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_ O mare parte din suprafața arabilă a regiunii Argeș o formează solurile aflate în diferite stadii de podzo- lire. Din cauza proprietăților fizico- chimice nefavorabile, fertilitatea naturală a acestor terenuri este scăzută. Sînt soluri grele, cu o textură luto-argiloasă la suprafață (16—18 cm) și argilo-lutoasă sau chiar argi- loasă în profunzime. De aceea, ele sînt foarte tasate, cu o porozitate de aerație inferioară limitei considerate necesară pentru o bună creștere a plantelor, iar permeabilitatea pentru apă extrem de redusă. Regimul de nutriție al plantelor este și el nefavorabil, determinat de aciditatea ridicată a solului și de prezența la mică adîncime a orizontului podzo- lit, sărac în elemente nutritive.Datorită complexului de însușiri nefavorabile, pe a- ceste soluri se obțin, în mod obișnuit, recolte destul de mici — circa 800—900 kg grîu la ha și 1 000—1 200 kg porumb la ha.Pentru a stabili mijloacele de ridicare a fertilității acestor terenuri Institutul central de cercetări agricole, cu sprijinul Comitetului regional de partid Argeș și al sfatului popular regional, a organizat o serie de cercetări pe solurile podzolice din regiune. Rezultatele cercetărilor n-au întîrziat să se vadă. Aplicarea amen
damentelor calearoasé, folosirea ra
țională a îngrășămintelor chimice și 
organice, adîncirea stratului arabil 
și folosirea trifoiului și lucernei ca 
plante amelioratoare s-au dovedit 
mijloace de bază în creșterea fertili
tății solurilor podzolice, în sporirea 
producției agricole la unitatea de su
prafață.Rezultatele experiențelor făcute la centrul experimental Oarja, raionul Pitești, au arătat că prin aplicarea amendamentelor și folosirea îngrășămintelor producția de grîu se poate tripla. în anul 1962 pe parcelele neamendate și neîngrășate, producția de grîu a fost dc 9,50 kg la ha, în timp ce pe parcelele amendate și îngrășate cu 200 kg azotat de a- moniu la hectar și 400 kg superfos- fat la ha, s-ă obținut o recoltă de 2 750 kg grîu la ha. Prin folosirea unor cantități mai mari de îngrășăminte chimice — și anume 300 kg de azotat de amoniu la ha și 600 kg de superfosfat la ha — producția a ajuns la 3 300 kg la ha. Rezultate a- semănătoare s-au obținut și la porumb. Dar la porumb mijlocul prin
cipal de sporire a producției este fo
losirea gunoiului de grajd. Cu 30 de tone gunoi de grajd la hectar s-a obținut o producție de 4 570 kg porumb boabe la ha — mai mare cu 2 320 kg la ha decît în parcelele negunoi- te. De aceea, în afară de amendamentele calcaroase. care corectează aciditatea solului) problema principală în agricultura regiunii Argeș este strîngerea, pregătirea, și folosirea rațională a gunoiului de grajd. Pe această linie consiliile agricole regional și raionale au luat măsuri menite să folosească la maximum o rezervă deosebit de importantă pentru sporirea fertilității solurilor podzolice cum este gunoiul de grajd. La consfătuirea cultivatorilor de porumb din regiune, organizată de secția de cereale și plante tehnice, mai mulți președinți de G.A.C., brigadieri și ingineri au făcut cunoscute rezultatele lor în obținerea de producții mari pe aceste pămîn- ( turi. Gospodăria colectivă din Strîm- beni, raionul Costești. în condițiile nefavorabile de secetă din anul trecut. prin folosirea gunoiului de grajd a obținut la porumb pe suprafața de 100 ha o producție medie de 3 500 kg la ha. Gospodăria colec-

O experiență valoroasă 
în regiunea Argeș

ti va. din Teslui a organizat echipe speciale pentru strîngerea și pregătirea gunoiului. în regiune s-a pornit o largă acțiune de strîngere și folosire a acestui îngrășămînt.
Sporirea fertilității solurilor pod

zolice este strîns legată de dezvolta
rea creșterii animalelor, care să asi
gure cantități din ce în ce mai mari 
de gunoi. Pentru dezvoltarea zootehniei se impune a fi extinse suprafețele cultivate cu trifoi și lucernă. Aceste plante îmbunătățesc proprietățile solului și astfel porumbul cultivat după ele dă producții mult mai mari. într-o experiență urmărită la Oarja, porumbul după grîu a dat o producție de 2 331 kg la ha, în timp ce după trifoi cultivat pe teren a- mendat s-a obținut o producție de 3 920 kg la ha. Efectul favorabil al trifoiului se resimte și în următorii 2-3 ani. A- cest fapt este deosebit de important. Atît în cazul trifoiului și lucernei, cit și în cazul gunoiului de grajd, este necesar să se folosească efectul lor îndelungat asupra producției de porumb. De a- ceea se recomandă cultivarea porumbului după porumb : doi ani consecutiv după leguminoase perene și 3-4 ani după gunoire. în acest fel, gunoiul va fi folosit în modul cel mai rațional, reușindu-se să se cultive porumbul în cele mai bune condiții și deci să se obțină o recoltă de 3 000—4 000 kg la ha.Așa cum am arătat mai înainte, o altă cauză a producției scăzute pe solurile podzolice este permeabilitatea foarte redusă pentru apă. Aici plantele suferă și cînd plouă, din cauza băltirii apei, și cînd nu plouă, din cauza secetei De aceea un rol 
hotărîtor au lucrările de adîncire a 
stratului arabil. în experiențele făcute, acolo unde s-a arat la adîn- cimea de 20 cm, s-a obținut o-producție de 2 550 kg la ha, în timp ce pe terenuri arate la aceeași adîncime, cu plugul, plus 10 cm cu scoi> monitorul, producția de porumb a crescut la 3 190 kg la ha.Rezultat? deosebit de interesante s-au obținut prin desfundarea solului la adîncimea de 70—80 cm. în acest caz, fără a aplica îngrășăminte și amendamente, s-au obținut 3 740 kg porumb la ha — producție mai mare cu 1 750 kg la ha decît în cazul cînd s-a arat la 20 cm adîncime. Prin desfundare, apa se acumulează în profunzime, se elimină excesul de umiditate care dăunează plantelor. iar în perioadele secetoase apa e accesibilă plantelor.Deoarece desfundarea totală a solului la adîncimea de 70—80 cm este o operație grea și costisitoare, s-a experimentat cu rezultate bune desfundarea parțială în fîșii. în acest caz se fac șanțuri largi de 20—30 cm, din metru în metru, care se astupă cu același pămînt. Pe ele se seamănă porumb. Deci rîndurile de porumb sînt pe intervalul desfundat și între rînduri terenul rămîne nedesfundat. în acest fel lucrările de semănat și de întreținere a culturilor de porumb se pot efectua mecanic. Față de arătura de 20 cm, în parcelele în care s-a făcut desfundarea parțială a solului, așa cum s-a arătat mai sus, s-a obținut o producție mai mare cu 2 520 kg la Această metodă se poate aplica

MATEI BERINDEI 
candidat în științe agricole, 
director științific al Stațiunii 
experimentale agricole Argeș
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(Continuare în pag. V-a)

Consîăiuirc a crescătoarelor
öe păsări

• Calificarea 
pas cu cerințele tehnicii 
noi — Pagină specială — (pag. 2-a).

® V. Bîrlădeanu — 
Spre o nouă tinerețe a 
bătrînului teatru (pag. 
3-a).

Petru Farcaș, șei de brigada la Uzinele de re
parai utilaj minier din Petroșepi. Posesor ai unei 
calificări înalte, bun organizator al locului de 
muncă, el îșl depășește în medie sarcinile de 
plan cu 40 la sută.

Problemele 
artistic în
Consiliuluirea

tografiei (pag.

filmu- 
dezbate-
cinema-
3-4)

• Marea sărbătoare a 
poporului frate ungar 
(pag. 6-a).

Spre oțelări{i
Colectivul întreprinderii de preiabri- 
te „Progresul" din Capitală acordă 

o deosebită atenție acțiunii pentru co
lectare a fierului vechi. în primul tri
mestru al anului s-a predat la I.C.M. 
cantitatea de 133 tone fier vechi. O 
contribufie deosebită la colectarea 
fierului vechi au adus-o utemiștii din 
cele 7 organizații de bază din seefii. 
S-au evidenfiaf în mod deosebit meca
nicii Dumitru Vlad și Mircea Enufescu, 
fierarii betoniști Ion Cosmescu și Va
sile Neagu, beionisful Vasile Barcan 
și alfii. (De la Ion Fieraru, coresp. vo
luntar).

★
BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). — 

La acțiunea de colectare a fierului 
vechi iau parte mii de oameni ai mun
cii din regiunea Maramureș, îndeosebi 
tineretul. în primul trimestru din acest 
an au fost colectate și expediate oțe- 
lăriilor peste 4 800 tone fier vechi. Cea 
mai mare cantitate de fier vechi a fost 
colectată de către tinerii de la Combi
natul chimico-mefalurgic din Baia Mare, 
Uzinele „Unio' din Safu-Mare și alții.

PLOIEȘTI (coresp. „Scîn
teii“).— La rafinăria Plo
iești a intrat recent în 
funcțiune o nouă instalație 
pentru dezasfaltarea cu 
propan a păcurei și masei 
asfaltoase. Instalația a fost 
proiectată de un colectiv 
de ingineri din rafinărie. 
Datorită faptului că la 
construcția ei s-au folosit 
canale, pompe, schimbă
toare de căldură și alte u- 
tilaje provenite de la in
stalațiile vechi, scoase din

PITEȘTI (red. ziarului „Secera și ciocanul"). — în anul 1961, la întreprinderea de poduri metalice și prefabricate din beton Pitești a-fost dată în funcțiune o linie tehnologică de fabricare a traverselor precomprimate din beton. Anul acesta vor intra în producție încă două linii tehnologice. La una din-

uz, cheltuielile de investi
ții au fost de aproape 10 
ori mai mici față de o 
instalație complet nouă. A- 
ceste cheltuieli vor fi recu
perate în circa 6 luni. Noua 
instalație a și livrat prime
le cantități de produse.
Ca urmare a conducerii 

atente a procesului tehno
logic, rafinorii care lucrea
ză la noua instalație au ob
ținut un randament în pro
duse cu 25 la sută mai 
mare decît cel prevăzut în 
plan.

tre acestea au început probele mecanice. La proiectarea noilor linii s-a a- vut în vedere în primul rînd introducerea în fluxul tehnologic a celor mai. moderne procedeeUtilajele și instalațiile necesare — vibrante, e- tuve celulare, cadre metalice etc. — au fost executate în întreprindere.

Stație de prelucrare mecanizată

a datelor statistice

Finala concursului 
de obiecte de artizanat

Se filmează în

BAIA MARE (co
resp. „Scînteii"). 
— în zilele vacan
tei de primăvară, 
peste 5 000 de e- 
levi din regiunea 
Maramureș au par
ticipat la excursii
le organizate pen
tru cunoașterea re
giunii și a țării. 
50 de elevi de la 
școlile medii din 
Baia Mare, însoțiți 
de profesorii lor, 
s-au întors dintr-o 
excursie de 3 zile 
prin tară. Ei au vi
zitat orașele Cluj, 
Turda, Sibiu și al
tele.

uzina

De curînd s-a desfășurat la Iași finala pe țară a concursului organizat de UCECOM, la care au participat creatorii obiectelor de artizanat din întreaga țară. Au fost prezentate sute de noi obiecte de artă populară, executate din produse textile, lemn, os, metal, material plastic etc„ realizate cu deosebită măiestrie.Obiectele premiate și multe altele, selecționate la concurs, vor fi prezentate publicului în cadrul unei expoziții, ce se va deschide în sala Palatului Culturii din Iași.

Toate modelele noi de tricotaje 
contractate cu comerțul pentru pri
mul semestru al anului au intrat în 
produefie. lată cîteva dintre acestea: 
bluze și jachete din fire de bumbac, 
cămăși bărbătești și veste din fire 
vopsite de bumbac ș.a. Pentru ca
litățile lor deosebite — rezistență, 
aspect plăcut — tricotajele din fire 
sintetice voluminoase s-au bucurat 
de aprecierea cumpărătorilor.

In prima jumătate a acestui an, in
dustria ușoară va livra comerțului 
alte 350 de modele noi de asemenea 
produse, în contexturi variate.

Gama sortimentelor de tricotaje se 
îmbogățește continuu. în vederea 
contractărilor pentru semestrul II a! 
acestui an, întreprinderile au trimis 
spre omologare alte 200 de modele. 
Astfel, Fabrica de confecții și trico
taje din București, precum și alte 
fabrici de tricotaje de bumbac din 
Capitală șl Timișoara au pregătit 
noi modele de lenjerie fină din fire 
pieptănate de bumbac. Fabrica „7 
Noiembrie" din Sibiu a prezentat 
ciorapi fără cusătură,' în contexturi 
cu tormă de faguri, iar „Tricotajul 
Roșu' din Capitală a trimis la omo
logare bluze, jachete șl scampolourl 
din fire sinfeflce cu imprimeuri flo
rale mari, în culori vii.

de și asupra fesăturilor neșifonabila 
din celofibră.

La Fabrica „Dacia*  din Capitală 
se realizează imprimeuri multicolo
re — pînă la 10 culori. In acest fel, 
gama sortimentelor imprimate se va 
lărgi simfilor.

