimidată. In ciuda tuturor re
presiunilor, ea este ferm hotărîtă 
să ducă mai departe lupta pînă la 
obținerea independenței naționale.

A. BUMBAC
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anzibarul nu are căi ferate sau
Sâ_ industrie. Există doar cîteva 

fabrici rudimentare care produc ulei 
de cuișoare și unt de cocos și săpun. 
Populația muncește pe întinsele plan
tații de cuișoare. Aici există peste 
4.000.000 de astfel de arbori care asi
gură 80 la sută din producția mon
dială de cuișoare. Cocotierii sînt o 
altă bogăție importantă a țării. Nu
mărul lor este apreciat la 6 000.000 
de arbori. Singura societate autori
zată să achiziționeze și să prelucreze 
cuișoarele este compania engleză 
„Clove Growers Association”, care 
obține profituri fabuloase de pe 
urma acestui privilegiu. Societățile 
„Royal Dutch Shell” și „British Pe
troleum" au făcut pe insulă prospec
țiuni petroliere și se pare că s-au 
descoperit importante rezerve de ți
ței. Și monopolurile din S.U.A. ma
nifestă un mare interes pentru a-

19 martie a.c. 
cu reprezentan- 
în vederea „sta- 
alegerile gene- 
independenței",
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Cascada protestelor împotriva
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experiențelor nucleare ale S.CJ. și franței
99 O nesocoisre vă daft® ® vossițes 
popoftrelœ b as lust o® tr© d© gusace44
BAGDAD 12 (Agerpres). — Ce pă

rere aveți despre reluarea experien
țelor nucleare americane în atmos
feră ? AceoBtă întrebare a fost a- 
dresată de Consiliul Național al Par
tizanilor Păcii din Irak unei serii de 
iruntașl al vieții publice și oameni 
politici irakieni. Hassan Rifat, mi
nistrul lucrărllo.r publice și con
strucțiilor de locuințe al Irakului, 
răspunzînd la această Întrebare, a 
declarat : „Reluarea de către ame
ricani a experiențelor nucleare con
stituie o sfidare a opiniei publice 
mondialo șl o nesocotire vădită a

S. U. A. au efectuat 
o nouă explozie 

nucleară
WASHINGTON 12 (Agerpres). — 

ta 11 mai Statele Unite au efectuat 
o explozie nuoleară sub apă. După 
cum se arată în declarația Comisiei 
pentru energia atomică a S.U.A., a- 
çeasta explozie a fost efectuată în 
partea de est a Oceanului Pacific. 
Ea este a 9-a explozie din seria ex
periențelor nucleare pe care State
le Unite le efectuează în prezent.

Și totuși vor pleca 
la Geneva...

ROMA 12 (Agerpres). — Primarii 
orașelor și conducătorii consiliilor 
provinciale din provincia Emilia Ro
magna au hotărît să trimită o dele
gație la Geneva pentru a chema 
pe ' participanții la tratativele de 
dezarmare să ajung-ă la o înțelegere 
cu privire la încetarea experiențelor 
nucleare și la înfăptuirea dezarmării 
generale.

Această inițiativă s-a dovedit a nu 
Îi pe placul prefectului de poliție al 
centrului regional’ — orașul Reggio 
Emilia. El a recomandat primarilor 
să renunțe la intenția lor, pretextînd 
că „aceasta ap; constitui un amestec 
în competența reprezentanței oficiale 
a Italiei la conferința de la Geneva“.

Circulara prefectului nu a avut 
însă efectul scontat, membrii dele
gației hotărînd să plece totuși la 
Geneva.

!

goale spre

sud-africane)

ACȚIUNI ALE PARTIZANILOR
In irîanul de vest

IA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

7 United Press International

DJAKARTA, 
din Irianul de

Mișcarea de partizani 
vest continuă să se in-

corespondentul
Reuter, „gu- 

laoțian al lui Boun-Oum a 
stare de asediu pe întregul

care cereau acordarea ime- 
independenței.
YORK. — Referindu-se la 
informate, agenția Associa-

Pavilionul R. P.