Noutățile de sezon nu lipsesc 
nici din sectorul industriei linii și 
mătăsii. Majoritatea întreprinderilor 
au realiza*  sortimentele de țesături 
prezentate la contractări. Astfel, la 
Fabrica „Poslăvăria Romînă" din Ca
pitală s-au produs țesături din fibre 
sintetice, destinate confecționării 
fustelor plisate, pantalonilor de pla
jă, sacourilor, rochiilor etc. La fa
brica de postav Buhuși și la „Indus
tria lînii"-Timișoara s-au realizat țe
sături ușoare, de calitate superioa
ră. din mohair, pentru sacouri de 
vară. *

ÎNCĂLȚĂMINTE UȘOARA

SORTIMENTE VARIATE
DE ȚESĂTURI

întreprinderile industriei de în
călțăminte au contractat cu comer
țul, pentru primul semestru _al anu
lui, 620 modele de încălțăminte, 
dintre care circa 300 de modale noi. 
Multe din aceste modele au șl apă
rut în comerț : încălțăminte cu talpă 
translucidă și cu fe(e soft! (piele 
moale cu un presaj care Imită coaja 
de copac) rezistentă, elastică șl co
modă ; încălțăminte cu talpă mlcro- 
dur (talpă din cauciuc ce imită pie
lea) etc. în curînd, cumpărătorii vor 
găsi în magazine încălțăminte cu 
talpă duroflex și cu fe(e din piele 
bovine ce imită împletitura. în tri
mestrul II, fabricile vor livra comer
țului primele modele noi de sanda
le în barele, cu talpă din piei bovi
ne. De asemenea, va apare în ma
gazine încălțăminte ușoară din co
lecția pregătită pentru litoral san
dale cu vîrf drept, cu vîrf în formă 
de trapez, plate etc. confecționate 
din piele și cu talpă microdur.

în prezent, industria ușoară pre
gătește o bogată colecție de încăl
țăminte, care va fi prezentată co
merțului pentru contractările semes
trului II al anului.

D. MINCULESCU

Colectivele (esătoriilor au Intro
dus și ele în produefie numeroase 
modele de produse specifice sezo
nului de primăvară și vară. Țesăfo- 
riile de bumbac, de exemplu, au 
pregătit, pentru acest semestru, cir
ca 90 de articole și 215 desene noi 
pentru imprimeuri. Înzestrarea unor 
seefii de finisaj din fesătoriile de 
bumbac cu utilaje moderne a creat 
condiții pentru introducerea și ex
tinderea unor finisaje speciale care 
dau țesăturilor un tușeu și un as
pect atrăgător. Satinarea fesăturilor 
de bumbac, bunăoară, se va extin-

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — La direcția regională de statistică Suceava a fost dată în folosință o stație de prelucrare mecanizată a datelor statistice. Stația se compune din 7 mașini electromagnetice care execută cele 4 operații matematice pe bază de cartele perforate. Cu ajutorul acestor mașini se

pot efectua lucrări care necesită un mare volum de muncă.Noua stafie ajută la executarea unor statistici și prelucrări de date intr-un timp foarte scurt, dînd posibilitate economiștilor, care înainte trebuiau să execute aceste operații, să se ocupe mai temeinic de lucrări de sinteză.
Construcții la Onești

■4

de lucru. Prin aplica
rea metodei de con
strucție cu ajutorul co- 
frajelor glisante s-au 
economisit circa 350 m.c. 
material lemnos pentru 
cofraje. De asemenea, 
prin turnarea planșee- 
lor din prefabricate „la 
sol" — pe șantier — și 
prin montarea lor se e- 
conomisesc circa 5 000 
mp de cofraje la fie
care bloc.

matograf, o școală cu 
16 clase precum și nu
meroase magazine. Pa- 

-___ ... norama urbanistică a
folosință peste 1 000 de ■ Oneștiului se îmbogă

țește cu o nouă magis
trală, unde au fost înăl
țate pînă acum nouă 
blocuri de locuințe iar 
altele se află în 
strucție.

Pe șantierele de 
strucții de aici se 
sesc metode avansate

Orașul petrochimiști- 
lor de la Onești se dez
voltă continuu. Numai 
în 1962 au fost date înBiblioteci fruntașe

GALATI (coresp. „Scînteii"). — 
După cel de-al II-lea concurs bie
nal „Biblioteca în slujba construc
ției socialiste", bibliotecile raionale 
din Brăila, Focșani, Tecuci și cele 
din comunele Urechești, ■ Buciu- 
meni, Jariștea și Grivița și-au cîș- 
tigat titlul de fruntașe în munca 
de răspîndire a cărții.

Tot fruntașă este și biblioteca 
din comuna Tepu, raionul Te
cuci. Din anul trecut și pînă în pre
zent au fost înregistrați aici 1780 
de cititori activi. Ei au citit peste 
15 000 de cărți.

Bibliotecile din satele și comu
nele regiunii au fost înzestrate Cu 
cărți noi în valoare de peste
1 100 000 lei.

La încheierea concursului, biblio
tecile din regiunea Galați au înre
gistrat peste 295 000 de cititori ac
tivi care au citit mai mult de
2 600 000 de cărți.

Descoperire
apartamente, un cine
matograf cu 450 de 
locuri, un restaurant cu 
autoservire, magazine 
și alte obiective social- 
culturale. Anul acesta 
vor mai fi construite 
aproape 1100 de apar
tamente ; se vor da în 
folosință un nou cine-

arheologică
demiei R. P. Romîne. 
Cercetătorii din institut, 
care au sosit în comună, 
au stabilit că este vorba 
de un cimitir din epoca 
neolitică tîrzie și de un 
altul din epoca de fier. 
Scheletele și
descoperite, printre care 
un frumos topor de luptă 
din piatră șlefuită, au pu
tut fi în bună parte recu
perate și predate institu
tului. La Coșereni vor 
continua săpăturile ar
heologice.

con-Mai mulți colectiviști 
de la'gospodăria agricolă 
„V. I. Lenin“, comuna 
Coșereni, raionul Urzi- 
ceni, lucrînd la taluzarea 
unei terase.din marginea 
comunei pentru planta
rea viței de vie, au des
coperit un monument ar
heologic. Președintele 
gospodăriei, Nicolae Mic- 
șan, și inginerul agronom 
Gheorghe Filipovici au 
oprit lucrările și au a- 
nunțat telefonic Institu
tul de arheologie al Aca-

con- 
folo-

BRAȘOV (coresp. „Scîn
teii").— Cineclubul Uzi
nelor de tractoare din 
Brașov a realizat de cu- 
rind un nou film de scurt 
metraj. Operatorii ama
tori au înregistrat pe pe
liculă aspecte inedite de 
la concursul celor 16 bri
găzi artistice de agitație 
din sectoarele uzinei. Noul 
film va fi prezentat peste 
cîteva zile în cadrul unei 
seri de odihnă a construc
torilor de tractoare.

In prezent membrii ci- 
neclubului, în colaborare 
cu cabinetul tehnic al u- 
zinei, lucrează la un sce
nariu de film care va o- 
glindi activitatea de do
cumentare tehnică din u- 
zină. Filmul va fi realizat 
în luna aprilie și va fi 
folosit la completarea u- 
nor lecții predate în 
cercurile de economie con
cretă ca și la ilustrarea 
unor conferințe tehnice

SIGHET (coresp. „Scînteii"). — în comuna Săpînța, raionul Sighet, a avut loc o consfătuire o crescătoarelor de păsări din gospodăriile colective, organizată de Consiliul agricol raional și Comitetul raional al femeilor. Participantele la discuții au vorbit pe larg despre experiența lor în creșterea păsărilor, în prevenirea și combaterea bolilor, precum și despre posibilitățile mari ce există în fiecare gospodărie colectivă din raion pentru sporirea numărului de păsări.

obiectele TELEGRAMA

Un cartier de locuințe noi pentru muncitorii din Hunedoara. (Foto : Agerpres)

;

Tovarășului JÀNOS KĂDĂR,
Prim-secretar al C. C. al P. M. S. U.

Președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar

Tovarășului ISTVÂN DOB1,
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare BudapestaDragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ro,mine. al nostru personal și al întregului popor romîn, vă transmitem dv. și orin dv. poporului frate ungar, un salut' călduros si felicitări cordiale cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare Ungare, a 18-a aniversare a eliberării țării de sub jugul fascisto-hitlerist de către Armata Sovietică.Poporul romîn se bucură din toată inima de marile' realizări ale poporului ungar, care îndeplinește cu succes. hotărîrile Congresului al yill-lea al. P.M.S.U., asigurînd dezvoltarea pe mai departe a economiei, culturii, științei și a nivelului de trai al celor ce muncesc.Exprimîndu-ne satisfacția că relațiile de prietenie trainică și colaborare rodnică, reciproc avantajoasă dintre Republica Populară Romînă și Republica Populară Ungară se dezvoltă și se întăresc continuu, spre binele popoarelor țărilor noastre, vă urăm, dragi tovarăși, dv. și întregului popor ungar, noi și mari succese în desăvîrșirea construcției socialiste în Republica Populară Ungară prietenă, în lupta pentru pace.

GH, GHEORGH1U-DEJ, 
Pțim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare RomîneBucurești, 3 aprilie 1963.

ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne
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industria noastră socialistă dispune de un valoros lond 
de cadre caliiicate de muncitori, tehnicieni și ingineri care 
au dovedit și dovedesc prin iapte că știu să stăpinească din 
ce în ce mai bine tehnica, să făurească mașini șl utilaje de 
înaltă tehnicitate, să rezolve cu succes probleme din cele 
mai complexe ale producției. Pe baza măsurilor luate de 
partid și guvern acest fond de cadre se îmbogățește și se 
perfecționează continuu — aceasta fiind o cerință de bază 
a dezvoltării în ritm susținut a economiei noastre so
cialiste.

In țara noastră se construiesc numeroase întreprinderi 
noi, iar altele sînt dezvoltate, modernizate și înzestrate cu 
mașini și instalații la nivelul tehnicii mondiale. Pentru a 
ține pasul cu noile realizări ale tehnicii și pentru a putea 
folosi cît mai din plin mașinile și instalațiile moderne cu 
care sînt dotate fabricile și uzinele țării — condiție esen
țială a creșterii productivității muncii — este nevoie ca în 
fiecare întreprindere și ramură industrială, la fiecare loc 
de muncă să existe o preocupare neslăbită, permanentă, 
pentru ridicarea continuă a nivelului de calificare a cadre
lor, pentru lărgirea și îmbogățirea cu cunoștințe noi a ori
zontului lor tehnico-profesional.

In pagina de față redăm experiența dobîndită de unele 
colective de întreprinderi în ridicarea nivelului de califi
care al muncitorilor, formele folosite în acest scop, precum 
și rezultatele obținute.

în pas cu cerințele tehnicii noi
brigada MO A ÎNALTEI CALIFICĂRI

ANCHETA NOASTRA

După orele de muncă, aplecat asupra cârjii, cu dorința de a acu
mula noi cunoștințe... (Foto : A. Cartojan)

Brigada pe care o conduc se compune din 14 strungari. Cu toții sîntem conștienți că pentru a putea îndeplini în condiții cît mai bune sarcinile de producție, este nevoie să ne ridicăm în permanență nivelul de cunoștințe profesionale.Ce s-a întreprins în brigada noastră în a-,, ceasta direcție ? In fiecare lună, după consfătuirile de producție, ce se țin pe grupe șindicale, au loc ședințe ale brigăzii — ședințe care de cele mai multe ori se transformă în adevărate schimburi de experiență. După ce maistrul, care este și responsabilul tehnic al brigăzii, arată ce plan avem de realizat pe luna în curs, se dau sugestii și îndrumări pentru organizarea cît mai judicioasă a locului de muncă. Strungarii cu un nivel mai înalt de calificare arată cum au muncit, ce metode avansate de lucru au folosit și astfel experiența lor devine un bun al tuturor membrilor brigăzii.Fiecare strungar este interesat să-și însușească cît mai multe cunoștințe profesionale, deoarece lucrînd mai bine își mărește și cîștigul. In această direcție un mare sprijin îl avem din partea maiștrilor și a reglo- rilor. Iată această multe ori program, Munteanugărilor Scripcaru Gheorghe și Nițu Vlad cum aplică metoda de

așchiere rapidă a metalelor, cum trebuie reglate mașinile și altele. Imbogățindu-și cunoștințele, acești strungari au reușit să-și ridice calificarea, să treacă de la categoria 4-a de salarizare la categoria 5-a. Tot astfel, în urma indicațiilor date de reglori și maiștri, strungarii Ion Bica, Antal Ludovic și alții reușesc acum să e-

fectueze singuri reglajele mai simple la mașini. A- ceasta are o mare importanță pentru buna organizare a muncii în brigadă și pentru creșterea productivității muncii.Ridicarea permanentă a calificării profesionale stă în atenția tuturor membrilor brigăzii. Cînd un muncitor nu-și îndeplinește sarcinile de producție sau are greutăți
putea dese- unii l-au și as-

Ce forme de calificare folosiți in uzină ?

Răspund ele necesităților producției?\

Am adresat aceste întrebări unor cadre cu munci de răspundere din 
întreprinderi precum și unor muncitori și tehnicieni. Publicăm mai jos o 
parte din răspunsurile primite :

un exemplu în privință. De după orele de maistrul Bucur arăta strun

Calificarea cadrelor, ridicarea nivelului lor de cunoștințe tehnice și profesionale constituie în fabrica noastră o problemă pe care o privim întotdeauna cu exigență mereu sporită. Aceasta, nivelul de califi-

afară de teoretice au putut funcțio-

pentru că — este știut — 
care a muncitorilor, gradul lor de cunoș
tințe profesionale reprezintă o condiție ho- 
tărîtoare pentru asigurarea progresului teh
nic, pentru folosirea cît mai din plin a ma
șinilor și utilajelor — căi principale pentru 
creșterea productivității muncii.Nevoile producției lărgirea sortimentelor și îmbunătățirea calității produselor cer să ne ocupăm îndeaproape de îmbogățirea cu
noștințelor tehnice-profesionale ale tuturor 
muncitorilor, astfel incit, treptat, întregul 
colectiv să ajungă la nivelul celor mai bine 
pregătiți în meserie.Ce metode am folosit și folosim în acest scop ?In urmă cu cîțiva ani, pentru muncitorii nou veniți în fabrică au fost organizate 
cursuri de minim tehnic. în cadrul acestor cursuri. în căpătarea unor noțiuni elementare, muncitorii să deprindă felul cumnează mașinile, cum trebuie mî- nuite ele, care este rostul fiecărei operații, precum și procesul tehnologic de fabricare a produselor. Cursurile de minim tehnic și-au dovedit, la vremea lor, în bună măsură, eficacitatea.Dar nu ne puteam opri la acest stadiu, deoarece în întreprindere continuau să sosească mașini noi, să se lărgească sortimentele, calitatea produselor trebuia să crească. Așadar, era o sarcină a noastră — a conducerii întreprinderii— de a căuta și găsi forme și metode noi pentru perfecționarea calificării muncitorilor, pentru ridicarea ei la nivelul cerințelor producției.Cu sprijinul comitetului de partid și al comitetului sindicatului am organizat cursuri 
de ridicare a calificării cu durate între 3—4 
luni. Avînd în vedere că avem muncitori cu anumite cunoștințe profesionale, dar a căror calificare încă nu corespunde nivelului tehnic actual, precum și muncitori care stăpî- nesc bine meseria, dar au nevoie să-și de- săvîrșească măiestria, s-a ajuns la concluzia că aceste cursuri trebuie organizate diferen
țiat, adică nu numai pe meserii, dar și în funcție de pregătirea muncitorilor respectivi. Au fost organizate astfel cercuri de ridicare a calificării grupîndu-se cursanții pe categorii de calificare (pînă la categoria a

a
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Un grup da viitori muncitori — elevi în anul III al 
școlii profesionale da pe lîngă Uzina de mașini elec
trice București—în timpul orelor de practică în ateliere, 
Primiți cu dragoste de muncitorii mai vîrstnici ei își 
completează aici cunoștințele teoretice cu noțiuni de 
practică a producției, Mulți din fruntașii fabricii le-au 
împărtășit din experiența lor în muncă.

(Foto : Gh. Vințilă)

V

REZULTATELE iNTRAJUTORAmi LA
ln filatura noastră, în cadrul în

trecerii socialiste, se aplică pe scară 
largă întrajutorarea la locul de 
muncă atît în cadrul brigăzilor cit 
și între brigăzi. Această formă s-a 
dovedit practic a fi un mijloc efi
cient de ridicare a calificării pro
fesionale, de transmitere directă, 
în procesul muncii, a experienței 
înaintate și a metodelor fruntașilor 
în producție.

Cum se realizează practic această 
întrajutorare in fabrica noastră ? 
Forma cea mai simplă este, firește, 
aceea a supravegherii mașinii veci
ne, atunci cină una din muncitoare 
lipsește pentru un timp scurt de la 
locul de muncă. In felul acesta ma
șina nu este oprită, ci funcționează 
in continuare, produce cu același 
randament ; dacă este cazul, mun
citoarea vecină intervine pentru a 
remedia defecțiunile ce se ivesc.

Firește, nu ne-am mărginit doar

ă-a de calificare într-o grupă și de la categoriile 5—8 de calificare într-o altă grupă) și pe specialități, pe ateliere sau secții. în ultimii ani, asemenea cursuri au funcționat pentru presatori de bachelită, frezori și rabotori, pentru matrițeri și presatori'mecanici etc. Pentru fiecare curs a fost întocmit, cu ajutorul comisiei inginerilor și tehnicienilor, o programă analitică corespunzătoare, în care au fost prevăzute materiile principale ce vor fi predate.S-a desfășurat o largă acțiune de popularizare a cursurilor, folosindu-se în acest scop adunările sindicale, gazetele de perete, afișe și altele.O mare atenție am dat selecționării cadre
lor tehnice care să predea lecțiile. S-a avut în vedere ca din colectivul de lectori să facă parte ingineri și tehnicieni care, pe lîngă buna lor pregătire profesională, să poată ține lecții și expuneri cît mai pe înțelesul cursanților. Anul trecut au predat lecții la cursurile de ridicare a calificării peste 100 din cei mai buni ingineri și tehnicieni din fabrică. Pentru a lega cît mai bine teoria cu 
practica, pentru ca muncitorii să înțeleagă 
mai profund materiile predate, multe lecții 
au fost urmate de demonstrații practice în 
ateliere.Este cunoscut faptul că principalul crite-

la această formă de întrajutorare 
ci am căutat — ca maiștri — să-i 
creăm un asemenea cadru incit, ea 
să-și arate cit mai evident roadele 
asupra creșterii nivelului general de 
calificare al colectivului fabricii, al 
tuturor secțiilor De pildă, cînd res
ponsabila unei brigăzi observă că 
una din muncitoare rămîne in urmă 
cu realizarea planului de producție, 
îndrumă o muncitoare fruntașă din 
brigadă s-o ajute, să-i împărtășeas
că, un timp, din experiența sa. 
Ajutorul îi este dat chiar la locul 
de muncă, arătîndu-i-se practic cum 
trebuie să lucreze. In luna februa
rie, de pildă, au fost cazuri cînd 
la mașinile cu inele unele munci
toare — ca Ioana Niță, Maria Giur- 
giujeanu din schimbul A., Elena 
Nechita, Elena Ianoș din schimbul 
B., Teodora Profir din schimbul C. 
— au avut greutăți în realizarea 
sarcinilor de producție. Dato-

noastră au dat rezultate bune. In 1960 au absolvit aceste cursuri 255 de muncitori, în 1961 — 486 și în 1962 — 756 muncitori. Merită remarcată rîvna depusă în asimilarea lecțiilor și în aplicarea în practică a celor învățate de către tovarășii Zidaru Dumitru și Dumitrache Ion, strungari, Mihai Ionescu și Ivan Cosma, montatori, Maria Dumitrescu, bobinatoare, Victoria Tomici, controlor de calitate, Nicolae Petrescu, electrician, Mihai Popa, ajustor, și alții. Toți sînt fruntași în producție, se află în primele rîn- duri în lupta pentru o înaltă productivitate a muncii.Creșterea calificării, ridicarea nivelului de cunoștințe teoretice și practice ale unui număr tot mai mare de muncitori au făcut ca, an de an, să obținem noi succese în ridicarea productivității muncii, așa cum se vede din tabelul de mai jos :Dinamica creșterii productivității muncii pe fabrică :1959% 1960% 1961% 1962% plan 1963 %100,00 108,85 112,35 122,69 138,58
0 sarcină de răspundere
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conducerilor de întreprinderi

riu de apreciere al activității unei întreprinderi este acela al îndeplinirii planului la toți indicatorii. Și în domeniul ridicării calificării muncitorilor trebuie să existe un criteriu de apreciere al eficacității fiecărui curs — și anume : lucrează mai bine, mai productiv, pun în practică muncitorii cele învățate la cursuri ? Dacă așa se prezintă lucrurile, atunci înseamnă că programa analitică a fost judicios întocmită, că lectorii și-au făcut pe deplin datoria. Pentru a verifica acest lucru, la terminarea fiecărui curs s-au format comisii de examinare a cursanților — comisii compuse din responsabilul cursului, 1—2 lectori, precum și 1—2 ingineri și tehnicieni. Examenul are drept scop să verifice în ce măsură au asimilat muncitorii cele predate la cursuri; totodată, cu acest prilej se vede care din cei ce au absolvit cursurile se pot prezenta în fața comisiei de reexaminare a încadrării tarifare pentru a fi trecuți în categorii superioare de salarizare.Trebuie spus că, în general, cursurile de ridicare a calificării muncitorilor în fabrica

I

Ridicarea calificării s-a dovedit a fi un factor de seamă și în sporirea cîștigurilor muncitorilor. Lucrînd din ce în ce mai bine și mai productiv, numeroși muncitori au putut fi încadrați în categorii superioare de salarizare, în raport direct cu pregătirea lor profesională. Aceasta a stimulat și mai mult dorința muncitorilor de a învăța, de a-și însuși noi cunoștințe.
Folosind aceste forme de perfecționare a 

calificării, în fabrica noastră am putut spori 
— în conformitate cu cerințele producției — 
numărul muncitorilor încadrați la categorii 
superioare de salarizare.Trebuie arătat că în cadrul acțiunii de ridicare a calificării muncitorilor, un aport deosebit l-au adus, în afară de cursurile organizate, biblioteca tehnică și conferințele 
tehnice ținute la club de către cei mai pre
gătiți ingineri din întreprindere. Anul trecut, de pildă, au fost ținute 19 conferințe de acest gen. S-au ținut conferințe în legătură cu noutățile tehnice în industria de apara- taj electric, cu felul cum trebuie aplicate metodele rapide și intensive de așchiere a metalelor etc. Atît cartea tehnică cît și con-

în muncă, brigada se a- dună într-o scurtă ședință, analizează cauzele și ia măsurile corespunzătoare. Pînă nu de mult, tînărul loan Boriceanu, de pildă, nu se descurca în citirea nfelor. Maistrul și membri ai brigăzii învățat acest lucrutăzi- el se numără printre cei mai buni strungari.Mai vreau să arăt că în ultimul timp cartea tehnică a devenit cel mai bun prieten al brigăzii noastre. Toți membrii brigăzii sînt cititori ai bibliotecii tehnice volante din secție. Ne adunăm și discutăm împreună cărțile tehnice care cuprind noutăți din meseria noastră.Toți membrii brigăzii noastre își îndeplinesc lună de lună sarcinile de producție, obțin o înaltă productivitate a muncii, iar produsele realizate nu fac niciodată să roșească obrazul brigăzii. Rezultatele obținute sînt, firește, urmarea nemijlocită a creșterii nivelului de calificare a tuturor membrilor brigăzii.Noi sîntem hotărîți ca și de acum înainte să ne ridicăm continuu nivelul cunoștințelor teoretice și practice — spre a fi mereu în pas cu cerințele producției — să facem ca brigada să fie în permanență o școală a înaltei calificări.
MARCEL ENACHE 
șeful brigăzii nr. 4 

secția șasiu 
Uzinele de tractoare 

Brașov

UL DE MUNCĂ
rită ajutorului primit, a îndrumă
rilor date în însușirea unor metode 
mai productive de muncă cțe către 
tovarășele Gherghina Grigoriță, Ze-..- 
novia Pleșa din schimbul A., Maria 
Cojocaru, Ruxandra Bejan, Florica 
Ciornei din schimbul B. și Ana. 
Hărmănescu, Didina Atanasiu, Ele
na Vaipan din schimbul C. — mun
citoare cu o înaltă calificare și cu 
o bogată experiență in producție — 
în luna martie în brigada l-a toate 
muncitoarele și-au îndeplinit sarci
nile de producție. Ceva mai mult. 
Acele muncitoare care în februarie 
și-au îndeplinit mai greu sarcinile 
de producție au reușit în luna mar
tie să producă importante cantități 
de fire de bumbac peste plan.

lată, așadar, eficacitatea metodei 
de întrajutorare la locul de muncă.

PETRU BRAESCU 
maistru filator 

Fabrica „Țesătura“-Iași

ferințele tehnice ținute au contribuit la lărgirea orizontului de cunoștințe al muncitorilor, i-au ajutat să găsească metode mai productive de lucru.Firește, în desfășurarea cursurilor de ridicare. a calificării s-au făcut simțite și unele neajunsuri, cum ar fi, de exemplu, preocuparea slabă a unor responsabili de cursuri față de frecvența și calitatea predării diferitelor lecții. Dar, în urma analizelor făcute pe parcurs, împreună cu comitetul sindicatului, am putut lua măsurile cuvenite pentru ca lucrurile să se îndrepte.
★In 1963, ținînd seama de cerințele producției și de experiența acumulată în decursul ultimilor ani, au fost organizate cursuri de ridicare a calificării — tot pe meserii și în funcție de pregătirea muncitorilor — în două cicluri. Pentru cursurile din1 primul ciclu, care au și început, și la care urmează un număr de 539 de muncitori, programa analitică prevede lecții de cultură și tehnică generală, precum și noțiuni din meseriile respective. La cursurile de ciclul II, la care sînt înscriși 255 muncitori, și a căror programe analitice au fost elaborate, vor fi predate probleme speciale din meseriile respective. Muncitorii pentru ambele cursuri au fost propuși de conducerile secțiilor și de comitetele de secții, care cunosc cel mai bine posibilitățile și aptitudinile fiecărui muncitor în parte.Paralel cu grija pentru creșterea gradului de calificare a muncitorilor — ca una din pîrghii- principale de sporire a productivită- muncii — în întreprinderea noastrăie ții există o vie preocupare și pentru îmbogăți

rea cunoștințelor tehnice ale inginerilor și 
maiștrilor. La propunerea comitetului sindicatului, s-a organizat un ciclu de conferințe lunare pentru maiștri și ingineri, avînd ca temă : „Noutăți în construcția și tehnologia aparatelor electrice". Pentru a ridica la un nivel mai înalt aceste conferințe, fabrica noastră a făcut apel și la conferențiari de la Institutul politehnic din București.Acordînd, în continuare, atenția cuvenită ridicării calificării muncitorilor, avînd grijă ca, odată cu aceasta, și nivelul de cunoștințe al maiștrilor și inginerilor să crească continuu. vom cr‘ea condiții pentru a obține o productivitate tot mai înaltă a muncii, pentru la 't a îndeplini cu succes planul pe acest an toți indicatorii.

PETRE VIȘESCU 
directorul Fabricii „Electroaparataj" 

București

ING. ION ZAHA, ȘEFUL EXPLOATĂRII MINIERE TELIUCseama unor mineri care s-au dovedit a fi cei mai buni la cursurile de ridicare a calificării și în producție.trecut prea me de la lor, brigăzile s-au sudat repede, au dat de la început rezultate bune. Așa sînt. de pildă, brigăzile conduse de Oprea Cojocaru și Ion M. Popa, care realizează peste 70 metri liniari pe lună la lucrări de deschidere și pregătire.Putem da. în această privință, și alte exemple. In ultima vreme în mină au fost aduse utilaje noi cum sînt perforatoare rotopercu- tante, mașini de încărcat cu silozuri și altele. La cursurile de ridicare a calificării am introdus lecții despre principiile de funcțiune a acestor utilaje moderne. Rezultatul a fost că minerii le-au folosit cu pricepere chiar de la început. Găurile pentru pușcare sînt perforate acum de 5—6 ori mai repede. Brigăzile care folosesc noiie mașini dé încărcat, printre care cea condusă de Nicolae Dă- ... _ nilă, au sporit productivitatea munca rninerilor noștri, crescuți în /cea cii în abataje, cu peste 50 la sută.Exemplele de mai sus ne arată că la baza creșterii producției de minereu de fier nu stau numai investițiile ci și minerul priceput, cu un larg orizont profesional, mereu în pas cu ceea ce tehnica aduce nou în meseria sa. De aceea atît conducerea minei cît și comitetul sindicatului pun calificarea și ridicarea calificării minerilor în rîndul I, adică alături de cele mai importante probleme ale minei.