, » WITH
à

iensifice. Ziarul „Merdeka“ relatează 
despre luptele crîncene care se desfă
șoară înfre partizani și olandezi în re
giunea orașelor Kota-Bharu și Fak-Fak. 
Referindu-se la succesele mișcării de 
eliberare din Irianul de vest, ziarul 
„Berifa Indonesia“ arată că teama de 
partizani a colonialiștilor este atît de 
mare îneît ei nu cutează să iasă din 
case decîf în timpul zilei și sub pază.

CIUDAD DE GUATEMALA. Lup
ta oamenilor muncii din Guatemala 
împotriva tiraniei regimului lui Ydi- 
goras Fuentes a cuprins întreaga 
țară — scrie ziarul „Verdad“. La 
ea participă și masele țărănești. A- 
ceastă luptă se desfășoară cu deo
sebită acuitate în provinciile Que- 
zaltenango, Escuintla și Izabal.

■O ©O-----------

Efectuarea de către S.U.A. a experiențelor nucleare în Pacific, ca șl explozia 
produsă de Franța în Sahara au trezit indignarea popoarelor iubitoare de pace. Prin 
cele mai diferite acțiuni, opinia publică cere încetarea experiențelor nucleare șl 
cheamă puterile occidentale să pășească pe calea rațiunii — calea înfăptuirii dezar
mării generale șl totale, lată citeva aspecte din lupta maselor pentru acest nobil țel :

La Washington, în fruntea unui grup de demonstranți, cunoscutul savant, profe
sorul Linus Pauling, laureat al Premiului Nobel (fotografia nr. 1). Demonstranți din 
New York se îndreaptă spre sediul O.N.U. (fotografia nr. 2). Tn fața clădirii amba
sadei S.U.A. din Londra (fotografia nr. 3). Partizani ai păcii din Bremen (R.F.G.) difu
zează manifeste cerînd dezarmarea generală șl totală (fotografia nr. 4). Studenți din 
Tokio (Japonia) protestează împotriva experiențelor nucleare ale S.U.A. (fotografia 
nr. 5). Doi supraviețuitori ai bombardamentului atomic de la Hiroșima fac înconjurul 
lumii pentru a reaminti opiniei publice ororile acestui bombardament ; iată-1 la o 
conferință de presă în Elveția (fotografia nr. 6). La Londra, în Hyde Park, membri 
ai „Comitetului celor 100”, adepți ai dezarmării, dau o ripostă unor elemente reac
ționare aflate în slujba partizanilor înarmării (fotografia nr. 7).

voinței popoarelor iubitoare de pace. 
Aceste acțiuni agravează încordarea 
internațională, intensifică cursa înar
mărilor, fac să crească primejdia 
unui nou război. Fără îndoială, ele 
vor avea consecințe negative pentru 
conferința de la Geneva, deoarece 
acest lucru demonstrează elocvent 
lipsa bunelor intenții și bunăvoinței 
din partea S.U.A.“.

răspundere

(Desen 
de V. TIMOC)

— Ce mal do
riți ? Mijloacele 
naționale vă arată 
că s-a produs o 
explozie !

— Da, dar nu-mi 
arată... amplasa
rea dispozitivelor 
sovietice de apă
rare !

Explozia
Sahara a fost de
tectată imediat în 
S.U.A. (Ziarele)

„inimaginaMlă lipsă de
COLOMBO 12 (Ager

pres). — Criticînd as
pru Statele Unite pen
tru efectuarea expe
riențelor nucleare, săp- 
tămînalul „FORWARD" 
scrie că intenția S.U.A. 
de a detona o bombă 
nucleară 
constituie 
ță de o 
lipsă de 
Marea proporție de in
succese cu prilejul lan
sării rachetelor amerl-

în Cosmos 
o „experien- 

inlmaginabilă 
răspundere...

cane, scrie săptămîna- 
lul în continuare, stîr- 
nește în mod inevitabil 
temeri în legătură cu 
ceea ce se poate în- 
tîmpla dacă această 
armă va exploda încă 
înainte de a părăsi at
mosfera“.