Mina noastră se dezvoltă continuu — și, o- dată cu aceasta, și cerințele de calificare cresc. Anul acesta au fost deschise două noi orizonturi, s-au introdus în producție mașini și utilaje moderne. Acest fenomen a impus în mod firesc sporirea numărului de mineri calificați, perfecționarea cunoștințelor lor. în acest scop noi am organizat cursuri de calificare și de ridicarea calificării pentru mineri, ajutoride mineri și artificieri, predau de către cei mai buni ingineri și tehnicieni de la mină lecții privind metodele de exploatare a minereului, cunoașterea și folosirea atelajelor, armarea abatajelor și galeriilor, perforarea și pușcarea nereurilor etc. Pentru maiștri organizat, începind din acest an, un ciclu de expuneri ce se referă la ridicarea rolului lor de organizatori și .conducători nemijlociți ai procesului de producție.Sînt eficace aceste cursuri ? Mun
găurilor, cunoașterea mi- am

mai mare parte la noi, succesele obținute de ei în abataje și în carierele minei dau un categoric răspuns afirmativ acestei întrebări. Firește noi căutăm să perfecționăm aceste forme de ridicare a calificării, să. le facem*  să corespundă cît mai deplin necesităților producției. Ce am întreprins ' concret în acest sens ?La orizonturile 100 și 140, deschise în acest an, a fost necesară formarea a 12 noi brigăzi. Conducerea lor și a schimburilor, a fost dată pe

Deși nu a multă vre- organizarea

» o

NICOLAE MILITARU, PREȘEDINTELE COMITETULUI SINDICATULUI, 
OȚELĂRIA MARTIN Nr. 2, - COMBINATUL SIDERURGIC- 

HUNEDOARA '

aceste lecții oțelarilor 
se poate vedea bine din 
numărul redus de șarje 
elaborate la tempera
turi necorespunzătoare, 

. dip procentul scăzut de 
ffl). . rebuturi de turnare și 

pierderi de oțel cauzate 
de pregătirea și asam
blarea incorectă a tre-

nos-
de turnare, 
acesta doar un 
exemplu. Noi

Oricine cunoaște oțe- 
lăria noastră își poate 
da seama că oțelarii de ■ 
aici, sînt oameni bine 
pregătiți. Ei rezolvă cu, . 
succes problemele com
plexeale producției de ... 
oțel. Aceasta se datoreș- 
te pe de' o parte expe
rienței acumulate de-a 
lungul anilor.- iar pe de 
altă parte pregătirii pro
fesionale din ce în ce 
mai bune. Bineînțeles, 
această pregătire își 
are izvorul în primul 
rînd în cursurile de 
ridicare a calificării,
cursuri care, pentru sindicatul 
tru, constituie o preocupare de bază. 
Aceste cursuri și-au arătat cu priso
sință eficacitatea în producție Voi da, în această privință, un exemplu 
semnificativ.

Anul trecut, de pildă, în oțelărie 
se manifestau uneori anumite încăl
cări — ce-i drept mărunte — ale 
disciplinei . tehnologice la elaborarea 
și turnarea oțelurilor. Aceste încăl
cări se datorau în parte și faptului 
că unii muncitori — mai noi intrați 
în producție — nu cunoșteau îndea
juns de bine toate fazele elaborării 
metalului. Ne-am gîndit atunci ca in
ginerii noștri care predau lecțiile la 
cursurile de ridicare a calificării să 
pună un accent mai mare pe cu
noașterea temeinică a noțiunilor de 
elaborare și turnare a oțelurilor. 
Lecțiile predate au fost de fiecare 
dată ilustrate cu exemple practice 
din oțelărie. Cit de mult au folosit

nurilor
, Este

singur
însă nu ne-am oprit la
stricta predare a lecții
lor. In afara urmă- 

către sindicat a eficien-ririi de
ței cursurilor prin analize periodice 
și sondaje la locurile de muncă, am 
inițiat „zile ale experienței înainta
te“, în cadrul cărora fruntașii arată 
practic metodele lor de muncă. Si 
această formă de îmbogățire a cu
noștințelor muncitorilor s-a dovedit 
a fi deosebit de valoroasă. Ca atare 
ne propunem s-o extindem cu și mai 
multă fermitate.

Crește de la o lună la alta nu
mărul oțelurilor care studiază cărți 
și broșuri de specialitate.

Ridicarea calificării oțelurilor no
ștri va constitui pentru noi și în 
viitor o preocupare de bază. Sarci
nile ce le avem în ridicarea indici
lor de utilizare a cuptoarelor Martin, 
în elaborarea, unor noi mărci de 
oțeluri de bună calitate, ne cer cu 
insistență acest lucru.

VASILE MIRCEA, FREZOR, UZINELE „1 MAI" PLOIEȘTI

mele lecții s-au referit la noțiuni de aritmetică și geometrie, la cunoaș. terea desenului tehnic. O lecție amplă ne-a fost predată despre tendințele noi în construcția de sape pentru forai. De curînd au început să tie predate lecții despre aleqerea optimă a regimurilor de așchiere — adîncimea de tăiere avans, viteză, tortă de așchiere — despre caracteristicile sculelor as. chietoare, despre precizia de prelucrare s.a Lecjiile sînt predate de ingineri cu expe- — ca, de pildă, ing Gheorghe Dabija, Ana Crișan, iulian Oancea și alții — și sînt de obicei însoțite de demonstrații practice.In legătură cu aceste cursuri vreau să fac însă o propunere Pentru însușirea temeinică a problemelor ar fi normal să se organizeze mai multe discuții asupra lecțiilor predate. Acest lucru se tace acum înspumai.,10-15 minute Dat fiind nu mărul mare de elevi la fiecare, curs. — 40-45 muncitori _ foarte rar ne vine rîndul să participăm la discuții. Cred că este bine ca aceste cursuri să cuprindă mai puțini elev) — doar 25-30 oameni — iar timpul de seminarizare să fie mult sporit.

In calitate de „elev” al unui curs de perfecționare a calificării, vreau să-mi spun și eu cuvîntul despre unele probleme privitoare la felul cum se desfășoară munca de ridicare a nivelului de cunoștințe profesionale al muncitorilor din uzina noastră și să fac unele propuneri în legătură cu a- ceasta.Socotesc că tovarășii din conducerea uzinei și din comitetul sindicatului s-au orientat bine acordînd o mare atenție ridicării cunoștințelor profesionale ale torilor. Pentru acoperirea rului de strungari, sudori și cazangii în ultimii ani au fost organizate în uzină cursuri de calificare, cu o durată de 6—8 luni, — absolvite de sute de tineri. Paralel cu acestea s-a avut în vedere ridicarea calificării tuturor muncitorilor în vederea cunoașterii mașinilor noi, moderne, cu care a fost înzestrată uzina și a tehnologiei înaintate da luGru. In secția noastră de sape- foraj funcționează în prezent trei a- semenea cursuri de ridicare a calificării, urmate de 130 strungari, frezori și rectificatori.Tematica lecțiilor are în vedere nevoile concrete ale producției, Pri-

munci- necesa- riență
i
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Spre o nouă tinerețe 
a bătrînului teatru

Reporterii noștri au pornit recent cu 
aparatul de fotografiat prin raionul 23 
August din Capitală. Vă prezentăm 
mai sus cîteva din aspectele vieții cul
turale din raion.

Teatrul popular „Republica” pre
zintă spectacole de două ori pe săp- 
tămînă (în fotografia nr. 1 o scenă 
din piesa „Oameni șl umbre” în in
terpretarea artiștilor amatori).

La căminele culturale din comunele 
raionului au loc conferințe agrozoo
tehnice, cronici, ale evenimentelor in
ternationale, recenzii, jurnale vorbi
te etc. (în fotografia nr. 2 un as
pect de : là 'seara ’de întrebări și răs
punsuri organizată recent la Căminul 
cultural din comuna Dobroești. Co
lectiviștii au avut ca oaspete pe Mir
cea Băiașa, lector la Institutul agro
nomic „N. Bălcescu”, care a răspuns 
la întrebări privind cultivarea legu
melor timpurii, producerea răsaduri
lor, lucrările solului, folosirea îngră
șămintelor minerale și organice etc.).

Casa raională de cultură este mai 
totdeauna neîncăpătoare. Aici se or
ganizează simpozioane, conferințe pe 
teme educative, științifice, medicale.

Problemele filmului artistic 
în dezbaterea Consiliului cinematografieiîn ziua de 29 martie a avut Ioc o ședință de lucru lărgită a Consiliului cinematografiei din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă. Au fost supuse dezbaterii filmele artistice de lung metraj din producția anului 1962, precum și unele scenarii din planul pe anul în curs al studioului „București”. La discuții au luat parte activă un mare număr de regizori, scriitori, scenariști, actori, operatori, compozitori, activiști pe tărîm obștesc.Referatul Consiliului cinematografiei — prezentat de scriitorul Mihnea 

Gheorghiu, președintele acestui consiliu — a scos în evidență succesele obținute de filmul romînesc, succese care demonstrează că printre lucrătorii cinematografiei noastre există artiști și tehnicieni valoroși, entuziaști, în stare să realizeze lucrări de prestigiu, cu care cultura noastră socialistă se poate pe drept cuvînt mîndri. Majoritatea sînt oameni a căror vocație și pricepere s-au dezvoltat în anii puterii populare. Ei constituie elementele de bază ale echipelor de filmare care au produs— cu sprijinul și îndrumarea partidului — lucrări de înalt nivel. Multe dintre aceste realizări au fost primite cu căldură de publicul nostru, iar prezența filmului romînesc în palmaresul festivalurilor cinematografice internaționale nu mai constituie o excepție.în perioada supusă dezbaterii, cinematografia noastră a obținut un succes de prestigiu prin realizarea filmului „Lupeni 29”. Acest film, subliniază referatul, constituie un eveniment însemnat în munca rodnică a creatorilor noștri de a realiza opere inspirate din viața oamenilor muncii, din tradițiile glorioase de luptă ale clasei muncitoare, ale partidului nostru, ale poporului ro- mîn. însușirile deosebite ale acestui film artistic, salutat de întreaga opinie publică, de muncitori, de țărani și intelectuali ca o mare reușită a cinematografiei naționale, dovedesc— ca și calitățile altor realizări ale studioului „București“ — că abordarea temelor majore într-un film istoric, ca și într-un film din realitatea imediată a vieții noastre socialiste, se poate traduce cu succes în lucrări care se prezintă în condiții tehnico-artistice la nivelul celor 

medalioane muzicale, seri literare, 
seri pe profesii. Totodată, aici își des
fășoară activitatea formații artistice, 
(în fotografia nr. 3 : la cercul plastic 
al casei raionale de cultură).

Biblioteca de copii dispune de un 
fond de peste 11 000 volume. Se gă
sesc aici cărți pentru toate vîrstele : 
cărți de povești, științifico-fantastice, 
de aventuri, de călătorie, de știință 
popularizată, lucrări de artă, biografii 
ale oamenilor celebri, opere ale lite
raturii romîne și universale. Biblioteca 
organizează prezentări ale cărților noi 
apărute, seri literare, recenzii, seri și 
dimineți de basme (fotografia nr. 4).

Biblioteca raională, cu un fond de 
peste 26 000 de cărți, pune la înde- 
mîna cititorilor lucrări de ideologie, 
știință, tehnică, volume de artă și be
letristice. Printre acțiunile interesante 
organizate anul acesta se numără o 
consfătuire cu cititorii pe tema : „Ce 
și cum să citim”. La bibliotecă au loc 
recenzii, prezentări de cărți (fotografia 
nr. 5 ; bibliotecara Sanda Nicolescu 
prezintă cartea „Oameni negri și ni
sipuri roșii”, apărută de curînd).

mai bune producții ale artei cinematografice actuale.în continuare, s-a apreciat ca un aspect pozitiv faptul că din cele nouă teme ale planului pe 1962, șase (între care „Partea ta de vină” — unul dintre cele mai reușite filme ale anului, „Cerul n-are gratii”, „A fost prietenul meu” ș.a.) și-au propus să reflecte probleme ale actualității, să aducă pe ecran fapte și oameni ai timpului nostru. Rele- vînd valorile unora dintre aceste fityne referatul subliniază că, pofida progreselor obținute, cinematografia noastră nu a reușit, totuși, să mobilizeze întreaga rezervă de care dispune și nu a trecut la lichidarea radicală a lipsurilor sale.Și în anul 1962, problema principală a filmului artistic a rămas problema scenariilor. Filme slabe, pornind de la scenarii slabe, ca „Cinci oameni la drum", „Vacanță la mare" și „Doi băieți ca pîinea caldă” au intrat în producție cu scenarii nerealizate sau nefinisate, din vina autorilor lor, a regizorilor care le-au preluat, a redactorilor care le-au tolerat și propulsat, a conducerii studioului „București“ care n-a dat dovadă de exigență artistică și ideologică. într-o serie de scenarii, modul de abordare a actualității este timid și îngust, iar dialogul este, nu arareori, convențional. Unii membri ai grupelor de creație și ai consiliului artistic n-au intervenit întotdeauna printr-o critică curajoasă și tovărășească, principială față de scenarii. Au existat concesii și manifestări ale spiritului apologetic care nu contribuie la educarea partinică a creatorilor, la îmbunătățirea producției de filme.Acesta nu e un bilanț pesimist, realizările remarcate de toată lumea confirmă că dacă producția de filme artistice se prezintă acum sub posibilitățile ei evidente, nu e mai puțin adevărat că aceste posibilități există și că trebuie găsită doar metoda de a le fructifica.Dacă atenția principală s-a îndreptat și se îndreaptă în continuare spre reconsiderarea sectorului atît de dificil al scenariilor, nu este mai puțin adevărat că factorul cel mai de răspundere în realizarea unei opere

c
Culegerea 
„Cercetări 

arheologice 
în București1* *

Unul dintre reproșurile pe care spectatorii le adresau, pe bună dreptate, Naționalului se referea la faptul că de foarte mulți ani teatrul nu promovase nici o piesă nouă, o- riginală, a unui autor ieșean. Actuala stagiune pare să dovedească începutul unei cotituri și în această privință. Cea mai recentă premieră este „Grădina cu trandafiri“ a tînărului scriitor ieșean Andi Andrieș.Rod al unei strînse colaborări între dramaturg și teatru, „Grădina cu trandafiri“ este o comedie lirică, re- flectînd cu un optimism firesc, luminos, unele dintre preocupările tineretului nostru de azi. Piesa o- pune, într-o ciocnire vie, adesea scăpărătoare, două atitudini în fața vieții — pe de o parte atitudinea Ancăi, pentru care diploma de inginer are semnificația unui angajament de a munci din toate puterile pentru binele colectivității, al oamenilor, iar pe de altă- parte, atitudinea soțului ei, Sergiu, care dă bir cu fugiții din fața greutăților profesiunii sale de meteorolog, preferind o funcție comodă la o întreprindere de ...prelucrare a cărnii. Piesa conduce spectatorul la concluzia limpede că adevărata fericire — simbolica „grădină cu trandafiri“ — este împlinirea fiecăruia într-o slujire devotată, neprecupețită a idealurilor care animă societatea noastră socialistă.Cu toate că insuficient legată de conflictul principal al piesei (aici e vizibilă stîngăcia dramaturgului debutant), povestea idilei care se înfiripă între adolescenții Mihai și Magda și a transformării lui Mihai, elev în ultima clasă a școlii medii, sub înrîurirea tatălui său, mecanicul de locomotivă Sava, și a Magdei, aduce pe scenă o nuanță în plus de vioiciune și prospețime tinerească. Poate că ar fi fost necesar un ajutor mai activ din partea teatrului în înlăturarea cîtorva vulgarități care strică ținutei literare a textului.Piesa a fost servită de regia artistului emerit Ion Lascăr — unul dintre actorii de frunte ai teatrului — cu o evidentă dragoste pentru suflul ei entuziast. Intr-un decor simplu, aerat, creat de Morga Ene, regizorul a alternat, cu o bună știință a ritmului scenic, momentele de lirism autentic — aș aminti, îndeosebi, reușita scenei din actul II, după întoarcerea Ancăi de la examenul de stat — cu cele de înfruntare dramatică a mentalităților sau de umor comunicativ. Actorii s-au dăruit cu elan acestei comedii originale izbutind, unii dintre ei, interpretări de bună calitate — îndeosebi Cristina Deleanu, care împletește armonios sensibilitatea feminină și fermitatea apărării principiilor în rolul Ancăi, Nicolae Modi- val și Cornelia Gheorghiu, care a- 
cineaștilor noștri opere de frunte, pe măsura cerințelor îndreptățite ale milioanelor de spectatori. Să ne străduim ca asemenea opere să a- pară cît mai curînd pe ecrane.

★Referatul a fost urmat de o amplă dezbatere. Vorbitorii au insistat asupra unor probleme importante ale scenariului, creației regizorale, colaborării dintre regizori și scenariști, asupra unor aspecte ale activității grupelor de creație etc., rele- vînd posibilitățile mari ale cinematografiei noastre. A fost subliniată necesitatea unirii tuturor forțelor de care dispune cinematografia noastră pentru realizarea unor opere de înaltă tinută ideologică și artistică, inspirate din viata de azi.Regizorul Mihai Iacob a subliniat în cuvîntul său- că grupele de creație ale studioului „București" au obținut unele rezultate pozitive. Totuși, în structura și în munca lor continuă să existe mari deficiente', ce se reflectă îndeosebi în faptul că grupele de creație n-au reușit să prevină și să elimine — în procesul definitivării scenariului literar — lipsurile care au apărut, apoi, în unele filme pe drept cuvînt criticate. Insuficienta răspundere colectivă, dezinteresul fată de munca altora, ajutorul prea puțin substantial pe care-1 dau creatorii cu cea mai bogată experiență se resimt în activitatea studioului.în continuare, Mihai Iacob a arătat că în studio trebuie să se manifeste mai multă exigență fată de tinuta profesională și etică a unor lucrători din cinematografie. De asemenea, e necesar ca problema calificării, a perfecționării cadrelor să se bucure de mai multă atenție — a- ceasta și în ce privește cadrele medii ale studioului. Conducerea studioului și organizația de partid a cinematografiei pot face mult pentru dezvoltarea unui climat creator, a unei atmosfere propice colaborării tovărășești, ajutorului reciproc, extinderii experienței înaintate.Scriitorul Eugen Barbu a subliniat însemnătatea competenței, a calificării multilaterale a membrilor grupelor de creație, și în mod deosebit însemnătatea pregătirii lor ideologice, a cunoașterii vieții de către lucrătorii din cinematografie. Vor

Sub îngrijirea Mu
zeului de istorie a ora
șului București a apă
rut o culegere de studii 
și cercetări arheologice 
întreprinse în ultimii 
ani pe teritoriul Capi
talei, intitulată „Cer
cetări arheologice în 
București". Lucrareaîn- 
mănunchează studiile 
cîtorva dintre cercetă
torii de la Muzeul de 
istorie a orașului Bucu
rești, relatări asupra 
săpăturilor arheologice 
efectuate la Cățelu Nou, 
Militari, în Bucureștii 

A R N E
Noi și pe alte șantiere 
de construcții din Ca
pitală. Volumul cuprin
de și o serie de planșe 
și desene. Prefața este 
semnată de acad. Emil 
Condurachi, directorul 
Institutului de Arheolo
gie al Academiei R. P. 
Romîne.

în pregătire — 
Leîsicoane aïe 

artiștiior noștri 
plastici și dramatici

La Institutul de is
toria artei al Acade
miei R- P. Romîne, se 
elaborează un Lexicon 
al artiștilor plastici ro- 
mini din secolul al 
XVIII-lea plnă în zi
lele noastre și un Lexi-

cinematografice rămîne regizoruL Anul 1962 a marcat în acest domeniu esențial o creștere evidentă, ceea ce ne face să considerăm cinematografia noastră capabilă să dea în continuare opere din ce în ce mai bune și la un nivel artistic ridicat. Vorbitorul s-a referit la dezvoltarea pe drumul maturizării artistice a tînărului regizor Mircea Drăgan ; cineast talentat, el a condus excelent colectivul de artiști și tehnicieni cărora li s-a încredințat misiu-în' nea de mare răspundere a realizării filmului „Lupeni 29”. Au fost citate, de asemenea, realizările interesante ale unor regizori între care Mircea Mureșan („Partea ta de vină”), Andrei Blaier („A fost prietenul meu”), Francise Munteanu („Cerul n-are gratii”) ș.a. .Au apărut însă șî serioase fenomene negative în munca unor regizori. Nu s-a făcut întotdeauna simțită responsabilitatea regizorului în ce privește alegerea sau acceptarea scenariului. Astfel, regizorii Mihai Bucur de la studioul „București” și Gabriel Barta de Ia studioul „Al. Sa- hia” au fost lipsiți de exigentă față de scenariul filmului „Cinci oameni la drum”.Unii regizori se preocupă de la o vreme prea mult de latura strict formală a filmului, ceea ce duce pe de o parte la sărăcia vieții interioare a personajelor și pe de altă parte la imitații și efecte superficiale. Referatul a criticat falsul romantism cu iz lacrimogen, retorismul replicii care vrea să suplinească lipsa de profunzime a conținutului, gagurile ieftine care vor să șocheze, expunerea simplistă.Este azi limpede pentru oricine că realismul socialist reclamă din partea scriitorilor și artiștilor originalitate și fantezie, un stil propriu, inovator și mijloace de expresie proaspete și sugestive în răsfrângerea artistică a noului din viață. Varietatea de stiluri constituie o calitate a artei socialiste. în referat se subliniază totodată că trebuie luptat cu fermitate împotriva oricăror influențe sau manifestări ale ideologiei burgheze, care se pot ascunde, uneori, și sub eticheta „noutății”. De asemenea, e necesar să fie combătute folosirea formulelor de împrumut, tendințele imitative, necreatoare.

I
con al artiștilor drama
tici, care vor conține 
date asupra vieții și o- 
perei artiștilor respec
tivi, precum și indicații 
bibliografice.

Expoziția 
f ©Scamatorilor

La clubul Uzinei „In
dustria Sîrmei" din 
Cîmpia Turzii s-a des
chis o expoziție de foto
grafii realizate de mem
brii cercului de. foto- 
amatori. Cele peste 200 
de fotografii expuse 
înfățișează aspecte de 
muncă, imagini ale con
strucțiilor ridicate în ul
timii ani în localitate 
etc.

■Poporul nostru are nevoie de o artă combativă, revoluționară. Filmul romînesc e chemat să evoce în imagini artistice vii perioada măreață și eroică a construirii socialismului în țara noastră, să reflecte veridic a- firmarea și victoria noilor relații socialiste. Experiența artei înaintate ne-a învățat că opere care să-și croiască drum spre inima oamenilor, înfruntînd cu trăinicia lor timpul, nu pot fi scrise din fuga condeiului, ci sînt rezultatul cunoașterii adînci, al studiului îndelungat al realităților, al unui susținut efort artistic, al muncii pline de migală a creatorului, pătruns de modestie și exigență față de roadele trudei sale.Studioul, regizorii, redactorii din grupe trebuie să dovedfească mai multă inițiativă în elaborarea și promovarea unor scenarii valoroase, inspirate din viața oamenilor muncii, din industria socialistă, din agricultura colectivizată. în același timp, este necesar ca în portofoliul de scenarii să se prevadă, încă de pe acum, lucrări menite să asigure realizarea unor filme de înalt nivel inspirate din istoria poporului și a clasei noastre muncitoare, dedicate unor teme importante, ca evenimentele din 1907, greva generală din 1920, Grivița Roșie, Doftana. Grija pentru educația noii generații ne obligă să ne îndreptăm cu mai multă atenție spre copii și tineret, urmărind cu dragoste și simț de răspundere noul lor drum în societate. E foarte utilă, de asemenea, crearea unor comedii de bună calitate, în care arma satirei să-și îndrepte cu succes ascuțișul spre ceea ce este vechi în conștiința oamenilor, subliniind, prin contrast, optimismul și noblețea spirituală a constructorilor socialismului.Măsurile luate în vederea sporirii responsabilității artistice a grupelor și creatorilor, îmbunătățirii bazei ideologice a scenariilor noastre trebuie continuate cu energie și luare aminte. Este nevoie totodată de grijă față de specificul creației artistice complexe a filmului, de a veni în întîmpinarea ideilor generoase, de a stimula valorile autentice și a le îndruma cu tact și perseverență.în planul de producție pe anul curent figurează cîteva titluri promițătoare în care sînt antrenați scenariști și regizori valoroși. Se apropie momentul cînd trebuie să intre în producție filmele dedicate evenimentului celei de-a 20-a aniversări a eliberării (1944—1964). în două decenii de luptă și muncă pentru iz- bînda zilelor de azi s-au petrecut și 
se petrec fapte menite să inspire 

în ultimele stagiuni, din rîndurile pasionatilor iubitori ai artei scenice din Iași s-au făcut auzite dese reproșuri la adresa teatrului lor, reproșuri izvorîte dintr-o firească grijă pentru destinul artistic al uneia dintre cele mai vechi instituții teatrale ale țării. Naționalul ieșean bătea de cîțiva ani pasul pe loc, mulțumin- du-se cu un nivel artistic „nici prea- prea, nici foarte-foarte“, manifestînd oscilații și dezorientare în alcătuirea I repertoriului, scoțînd la iveală aspecte ale unui stil de muncă artistică anchilozat. încetul cu încetul, teatrul a rămas, fără regizori.Iată însă că actuala stagiune marchează începutul unei îmbunătățiri. Se conturează o echilibrare mai ar- 1 monioasă a repertoriului, noile forțe ! artistice care au îmbogățit componența trupei își impun cu tot mai multă vigoare prezența.
Pe scena — oameni de azi

TEATRUL NAȚIONAL 
„VASILE ALECSANDRI“ 
DIN IAȘI ÎN ACTUALA 

STAGIUNEduc toată savoarea primelor aspirații serioase și ultimelor ghidușii copilărești în cuplul de adolescenți Mihai - Magda, Ion Schimbinschi (Sava), Relia Ghițescu (Raluca), Vir- giliu Costin (Adrian), Valeriu Bur- lacu (Stef), George Macovei (pitoresc într-un rol episodic). Valentin Ionescu n-a reușit să transmită de- cît superficial, exterior, frămîntările lui Sergiu.Pe o linie de sobrietate expresivă, de grijă pentru sublinierea ideilor care însuflețesc textul dramatic, se situează și spectacolul realizat de regizorul Ion Olteanu cu piesa sovietică „Bulevardul Leningradului“ de I- Stok. Regia a pus un accent justificat pe amănuntele simple ale vieții cotidiene, pe aparența de curgere lentă a faptelor scenice, pregătind treptat, cu finețe, răbufnirea dramei care mocnește în sînul familiei muncitorului Zabrodin. Cu simț al detaliului sugestiv, tînăra actriță Cornelia Gheorghiu s-a integrat cel mai deplin în viziunea autorului și regizorului, dăruindu-ne o Mașă sensibilă, luminoasă și, mai ales, profundă. Actrița are aptitudinea de a-1 face pe spectator să simtă intensitatea zbuciumului lăuntric al personajului, greutatea ideilor. Momente de reală emoție constituie scenele dintre Mașa și bătrînul muncitor Zabrodin —> interpretat de artistul emerit George Popovici — ori Klavdea Petrovna, interpretată cu căldură de Anny Braesky. Rămîne în memorie și Skvoreț în colorata întruchipare scenică a artistului Nicolae Veniaș. Spectacolul ar fi cîștigat în eficiență dacă regia n-ar fi apăsat uneori excesiv pe coarda cotidianului cu orice preț, lipsind astfel unele scene de patosul afirmării deschise a poziției înaintate.
Căldări rodnice și căutări 