„Actuala serie de ex
periențe nucleare, ara
tă ziarul, constituie un 
șantaj internațional sui- 
generis, care are drept

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA t București, Piața „Scinteii”, Țel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele »• fac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzoril volun țari din întreprinderi șl instituții. Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Scinteii

Chemarea lansată 
de J. Bernal

LONDRA 12 (Agerpres). — In
tr-o declarație dată publicității 
la 11 mai de prof. J. Bernal, pre
ședintele executiv al Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii, se 
cere tuturor popoarelor „să ex
prime un protest energic împo
triva reluării de către Franța a 
experiențelor nucleare”.

scop să permită State
lor Unite să-și continue 
pregătirile pentru o e- 
ventuală agresiune im
perialistă. Dar șantajul 
lor întîmpină o ripos
tă nu numai în lumea 
socialistă, ci și în toa
te țările care și-au do- 
bîndit recent indepen
dența, și din partea tu
turor celor care se pro
nunță pentru o politi
că de pace".

N. S. Hrușcio? l-a primit pa Pierre Salinger
MOSCOVA. La 12 mai N. S. 

Hrușciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a primit la vila 
sa de lîngă Moscova pe Pierre Sa
linger, secretar de presă al pre
ședintelui S.U.A., și a avut cu el o 
convorbire, care a decurs într-o 
atmosferă prietenească.

în aceeași zi N. S. Hrușciov a 
oferit în cinstea lui P. Salinger un 
prînz care s-a desfășurat într-o 
atmosferă călduroasă.

----- o©-o------  

încă o conferință fără rezultat
în problema

Anglia și z/piața comunăz/

BRUXELLES 12 .(Agerpres). — 
Sîmbătă s-a încheiat la Bruxelles 
prima conferință a miniștrilor pie
ței comune și reprezentanților An
gliei la care s-au discutat condițiile 
concrete ale aderării Angliei la 
piața comună, .Emilio Colombo, mi
nistrul italian al comerțului și in
dustriei, care a prezidat această 
conferință, a anunțat că viitoarea 
conferință va avea loc la 29 mal și 
30 mai.

în cursul conferinței au fost 
discutate fără nici un rezultat 
problema de cea mai mare impor
tanță pentru Anglia a importului de 
produse agricole și alte probleme 
legate de aderarea Angliei la „piața 
comună“.

Făcînd bilanțul lucrărilor confe
rinței, France Presse arată că „fixa
rea datei viitoarei conferințe este 
singurul rezultat cu adevărat pozi
tiv. La Londra, și poate în alte ca
pitale, se spera că această confe
rință să dea rezultate mai mari. 
Majoritatea observatorilor, conchide 
France Presse, sînt însă de părere 
că ea nu a rezolvat nici una dintre 
problemele în legătură cu intrarea 
Angliei în „clubul european".

Sesiunea Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa și-a încheiat lucrările
GENEVA 12. — Trimisul special 

Agerpres, N. Puicea, transmite : JLa 
11 mai cea de-a 17-a sesiune a 
misiei Economice O.N.U. pentru 
ropa și-a încheiat lucrările la 
neva.

în ședința ^sa din această zi,

Co- 
Eu-
Ge-

în ședința ^sa din aceasta zi, se
siunea a aprobat 11 rezoluții în le
gătură cu activitatea comisiei în do
meniul dezvoltării colaborării eco
nomice, comerciale și tehnico-știin- 
țîfice dintre țările europene, pre
cum și raportul comisiei care va fi 
înaintat Consiliului Economic și So
cial al O.N.U.

Printre principalele rezoluții a-

Sîntem hotărîți să luptăm pînă 
la victoria finală“

® în ciuda represiunilor mișcarea grevislă din Spania se 
ejdinde ® La Madrid și în alle orașe au fost diîuzale manifeste 
cliemînd Ia grevă generală

Consiliul
MADRID 12 (Agerpres). — Mișca

rea grevistă a oamenilor muncii din 
Spania continuă și se extinde. După 
cum relatează agențiile de presă 
greva s-a extins în mai multe orașe 
din Castilia și în orașele Cordoba și 
Linares. Au încetat, de asemenea, 
lucrul zeci de mii de muncitori din 
orașele Jaén și Puertollano, unde 
sînt situate importante întreprinderi 
petrochimice. La Cadiz greva con
tinuă să afecteze șantierele navale.