sterileIntîlnirea cu uriașul univers al dramaturgiei shakespeariene reprezintă o serioasă piatră de încercare pentru orice colectiv teatral. Și în fața Naționalului ieșean „Richard al Ill-lea“ a pus, cum era firesc, probleme dificile. Spectacolul realizat în regia și scenografia lui Mircea Marosin dă răspuns la o bună parte dintre aceste probleme, vădind o căutare rodnică de soluții îndrăznețe, cît mai sugestive, realiste. Găsind în tînărul actor Constantin Dinulescu un interpret plin de forță și inteligență scenică, apt să reliefeze întortocheatele meandre psihologice ale< eroului -titular;.- -regia -a' -izbutit să creeze vastul și dinamicul tablou al unui ev mediu tulbure, sîngeros, pe fundalul căruia Richard se conturează nu numai ca un monstru al poftei de putere, mereu avid de victime, ci și ca o personalitate complexă, întruchipare de neobișnuite proporții a cinismului machiavelic caracteristic multor oameni de stat ai Renașterii. Interpretul realizează momente dramatice puternice, între care aș cita scena umilinței fățarnice cu care primește tronul Angliei. Creații valoroase sînt și cele ale artistelor emerite Margareta Baciu (Margaret) și Anny Braesky (ducesa de York), ale lui Ion Lascăr, Nicolae Modval, George Macovei.Spectacolul, totuși, nu ne-a satisfăcut pe deplin, deoarece Mircea Marosin — scenograf prețuit, aflat însă la prima sa încercare regizorală — n-a avut întotdeauna sufi
bitorul a criticat superficialitatea, caracterul „festiv” al unor scenarii, inconsistenta unor personaje de film. în viața noastră se petrec fapte foarte interesante, pilde emoționante de eroism, dar acestea nu ajung la urechea scenariștilor ; iar cînd asemenea fapte sînt redate schematic, redactorii studioului nu au o poziție suficient de critică fată de autori.E regretabil — a spus vorbitorul— că în cadrul Uniunii Scriitorilor n-a fost mai devreme înființată o secție de dramaturgie cinematografică. E- xistă scriitori care scriu foarte bine teatru — specialiști în dialog. Sînt autori care pot furniza idei de scenariu. Alții pot să creeze situații comice — și filmelor noastre le-ar trebui mai mult umor, dar nu slab. Pledînd pentru o specializare, astfel îneît scenariul să fie adesea rodul unei creații colective, E. Barbu s-a referit la necesitatea concentrării eforturilor în direcția abordării temelor majore ale actualității.Actorul Emanoil Petrut a arătat că, după părerea sa, slăbiciunile u- nor filme din producția anului 1962 reflectă insuficientul spirit de colaborare în studio. Activitatea colectivă, ar trebui să înceapă de la scenarii, pentru ca definitivarea acestora să fie făcută cu toată competența. în ce privește munca actorilor în cinematografie, vorbitorul a arătat că sînt unii regizori care nu stimulează interpretă, nu solicită și nu tin seama de părerile lor. De asemenea, sînt actori care acceptă cu ușurință să interpreteze roluri slabe.Tov. Ștefan Bîrlea, secretar al C.C. al U.T.M. și al Uniunii Asociațiilor Studenților, a subliniat marea popularitate pe care o are arta cinematografică în rîndurile tineretului, ale studenților. Dacă unele filme valoroase, cum au fost „Lupeni 29” și altele, s-au bucurat de o foarte bună apreciere în rîndurile celor tineri, au fost și producții care au decepționat. Cinematografia este încă deficitară în domeniul filmului pentru tineret și îndeosebi al filmului pentru copil. Realizarea unui număr mai mare de filme care să reflecte trecutul patriei noastre, lupta poporului muncitor, a partidului contra mizeriei și asupririi burghezo- moșierești, prezintă o mare impor

cientă încredere în posibilitățile actorilor de a da greutate sensurilor piesei, preferind uneori să suplinească valorile literare și dramatice ale textului cu o excesivă încărcare de sugestii plastice sau sonore, de o simbolistică facilă și nu o dată naivă. Dacă înțelegem, de pildă, necesitatea logică și artistică a sublinierii prin amănunte scenografice a holocaustului de victime ale lui Richard (apariția, rînd pe rînd,~ în jurul scenei, la începutul fiecărui tablou, a basoreliefurilor cu chipurile victimelor), dacă prezența, la un moment dat, a unei imense steme regale pe scenă îi permite interpretului lui Richard relevarea unui soi de paroxism al setei de putere, alte asemenea soluții adiacente (cum ar fi vălul negru, simbolizînd temnița, care înaintează implacabil spre Hastings ori ecourile blestemelor lui Margaret imprimate pe bandă de magnetofon și retransmise prin difuzor) nu iac decît să îngreuneze spectacolul, împingînd unele momente spre artificial și chiar grotesc.Spectacolul Naționalului ieșean cu piesa „Febre” de H. Lovinescu ni s-a părut că alunecă adesea pe panta unor căutări de dragul căutărilor. Există aici și unele momente reușite, îndeosebi scenele de masă din satul pescarilor. Dar, privindu-1 în ansamblu, trebuie spus că, în loc să valorifice la maximum ideea fundamentală a piesei — integrarea intelectualului în eforturile oamenilor muncii pentru făurirea unei lumi noi ca un izvor inepuizabil de putere sufletească — spectacolul se, desfășoară într-o atmosferă întunecată, greoaie, viscolită de pasiuni obscure.După cum rezultă, principala problemă a Teatrului Național din Iași rămîne aceea a regiei. Din pricina lipsei unui regizor permanent, factor menit să asigure unitatea artistică a ansamblului, spectacolele lasă o impresie de discrepantă, de eterogen. Fără îndoială că prezența unui regizor-pedagog, legat strîns de teatru, ar asigura și o mai puternică sudare a acestui colectiv actoricesc de prestigiu, în care maeștrilor din generațiile trecute li s-au alăturat în ultimii ani numeroși tineri în plină înflorire a talentului.în ce privește repertoriul de viitor, din păcate nu se conturează încă cu prea multă limpezime prezența piesei originale contemporane. Pe lîngă aceasta, ieșenii așteaptă de mulți ani — în afara vestitei „Chirițe“ — un alt spectacol alcătuit din comedii ale lui Alecsandri. patronul spiritual ai teatrului, spectacol care să pună în valoare și recunoscutul talent al artistului emerit Miluță Gheorghiu. Sînt așteptate, de asemenea, spectacole de mult promise cu „Răzvan și Vidra", „Apus de .soare“, „Viforul” .și alte opere ale patrimoniului nostru clasic inspirate din trecutul Moldovei. Un a- jutor mai substanțial ar putea căpăta teatrul în alcătuirea repertoriului din partea Comitetului reqional pentru cultură și artă, precum și din partea presei ieșene (articolul „Cu privire la repertoriu] teatrelor ieșene", publicat în luna ianuarie în „Flacăra lașului“, conținea, alături de unele constatări juste și propuneri îndreptățite, un șir de aprecieri nefondate, bazate pe preferințe subiective).Teatrul Național din Iași se îndreaptă în prezent, cu pași din ce în ce mai siguri, spre o nouă tinerețe creatoare. Accelerarea acestui proces poate fi chezășuită numai printr-o muncă perseverentă, pătrunsă de spiritul viu al contemporaneității.
VICTOR BÎRLADEANU

tantă — în mod deosebit pentru e- ducarea tineretuluiSînt necesare filme bune despre actualitate, inspirate și din munca pe care o desfășoară — alături de vîrstnici — tinerii din tara noastră.Tinerii și publicul în genere doresc să vadă și filme de dragoste, filme în care să fie dezbătute probleme de etică legate de căsătorie, de întărirea familiei, filme despre prietenie. De asemenea, prin film s-ar putea populariza muzica și dansul de calitate, lansînd cîntece bune, care plac tineretului, s-ar putea combate influentele prostului gust. Merită multă atenție comedia Ar prezenta un interes deosebit și evocarea cinematografică a unor personalități remarcabile ale științei ro- mînești, oameni care au îmbogățit tezaurul culturii mondiale. figuri luminoase, pilduitoare.Amintind că a fost coautor atît al scenariului „Lupeni 29”, ale cărui mari calități au fost arătate, cît și al scenariului care a stat la baza filmului nereușit „Cinci oameni la drum”, scriitorul Nicolae Tio a arătat că slăbiciunile inițiale ale acestui din urmă scenariu au implicat un mare volum de muncă, care nu a putut jsalva. totuși, filmul de la nereușită. Scenariile slabe intrate în producție îi derutează pe regizori ; realizatorul unui astfel de film nu se mai preocupă de sensul creației, ci doar de latura organizatorică a filmărilor. Trebuie să fim de la început mult mai exigeați — a spus vorbito- ryl —, propunînd în încheiere studierea și ameliorarea sistemului de definitivare a scenariilor.Referindu-se la producția anului 1962. regizorul Gheorghe Vitanidis a spus că numărul filmelor, ca și calitățile unora dintre ele demonstrează posibilitățile de creație ale studioului „București”. Vorbitorul a citat, între altele, filmul Tudor Vladimirescu” (aflat în fază de finisare), care se anunță ca o bună realizare. Tn co privește planul anual în curs, sînt unele scenarii promițătoare ca, de pildă. ,,Pădurea spînzuratilor“, .Șoseaua Nordului . ..Străinul*.  E necesar ca cinematografia artistică să-și îndrepte mai viu atenția spre crearea
(Continuare în pag. IV-a)



S C î N T E I A
De la fabrică la magazin —
pe un drum di mai scurt

Deși scrisorile 
n-au fost publicateOrganizarea rațională a fluxului de mărfuri de la unitățile de producție la unitățile de desfacere și la consumatori are o deosebită însemnătate economică. Este vorba de îmbunătățirea continuă a activității comerțului cu ridicata, înlăturarea transporturilor nejustificate și a verigilor de prisos, asigurarea unei circulații rapide a mărfurilor din fabrici la magazine,în ultimii ani s-a extins aprovizionarea prin tranzit, direct de la fabrici, a organizațiilor și întreprinderilor comerciale cu amănuntul, evi- tîndu-se în mai mare măsură staționarea mărfurilor în întreprinderile comerțului cu ridicata. Organizarea livrării în acest fel este mai avansată îndeosebi în sectorul produselor alimentare.O altă cale a scurtării drumului mărfurilor a constituit-o trecerea, pentru unele produse, la aprovizionarea magazinelor dintr-o serie de localități direct din depozitele întreprinderilor comerțului cu ridicata. A fost astfel înlăturată vehicularea suplimentară a unor mărfuri în depozitele întreprinderilor și organizațiilor comerciale cu amănuntul. în acest fel au fost aprovizionate anul trecut aproape toate magazinele alimentare, iar la produsele nealimentare — magazinele din majoritatea orașelor mari.în domeniu] circulației mărfurilor există încă posibilități de a se scurta drumul mărfurilor și a se înlătura staționarea lor inutilă între fabrică și consumator. Unele mărfuri sînt încă vehiculate prin mai multe verigi de depozitare. Sînt cazuri cînd livrarea unor mărfuri se efectuează de la producători îndepărtați sau chiar de la întreprinderi cu ridicata din alte regiuni. Anul trecut, de exemplu, unele întreprinderi comerciale din regiunea Iași au adus produse textile și încălțăminte de la alte întreprinderi similare din regiunea Banat, deși aceasta se putea evita printr-o mai atentă repartizare a fondului de mărfuri.Folosirea incompletă a posibilităților existente în ce privește îmbunătățirea circulației mărfurilor se datorește, în mare măsură, faptului că nu în toate regiunile există o preocupare suficientă din partea organelor industriei și comerțului pentru livrarea directă a mărfurilor. înțelegerea măsurilor de scurtare a căilor de circulație a mărfurilor — așa cum o întîlnim adeseori — numai ca o soluție în problema spațiilor de depozitare și nu ca o cerință o- biectivă a economiei, nu poate contribui la îmbunătățirea continuă a acestei activități.Pentru raționalizarea în continuare a căilor de circulație a mărfurilor și înlăturarea unor verigi de prisos se preconizează luarea unor măsuri menite să asigure rapida perfecționare a comerțului cu ridicata, să se îmbunătățească reglementarea, formele și mijloacele tranzitului și aprovizionării directe a unităților de desfacere. Fără îndoială că ar fi mai bine, mai economic, dacă comerțul cu ridicata s-ar concentra, eliminîndu-se verigile paralele care mai există. Rezolvarea acestei Probleme ar avea drept rezultat, înainte de toate, posibilitatea o'e influențare mai activă a fabricilor producătoare de bunuri de consum, s-ar putea efectua un control mai eficace asupra circulației mărfurilor și. totodată, asupra utilizării raționale a mijloacelor de depozitare și transport.

a■

Problemele filmului artistic 

iu dezbaterea Consiliului cinematografiei 
(Urmare din pag. III-a)

Pentru dezvoltarea și modernizarea comerțului cu principalele categorii de produse, se studiază posibilitatea concentrării comerțului cu ridicata în sistema M.C.I. și crearea unor întreprinderi comerciale cu ridicata cu un înalt grad de mecanizare a vehiculării mărfurilor și organizarea evidenței la nivelul tehnicii moderne Sarcinile principale ale acestor întreprinderi vor consta în asigurarea unei a- provizionări continue, ritmice și complete cu mărfuri a comerțului cu amănuntul, depozitarea mărfurilor sezoniere și aducerea produselor pe căile cele mai scurte de la fabrici la unitățile de desfacere.O altă problemă importantă este întărirea relațiilor directe, stabile și de durată, dintre organizațiile și întreprinderile comerciale cu amănuntul și întreprinderile producătoare, în acest sens ar putea da rezultate bune pentru aprovizionarea cu unele mărfuri, extinderea contractării directe între comerțul cu amănuntul și întreprinderile producătoare din localitate. Această formă de aprovizionare prezintă avantaje atît în ce privește influențarea întreprinderilor de a produce articolele cele mai solicitate, cît și în privința scurtării căilor de circulație a mărfurilor și înlăturarea staționării lor inutile în verigile comerțului cu ridicata.Direcțiile generale din Ministerul Comerțului Interior, prin întreprinderile comerciale cu ridicata, care au un rol important în asigurarea fondului de marfă, trebuie să fie organizatorii activi ai dezvoltării formelor rapide de livrare a mărfurilor de la producător la consumator. De calitatea muncii lor, de colaborarea realizată cu întreprinderile producătoare și comerțul cu amănuntul depinde într-o măsură importantă gradul de raționalizare a circulației mărfurilor. în fiecare oraș există condiții ca unele fabrici de bunuri de consum să-și livreze marfa direct magazinelor de specialitate. De altfel, în cele mai multe localități, produsele lactate, pîinea, carnea, răcoritoarele sînt livrate direct magazinelor. Acest sistem s-ar putea extinde si la alte articole.în legătură cu toate acestea se impune luarea în considerare a specializării rețelei de desfacere în raport cu varietatea sortimentului de mărfuri, nivelul desfacerilor, organizarea corespunzătoare a transporturilor.Ministerul Comerțului Interior a- cordă o deosebită atenție dezvoltării bazei tehnico-materiale a comerțului cu ridicata, condiție principală pentru organizarea judicioasă a mișcării produselor. La Cluj, Ploiești, Timișoara Deva, Constanța vor fi date în funcțiune încă anul acesta depozite noi de mărfuri, de mare canacitate.întreprinderile comerțului cu ridicata și organizațiile cu amănuntul, coordonate de direcțiile comerciale regionale, vor analiza situația aprovizionării directe în fiecare localitate. Pînă la sfîrșitul primului semestru se vor lua măsuri pentru extinderea acestui sistem.Lărgirea și perfecționarea tuturor formelor și metodelor de mișcare a mărfurilor — pe drumul cel inai scurt — de la fabrică la magazin, vor contribui neîndoios la o aprovizionare mai bogată și variată a populației
NICHITA GEORGESCU 

director
în Ministerul Comerțului Interior

printre altele, că în filmele noastre sînt necesari eroi care să reflecte toată complexitatea vieții de astăzi și că, uneori, se cultivă exagerat elementele exterior-atractive. în dauna expresivității. Valoarea filmului e determinată de frumusețea morală a oamenilor pe care-i înfățișează. Trebuie să avem grijă ca șub paravanul CQmercislității sau al așa-zișu- lui „succes” ieftin să nu se strecoare în creațiile noastre influențe și gusturi străine. în ce privește munca asupra scenariilor, vorbitorul a combătut incertitudinea ideologică, precum și îngustimea de vederi a unor redactori ; atitudinea rigidă, necreatoare, ca și îngăduința față de scenariile mediocre duc Ja apariția unor filme plate, fără forță dramatică. Trebuie să apăpăm calitățile ideologice ale unui scenariu nu în dauna' conflictului, a valorii artistice. ci ridicînd rezolvarea artistică la înălțimea ideilor și a mesajului filmului. Pe de altă parte, avem regizori care cochetează cu căutarea noului, dar ny a unui nou care _șă însemne o reflectare organică, artistică, a vieții noastre i de multe ori sub firma noului își fac loc tendințe imitative, se copiază o manieră străină, se transplantează o rezolvare artistică improprie realităților evocate în film. Vorbitorul a atras atenția asupra necesității perfecționării scenariștilor, a unei preocupări mai susținute pentru formarea unei echipe permanente de actori de cinema.Operatorul Grigore Ionescu a re levât faptul că la noi există toate condițiile necesare pentru a putea face filme cu un înalt conținut de idei și cu un mesaj înaintat, puse în slujba cultivării conștiinței socialiste a oamenilor muncii. Vorbitorul și-a exprimat însă părerea că șînț scenariști și cadre artistice care nu cunosc suficient viața, actualitatea. El a propus ca direcția studioului să se ocupe de crearea condițiilor necesare pentru ca — în perioadele cînd nu turnează — regizorii, operatorii, redactorii să poată merge prin țară, în întreprinderi, gospodării colective.Scriitorul Titus Pppoviçi a spuș că în momentul de față este necesară, în primul rînd. concentrarea tuturor

Reparația a iost terminată

„In imobilul din Calea Dorobanților 
nr. 69, din Capitală, locuiesc 12 familii. 
Imobilul necesita unele reparații pe care 
locatarii nu le puteau face. S-au adresat 
l.A.L,. „30 Decembrie” in mai multe rjrțr 
duri. Au foșt întocmite dosarul si devi
zul lucrării, iar vara trecută s-au îqcepuț 
reparațiile, care nu au fost duse atunci 
pînă la capăt” — ne-au sesizat locatarii 
imobilului. In răspunsul trimis recent 
ziarului de l.A.L. „30 Decembrie” se a- 
rată că la Imobilul din Calea Doroban
ților 69 au fost făcute toate reparațiile.

Condiții mai hune 
de transport în comun

Pentru îmbunătățirea ■ condițiilor de 
transport pe traseele deservite de tram
vaiele 11, 14 și 25 și autobuzul 38, I.T.B. 
ne comunică : „De la t aprilie s-au intro
dus noi qrafice de circulație la tramvaie, 
axate pe programul de intrare și ieșire 
al salariatilor de la întreprinderile de pe 
traseu.

Pe traseul de autobuze 38, parcul cir
culant a fost mărit cu cîteva mașini".

Compot dietetic

Doctorii recomandă celor ce suferă de 
diabet să nu consume zahăr. Din această 
cauză, ne scrie Natalia Pilică din Con
stanta, nu putem consuma compoturile 
care se găsesc acum în comerț. Compo
turile fără zahăr ne-ar prinde bine.

Redacția a sesizat Ministerul Industriei 
Alimentare, primind următorul răspuns t 
„Pentru anul în curs s-a prevăzut să se 
fabrice compoturi fără zahăr, sub denu
mirea de compot dietetic1'.

Campionatele mondiale programează,
Cicliștii romîni și cehoslovaci și-au 

continuat pregătirile la Oradea în ve
derea „Cursei Păcii”, participînd la o 
probă contra cronometrului disputată 
pe distanta de 100 km. Fiecare echipă 
a fost alcătuită din cîte 10 alergători. 
Victoria a revenit reprezentativei R. P. 
Romîne care a realizat timpul de 2 h 
59' 01”. (Agerpres)

La gospodăria colectivă din comuna Ardusat, raionul Șqmcuța Mare, 
regiunea Maramureș, colectiviștii au început lucrările la construcții. (în 
acest an, în gospodărie se vor construi o îngrășățorie pentru porpi, o 
puierpiță, magazie și ateliere). In fotografie — șeful brigăzii de con
strucții Gheorghe Lauran, dulgherii Vasile Cîrț și Vasile Fernea sortind 
lemnul de construcție.

forțelor de care dispypp cinematografia noastră pentru realizarea upor filpie mari, care șă oglindească momente fundamentale ale istoriei țării noastre. Scenariile unor asemenea filme ar trebui să fi.e creația unor colective de scriitori.Vorbitorul a propus să se realizeze, de asemenea, un film care să prezinte importantul moment istoric ai colectivizării. Șă stabilim un plan de perspectivă, cu un număr de filme pe teme fundamentale, care ne interesează în primul rînd ; să concentrăm efortul principal spre realizarea acestor filme magi, scenariile fiind creația colectivă a unor grupuri de sprijtori care șrgp ocupat — în opera lor — de upul say altul dintre domeniile respective ale realității noastre.Tituș’ Popovici a insistat așwj’a necesității varietății tematice și de genuri. Trebuie luptat pentru mai multă exigență, împotriva lucrărilor de mîpțuiplă, a proștyluj gușt, a platitudinii, dar nu împotriva unor genuri populare cum sînt satira, comedia ~ inclyșiv comedia așa-zis „ușoară" —- egre șă transmită, cu mijloacele care-i sînț proprii, ideile epocii noastre. în legătură cu scenariile, apare necesar ca intrarea lor în producție șă fie precedată de o discuție temeinică, la care să participe toți factorii chemați să contribuie Ja asigurarea țiputei corespunzătoare a filmelor, ceea ce ar simplifica procesul de definitivare a bazei literare, evitînd unele neajunsuri ce se fac simțite în prezent, în continuare, vorbitorul a combătut concesiile care se fac uneori sub presiunea obligațiilor de plan ale studioului.Regizorul Ion Popescu Gopo a scos în evidență condițiile bune de lucru ale cineaștilor noștri, în comparație cu mijloacele de care dispun chiar studiourile cele mai mari din Occident, Pe baza acestor condiții, cinematografia rjoastră participă la o confruntare, la o întrecere pe plan internațional. Ca să cîștigăm trebuie nu să^i imităm pe alții, ci să dăm viață și forță artistică ideilor noastre. Aceasta a fost cheia succeselor obținute pînă acum. Cinematografia este un front ideologic și pe acest front al ideilor trebuie și putem șă ne valorificăm capacitatea creatoare, să afirmăm valorile proprii poporului nostru, artej noastre.Scriitorul Petre Sălcudeanu s-a referit la activitatea grupei șale d.e creație, care a lucrat — anul trecut — la un număr însemnat de filme, între care atît la „Lupeni 29" și la alte realizări de succes, cît șj la unele dintre producțiile criticate în referat, între care „Doi băieți ca

Hochei : Voința Miercurea Ciuc — campioană republicană
Anul acesta, titlul de campioană 

a țării la hochei pe gheață a reve
nit echipei Voința Miercurea Ciuç. 
Aseară, pe patinoarul artificial 
hocheiștii din Miercurea Ciuç au 
terminat la egalitate: 2—2 (1—1;
1—0; 0—1) cu Steaua. Alte rezul
tate: Știința Cluj — Avîntul Qheor,

$AH Botvinnik-Petrosian 3-3MOSCOVA 3 (Agerpres). —La Moscova s-a jucat ieri cea de-a 6-a partidă a meciului pentru titlul mondial de șah dintre Botvinnik și Petrosian. S-a jucat gambitul damei acceptat ca și în cea de-a doua partidă a meciului. Primele mutări au fost făcute rapid de ambii jucători. La mu
In ehe va riaduri

Recordmana mondială Iolanda Balaș 
și Maria Diaconescu au plecat miercuri 
dimineață cu avionul spre Cuba. Cele 
două atlete vor face un schimb de ex
periență cu sportivele cubaneze și vor 
participa la cîteva concursuri demons, 
trative la Havana.

Miercuri dimineața au părăsit Capi
tala plecînd cu avionul la Praga echi
pele R.P. Romîne de tenis de masa care 
vor participa la cea de-a 27-a ediție a 
campionatelor mondiale.

pîinea caldă'-. în legătură cu acest film din urmă, el a arătat că grupa de creație a manifestat o slabă exigență, lipsă de grijă pentru calitatea artistică. Vorbitorul a subliniat că, în calitate de conducător al acestei grupe, n-a avut o atitudine suficient de fermă față de slăbiciunile scenariilor respective.în continuare, P. Sălcudeanu a arăr taț că publicul dorește comedii- Ogre n-rgr fi nimerit să se angajeze în cadrul studioului .cîtiva sepiitori prj- cepuți în ale comediei și șă se aleă? tuiașcă o grupă pare să reajiz.eze două-trei comedii pe ap ? Trebuie să depunem în această privință toate eforturile. Poporul noștpu este un popor vesel, optimist, trebuie să-j cultivăm aceste calități, oferindu-i lucrăpi artistice de calitate.Consiliul cinematografiei, a cărui acțivițgte a gduș o înviorare în munca cineaștilor, trebuie să devină în mai mare măsură un for de lucru colectiv.Scriitorul Al- Ivan Ghilig a rgley vat, între altele, necesitatea ca regizorul să studieze atent mediul, oamenii despre care vg fi vorbă în filmul pe egre îl pregătește ; decupajul regizoral să fie făcut după a.c.est contact direct, după aprofundarea realităților, pe baza u- nei reale cunoașteri a vieții. Mi-au plăcut — a subliniat vorbitorpl — cele expuse de Liviu Ciulei în legătură cp .combaterea superficialității. Să adîncim lucrurjle, să căutăm aș- pe.cțele cele mai semnificative ale actualității, ale vieții sociale și spirituale a oamenilor de azi, și nu să ne mulțumim să prezentăm aspecte exterioare, de natură să ducă la un fel de ilustrare a realității și nu j? pătrunderea în însăși esența ei.După cum demonstrează producția studioului „București“ pe 1962, — a arătat tov. Paul Cornea, directorul general al studioului — există condiții și posibilități pentru crearea unor filme de valoare ; cu toate a- cestea n-au fost încă eliminate egu- zele insucceselor. Vorbitorul și-a însușit, în mod autocritic, observațiile făcute în referat și în cadrul dezba-, terii la adresa activității studioului „București“. Unele scenarii slabe au fost acceptate de consiliul artistic al studioului deși era evident că nu vor putea prilejui realizarea u- nor filme valoroase. Iluzia că lipsurile acestor scenarii vor fi remediate pe drum s-a dovedit neîntemeiată. Așa ceva este imposibil, prin însuși specificul creației cinematografice, întrucît erorile unui film nu se pot vedea decît abia atunci cînd se realizează un prim montaj parțial sau total. Trebuie pus un accent mal mare asupra stadiului inițial al lu

ghieni 3—2; Steagul Roșu Brașov 
r- Știința București 4-^3.

Clasamentul final: I, Voința 
Miercurea Ciuc 19 puncte; ?. 
Steaua 17 punețe; 3 Știința Buc. 
10 punețe; 4. Șteagul Roșu 7 
puncte; 5. Știința Cluj — 6 puncte; 
6, Avîntul 1 punct.

tarea 20-a Botvinnik și-a plasat un cal la e4 care a făcut ca partida să devină mai interesantă. Cu toate acestea în continuare s-a jucat foarte precaut și la mutarea 27-a Botvinnik a acceptat propunerea de remiză făcută de Petrosian. Acum scorul este de 3—3. Viitoarea partidă se dispută vineri.
tn primele zile, înttlnirl pe echipe. Vi
neri echipa feminină a țării noastre In- 
tîlnește formațiile Greciei și Danemar
cei.

Sîmbătă seara, în sala „Coubertin” 
din Paris se desfășoară finala celei 
de-a 5-a ediții a „Cupei campionilor 
europeni” la handbal masculin, in care 
șe tntjlnesc echipele Dinamo București 
și Dukla Praga. Dipamoviștii vor pleca 
astăzi dimineață la Paris, pe calea ae
rului. Jocul va fi arbitrat de francezul 
Nelspn Paillou.