In Catalonia, greviștilor li s-au 
alăturat muncitorii de la o serie de 
fabrici textile din diverse orașe ale ’ 
acestei provincii, precum și numeroși 
mineri.

Lupta grevistă ia un caracter tot 
mai înverșunat în regiunea Bilbao, 
unde, potrivit relatărilor agenției 
France Presse, continuă să se afle 
în grevă 45.000 de muncitori, în afară 
de cei de la uzina metalurgică, u- 
zina de automobile (care livrează 
fabricate pe baza unei licențe vest- 
germane) și uzina de frigidere, care 
au încetat lucrul vineri după-amiază.

Agențiile de presă evaluează, de 
asemenea, la aproape 48.000 numă
rul muncitorilor aflațl In grevă în 
provincia Biscaya.

Din relatările agențiilor de presă 
reiese, de asemenea, că atît în ca
pitala Spaniei, cît șl în multe alte 
orașe și regiuni ale țării sînt difu
zate manifeste chemînd pe oamenii 
muncii la o grevă generală. „Cerem 
salarii echitabile și libertăți demo
cratice“, se spune, printre altele. In 
aceste manifeste.'

După cum relatează coresponden
tul din Madrid al agenției France 
Presse, poliția și trupele guverna
mentale continuă 
crunte represiuni împotriva partici- 
panților la grevă. Au fost arestați
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doptate de sesiune figurează și re
zoluția „15 ani de activitate a Co
misiei Economice O.N.U. pentru Eu" 
ropa“, propusă de R. P. Romînă (la 
alcătuirea proiectului de rezoluție 
au participat în calitate de coautori 
U.R.S.S., Austria, Bulgaria, S.U.A. și 
Belgia).

în această rezoluție, adoptată în 
unanimitate de către sesiune, se a- 
rată, între altele, că Comisia Eco
nomică O.N.U. pentru Europa cere 
secretariatului executiv să întoc
mească o analiză în care să tragă 
concluziile care se degajă din expe
riența pozitivă a activității în cei 
15 ani de existență a acestui orga
nism și să supună această analiză 
discuției celei de-a 18-a sesiuni a 
Comisiei Economice O.N.U. pentru 
Europa.

La alcătuirea a două dintre cele
lalte 10 rezoluții adoptate de sesiu
ne („Consecințele economice și so
ciale ale dezarmării“ și „Cu privire 
la tîrgurile și expozițiile internațio
nale"), R. P. Romînă a participat 
în calitate de coautor.

Luînd cuvîntul înainte de în
cheierea sesiunii, reprezentantul 
U.R.S.S., precum și șeful delegației 
S.U.A. au subliniat contribuția pre
ședintelui sesiunii, Gogu Rădulescu. 
reprezentantul R. P. Romîne, la des
fășurarea dezbaterilor în cadrul se
siunii.

închizînd lucrările celei de-a 17-a 
sesiuni a Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa, Gogu Rădulescu a 
spus, între altele : „Sînt bucuros să 
constat că această sesiune a fost 
fructuoasă. Dezbaterile utile care au 
avut loc într-o atmosferă de înțele
gere reciprocă, precum și rezoluții
le adoptate reprezintă o contribuție 
importantă la cauza colaborării paș
nice între țările participante, la eau- I 
za păcii în întreaga lume“.

GÖTTEBORG.
Romîne la tîrgul internațional de la 
Götteborg (Suedia) continuă să fie 
vizitat zilnic de un număr important 
de oficialități și oameni de afaceri. 
Pavilionul romînesc este apreciat 
atît pentru varietatea măiiurilor 
expuse, cît și pentru felul în care 
acestea sînt prezentate.

DECLARAȚIA MINISTRULUI
DE EXTERNE AL BRAZILIEI

RIO DE JANEIRO. Luînd cuvîn- 
tul la Confederația națională a lu
crătorilor din industrie, Santiago 
Dantas. ministrul afacerilor exter
ne al Braziliei, a declarat că și pe 
viitor Brazilia va promova o poli
tică externă Independentă. Această 
politică, a subliniat el, oglindește 
voința majorității poporului. Brazi
lia, a spus Dantas, va lupta împo
triva războiului.

VIENA. Cosmonautul sovietic I. A. 
Gagarin, care se află în Austria, a 
vizitat în ziua de 11 mai orașul 
Linz. El a fost primit deosebit de 
cordial de populația orașului. I. A. 
Gagarin a fost primit de șeful gu
vernului provincial al Austriei Su
perioare, Gleissner, și de ajutorul 
de primar al orașului Linz. T. Grill.

LONDRA. La 12 mai pilotul cos
monaut Gherman Titov, care se îna
poiază în Uniunea Sovietică, a so
sit pe aeroportul Prestwick din 
Scoția.

WINDHEEK. Președintele și vice
președintele Comitetului special al 
O.N.U. pentru Africa de sud-vest 

o Franco nevoit să convoace 
de Miniștri

pînă în prezent sute de muncitori 
greviști. Deoarece măsurile re
presive luate de autoritățile fran- 
chiste împotriva greviștilor și instau
rarea siării excepționale în trei pro
vincii din nordul Spaniei nu au în- 
irînt hotărîrea de luptă a muncito
rilor spanioli. Franco a fost nevoit 
să convoace vineri seara un Con
siliu de Miniștri sub președinția sa.

Cu toate aceste măsuri luate de 
autorități, hotărîrea de luptă a oa
menilor muncii din Spania a rămas 
neclintită.

într-o scrisoare adresată ziarului 
„L'Humanité“, minerii greviști din 
Asturia arată printre altele : „Astăzi, 
ca și acum două săptămînl, noi, 
minerii din Asturla, sintern hotârîți 
să luptăm pină la capăt pentru a 
obține satisfacerea revendicărilor 
noastre".

„Am aflat de Introducerea stării 
excepționale, scriu, de asemenea, 
minerii din Asturla. Dar siniem ho- 
tărîți să luptăm pînă la victoria fi
nală. Abia a fost introdusă starea 
excepțională și proprieiarii au și în
ceput represiunile împotriva noastră. 
Ei ne amenință cu concedierea și 
privarea dreptului de pensie, cu 
alungarea din locuințe și din cămi
nele unde locuiesc minerii necăsăto
rit!, îndeosebi minerii din alte pro
vincii. Ca răspuns la aceste ame
nințări, vom întări unitatea noastră".

să recurgă la

Răsfoind presa străină

Dirzenia greviștilor din Saar

i

„în minele întreprinderii de 
stat Saarbergwerke A.G. se află 
în grevă din ziua de 8 mai, ora 
6 dimineața, 45.000 de muncitori 
și funcționari. Urmînd apelul sin
dicatelor lor, ei au intrat în grevă 
pentru a obține satisfacerea re
vendicărilor lor. La această 
grevă participă muncitorii de la 
bateriile de cocsificare din Saar, 
precum și cei de la 3 centrale 
electrice ce aparțin societății — 
scrie ziarul vest-german „SÜD
DEUTSCHE ZEITUNG”.

...Asociația patronilor din Saar 
și-a exprimat părerea că greva 
nu ar ii legală. Minerii însă au 
dat dovadă de solidaritate și 
n-au ieșit la lucru.

Autobuzele albastre ale socie
tății Saarbergwerke A.G. — cea 
mai mare societate minieră din 
Saar, căreia îi aparțin 12 din 
cele 14 mine ale acestui land — 
au plecat aproape 

mine. Organizații
le locale ale sin
dicatelor au or
ganizat pichete în 
stații de autobuz 
și în gări.

Un purtător de 
cuvînt al societă
ții a declarat că 
datorită grevei, 
zilnic rămîn ne- 
extrase 51.000 tone 
cărbune". Actuala 
grevă de la mine
le din Saar este 
prima de o ase
menea amploare 
după 40 de ani. 
Un purtător de cu
vînt al conducerii 
centrale a grevei a 
declarat unul re
prezentant al Bi
roului de presă din 
Berlin : „Greva
este respectată 
pretutindeni. Sta
rea de spirit a mi
nerilor este exce-

(colonie a Republicii 
au sosit Ia 11 mai în acest teritoriu. 
Ei au fost întîmpinați de sute de 
africani 
diată a

NEW 
cercuri 
ted Press anunță că lansarea cos
monautului american Carpenter pe 
o orbită în jurul pămîntului stabi
lită pentru ziua de 17 mai a fost 
amînată pentru cîteva zile, tn cercu
rile informate se susține că amî- 
narea a fost necesară pentru a se 
remedia defecțiunile în sistemul de 
control al poziției cabinei navei cos
mice.

Stare de asediu pe teritoriul! contrôlai 
de rebelii iaotieni

domnește în armata rebelilor lao- 
țieni, guvernul american intențio
nează să întreprindă în Laos acțiuni 
de forță pe cont propriu. „Una din
tre posibilități, subliniază agenția, 
ar putea fi dislocarea de trupe ame
ricane în Laos“.

LONDRA 12 (Agerpres). — După 
cum anunță corespondentul din 
Vientiane al agenției 
vernul" 
declarat 
teritoriu controlat de trupele lui. 
Agenția 
transmite că, în fața haosului care
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• R. F. GERMANĂ. Greva celor 
45.000 de mineri din Saar continuă. 
După cum relatează agenția France 
Presse, intervenția directă a minis
trului economiei vest-germane, Er 
hard, pe lîngă sindicatele minerii-- 
din Saar pentru a .pune capăt
vei s-a soldat cu un eșec. -v

© FRANȚA. La 11 mai în uzine, 
pe șantiere și în transporturile din 
diferite regiuni ale țării au avut loc 
greve de scurtă durată ale oameni
lor muncii care cer îmbunătățirea 
salariilor și a condițiilor de muncă.

o ARGENTINA. Confederația Ge
nerală a Muncii, care numără peste 
3 milioane de membri, a anunțat că 
va chema la grevă generală dacă 
guvernul Guido nu acceptă propune
rile sale pentru a pune capăt „foa
metei și șomajului“.

• RHODESIA DE NORD. Greva 
muncitorilor de la minele de cupru 
continuă. în prezent numărul gre-< 
viștilor depășește 35.000

• TRINIDAD. De 11 zile activi
tatea pe plantațiile britanice de 
trestie de zahăr de pe insula Trini
dad (colonie engleză din Indiile de 
vest) este paralizată datorită grevei 
muncitorilor de pe plantații. Poli
țiști înarmați și purtînd bombe cu 
gaze lacrimogene, relatează agenția 
France Presse, au fost mobilizați 
pentru a-i intimida pe greviști.

o ANGLIA. Un număr de 1.200 
de montatori, angajați la Newport 
(Wales) Ja construirea unei oțelării 
a societății „Richard Thomas and 
Baldwins Ltd”, au declarat grevă' 
în sprijinul revendicării surorilor 
medicale engleze cu privire la ma
jorarea salariilor.

!
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lentă“ — relatează „LEIPZIGER 
VOLKSZEITUNG".

Din 1959, aproximativ 9.000 de 
muncitori mineri au părăsit 
nele din cauza salariilor de 
zerie și a faptului că unele 
suri de raționalizare au 
deseori introduse în dauna secu
rității muncii. în ultimii ani, veni
turile muncitorilor și funcționari
lor din Saar au scăzut cu 30—35 
la sută.

Despre începutul grevei, un 
corespondent al Biroului de presă 
din Berlin relatează următoarele : 
„Sute de mineri, ieșiți obosiți și 
amărîți din ultimul schimb, 
stau în grupuri și discută. Intru 
în vorbă cu mai multi dintre ei. 
Răspunsul lor este mereu ace
lași : „Nu vom ceda 1”. Un miner 
în vîrstă spune : „Cei de la di
recție primesc salarii uriașe, iar 
pentru noi nu rămîn decît pfen- 
nigi". \

In fața turnurilor de extracție din minele din 
Saar sînt afișate inscripții care arată că mina este 
în grevă. Pe pancartă scrie : „Tovarăși, sintern în 
grevă“.