T IE AT 1R1E * (gamcsamg) • ^ë/ev/ziune

unor filme valoroase inspirate din realitățile zilelor noastre.Regizorul Mircea Drăgan a scos în evidență succesele obținute de cinematografia artistică în cursul anului 1962. S-au înregistrat importante progrese tehnice. S-au realizat cinci filme mari, pe cinemascop, se remarcă o creștere și în ceea ce privește coloana sonoră.Vorbitorul a arătat că in activitatea Consiliului cinematografiei există unele deficiențe. Nu au avut loc, de pildă, discuții la nivelul Consiliului cinematografiei cu directorii și ad- juncții de grupă, cu consiliul artistic ai studioului „București”, nu au fost dezbătute problemele de perspectivă cu regizorii studioului. Vorbitorul a recomandat Consiliului cinematografiei să activeze pe baza unor consultări cît mai largi. Problema principală care se pune în fața cinematografiei noastre este de a aborda problemele centrale ale contemporaneității. pe direcțiile ei cele mai arzătoare, a spus Mircea Drăgan. subliniind interesul viu al creatorilor noștri pentru aceste probleme.Actorul Victor Rebengiuc, refe- rindu-se la experiența participării sale la turnarea filmului „Cinci oameni la drum”, a arătat că sarcina însemnată a educării maselor prin intermediul filmului nu poate fi realizată dînd producții slabe. O condiție esențială a succesului este existența unui scenariu bun. Vorbitorul a făcut o critică tovărășească unora dintre regizorii tineri în ce privește atitudinea față de actori. Răspunderea lor față de realizarea filmului nu trebuie să-i împiedice să asculte părerile interpreților, să se sfătuiască cu ei. V. Rebengiuc a cerut de asemenea să se acorde mai multă atenție pregătirii rolurilor în perioada dinainte de filmare, pentru ca actorul să se obișnuiască, să se identifice cu personajul respectiv.Compozitorul Dumitru Capoianu s-a referit la colaborarea sa fructuoasă cu Gopo șj cu operatorul Gore Ionescu ; el a criticat improvizația în definitivarea părții muzicale a unor filme. Totodată, vorbitorul a insistat asupra utilității strîn- gerii relațiilor dintre cinematografie și Uniunea compozitorilor.Regizorul I.hd» Ciulei a spus,

TEATRE: Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romîne : Carmen — (orele 19.30). 
Teatrul de stat de operetă : Paganini — 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. Ca- 
raglale" (Sala Comedia): Orfeu în In
fern — (orele 19,30). (Sala Studio): Fiicele 
— (orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : Ciocîrlia — (orele 
19,30). (Sala Studio): Bucătăreasa — (o- 
rele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
Cezar și Cleopatra — (orele 19,30). (Sala 
Studio — str. Alex. Sahia nr. 76): Me
najeria de sticlă — (orele 19,30). Tea
trul pentru tineret și copii (Sala C. 
Miile): Micuța Dorrit — (orele 20). (Sala 
Libertatea): Doi la aritmetică — (orele 
10): Foștii copii — (orele 16). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești: Hoții șl var- 
diștii — (orele 19.30). Teatrul Evre
iesc de Stat : Vreau să fiu nevas
ta ta — (orele 20). Teatrul regional Bucu
rești: Povpstea Alexandrei Sokolova — 
(orele 20). Teatrul satiric muzical ,.C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy): Ca la revistă — (o- 
rele 20). (Sala Victoriei): Ocolul păraîn- 
tului în 30 de melodii — (orele 20). An
samblul de cîntece și dansuri al C.C.S.: 
Visuri îndrăznețe — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartagina în flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9 ; 11,30 , 14 , 16,30 ; 19 ; 21,15). Re
belul : rulează la cinematografele Repu
blica (10; 12; 14,15; 16.45; 19; 21), I. C. 
Frimu (9.30 11,45; 14; 16,30; 18,45;
21,15), G. Coșbuc (10; 12; 14,15; 16,30; 13,45: 
21). Omul merge după soare : rulează la 
cinematografele Magheru (10; 12; 15: 17; 
19: 21), Tineretului (10,30; 12,30; 14,30; 16,30: 
18,30; 20,30), Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Un erou îi) papuci ; București (9; 11; 13: 
15; 17; 19; 21), Gh. Doja (9,45; 12; 14,15: 
16,30; 18,45; 21). Ștefan cel Mare (10; 12; 
15: 17: 19; 21), 1 Mai (10.45; 13:15.15: 17,30:

crărilor, căutînd ca la discutarea proiectului să fie epuizate fogte problemele. Un rol important îl au aici grup.ele de creație, spiritul de .exigență al membrilor lor. Ară- tînd că selecționarea, promovarea cadrelor trebuie făcute cu mai multă gpijă. Paul Cornea a citat cazul unui regizor incor.ect, căruia studioul i-a acordat în mod nejuștificat încredere, în pofida unor repetate dovezi de ușurință, jnc,ompețență și lipsă de cultură. Problemele de etică, problemele disciplinei financiare, respectarea celei mai depline princi- piglițăți în colaborarea cu autorii, cu aetprii trebuie sg se bucure de maximă atenție.Referindurșe la importanta muncii și a răspunderii colective, vorbitorul a criticat lipsa de exigentă ce se face simțită uneori în activitatea consiliului artistic al studioului. Datoria cineaștilor este de a milita peptru oglindirea artistjcă a realjtăr ților noastre, pentru abordarea problemelor actualității, și astfel cinematografia noastră se va putea impune din ce în ce mai viguros pe arepa jntprngți-onală, contribuind la afirmarea superiorității realismului soeialîșț.Concluziile ședinței au fost trase de tov, Constanta Crăciun, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură Și Artă. Subliniind că dezbate^ rea a evidențiat unanimitatea de preocupări a cineaștilor noștri, înaltul lor simț de răspundere pentru dezvoltarea cinematografiei romî- nești pe baza sarcinilor trasate de partid, seriozitatea cu care lucrătorii din acest domeniu privesc îndatorirea de a asigura necontenita perfecționare a producției de filme artistice, tov. Constanța Crăciun s-a referit la realizările cinematografiei noastre, care stau mărturie mersului ei ascendent, marilor ei posibilități de dezvoltare. Ne putem astăzi mîndri cu o seamă de filme care reprezintă succese ale studioului „București”. Filmele noastre au cucerit lauri și peste hotare, atunci cînd ele au exprimat cu putere, convingător, ideile umanismului socialist. Și tocmai prin ideile ei înaintate, cinematografia noastră poate juca un rol tot mai de seamă în lupta ideologică ce se desfășoară azi pe plan internațional.Menționînd momentele emoționante ale întîlnirii protagoniștilor și realizatorilor filmului „Lupeni 29” cu oamenii muncii, cu cei cărora le-a fost destinat filmul — vorbitoarea a relevat răsunetul mare pe care acest film îl are în masele cele mai largi ale spectatorilor. Există în portofoliul studioului și alte filme, unele aparținînd producției anului trecut,

INTILNIRI INTERNATIONALE ALE FOTBALIȘTILOR

la ploiești: Petrolul—Ferencvăros 1-0țiunile ofensive, atgcînd de la început și pînă la sfîrșit.Țimp de 90 de minute pleieștenil qu dominat insistent cu întreaga e- chjpg, mai puțin porțqrul SfeibU ȘÎ stoperul Marin Marcel. Apărarea e- chipei maghiare avînd în formă excelentă pe Apșe] (portar) și Mqtrai (șloper) n-a putut fi depășită decît o dată țn minutul 62 cînd Ivan a înscris cu capul unicul qol al meciului.Puținele contraatacuri și șuturi la poarta lui Sfetcu au demonstrat că oaspeții au în formație jucători de valoare dintre care s-au remarcat îndeosebi Fenyvesi I, Fenyvesi II și Kôkéjiy. în minutul 40, Interul dreapta al echipei Ferencvăros, Rakosi, a fost eliminat de pe teren de arbitrul întîlniril, Faturos (Grecia), pentru vociferări la deciziile acestuia,
I. DUMITRIU

PLOIEȘTI (de la trimisul nostru). Fotbaliștii ploipșteni au încercat ieri șă facă toț ce este posibil pentru a-și asigura nu numai victoria în meciul revanșă cu binecunoscuta formație maghiară Ferencvăros, ci șj calificarea în competiția „Cupa orașelor tîrguri“. Ei au cîștiqat pînă la urmă partida, însă cu un scor minim (1—0), ceea ce nu le-a putut aduce și calificarea, deoarece primul joc a fost cîștiqat de echipa maghiară cu 2—0.Din alcătuirea formațiilor și așezarea jucătorilor pe teren s-au văzut intențiile echipelor. Ferencvăros a acordat o mare atenție apărării : în postul de centru înaintaș a fost folosit... mijlocașul Vilezsal, iar mijlocașii Havasl și Kocsis au jucat ca veritabili fundași. Echipa ploleștea- nă, dimpotrivă, a pus accent pe ac-
iabiiç|e$ti: lotul olimpic—Slovan Bratislava 1-1întîlnirea internațională de fotbal desfășurată pe stadionul Republicii, între formațiile lotului olimpic al R. P. Romîne Și Slovan-Bratislava, terminată la egalitate (1—1), nu a depășit ca valoare spectaculară nivelul unui meci obișnuit de campionat Formația „olimpicilor" ropțîpi, lipsită de omogenitate, a prestat un joc medjqcru, fără orizont, cele mai pregnante lacune maniiestîndu-le îndeosebi linia de înaintare. Pînă la marcarea primului gol (Constantin, în min, 25) fotbaliștii romJjji nu au încercat cu vreun șut mai periculos poarta apărată de Schroif. în acest

minut s-a consumat, de altfel, singura fază ofensivă de fotbal de bună calitate, realizată de înaintașii noștri în decurs de 90 de minute. în restul timpului au mai putut fi reținute trei sau patru incursiuni, realizate de Pîrcălab și,., atît.Probabil că antrenorii și-au însemnat cu minuțiozitate lipsurile manifestate de unii jucători, și, în cadrul programului de pregătin viitoare, vor căuta să le remedieze. Punctul echipei cehoslovace a fost realizat de Obert, în minutul 53.
C. M.

20). Noapte necruțătoare: Elena Pavel (10; 
12; 15; 17; 19; 21). 23 August (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Alex. Sahia (10; 12; 15; 
17; 19; 21). Povestea anilor înflăcărați — 
cinemascop: Lumina (rulează. în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 14, 
după-amiază 16; 18,15 ; 20,30). Bunica Sa
bella: Central (9,45; 12; 14,15; 16,30 ; 
18,45 ; 21), Luceafărul (16; 18,15; 20,30). 
Program de filme documentare rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la o- 
rele 21 la cinematograful Timpuri Noi. 
Partea ta de vină : rulează Ia cinema
tograful Maxim Gorki (16; 18,15; 20,30).
Dosarul furat: rulează la cinematogra
fele Alex. Popov (în continuare de la 
orele 9,30 pînă la orele 14, după-amiază 
16,15; 13,30; 21), Moșilor (16; 18.15; 20,30). 
Telefonista: 16 Februarie (16: 13; 20). O- 
mul amfîbie: 8 Martie (16; 18,15; 20.30). 
Camelia; rulează la cinematograful Olga 
Bancic (15; 17; 19; 21). Cîinelp sălbatic 
Dingo: Drumul Serii (16; 10; 20). Car
touche -- cinemascop: 30 Decembrie 
(11,30; 15; 17; 19; 21). Șapte dădace: ru
lează la cinematografele Aurei Vlaicu 
(15; 17; 19; 21). Ilie Pintilje (16; 13.15;
20,30). Mirajul: Cultural (16; 18; 20). Di
vorț italian: rulează la cinematografele 
C-tin David (16; 18.15; 20,30) G. Bacovia 
(15: 17: 19; 21). Vacanță la mare .— ci
nemascop: Miorița (9,45; 11,30; 13; 15.)5; 
17; 19; 21). Libertății (10; 12; 14,30; 16.30; 
18,30/ 20,30) B. Delavrancea (II: 16; 18: 
20), înfrățirea între popoare (10; 16; 18;
20). Contele <Je Mprjțe Cristo — cinema
scop (ambele serii): M Eminescu (11 ; 
15,30; 19). Kașmir — cinemascop: Popu
lar (16; 18,15; 20.30). Balada husarilor: T. 
Vladimjreseu ()5: 17; 10; 20.45), Munca
(lß; 18.15: 20.30).' Meșter la toațe: Arta 
(14.30; 16,30; 18,30: 20,30). Rîul și moartea: 
Flacăra (15; 17: 19: 21). Așa se fac cance
larii: Grivița (10; 12; 16; 18: 20). Floreasca 
(16; 18: 20). Festivalul Chaplin: v. Boai

altele începute anul acesta, care vor reprezenta neîndoios succese ale cinematografiei noastre. Toate acestea ne îndreptățesc ca în discuțiile noastre să fim mai exigent! față de faptul că — paralel cu realizări însemnate, valoroase din punct de vedere ideologic, artistic — producția anului trecut a cunoscut și o seamă de eșecuri.în concluzii s-a insistat în mod deosebit asupra necesității ca cinematografia noastră să realizeze filme de un înalt nivel ideologic și artistic consacrate aspectelor semnificative ale actualității, asupra necesității necontenitei desăvîrșiri a măiestriei creatorilor.Este necesară o vie preocupare pentru atragerea scriitorilor, a unor scenariști talentați in munca laborioasă, migăloasă! entuziastă, pătrunsă de spirit partinic, pentru realizarea unor opere necontenit mai profunde prin conținutul lor de idei și mai desăvîrșite din punct de vedere al realizării grtistice Grupei de prggție îi revine o serioasă răspundere ideologică Și artistică. A ridica ia un pivei înglț această responsabilitate, a determina o înaltă exigență în cadrul grupei și al studioului „bucurești” față de s.cepariu ca bază de pornire a filmului este una .din cerințele esențiale. Să se pună capăt trecerii în producție a unor scenarii neterminate, neclare în cp prjyește mesajul sau insuficient realizate artistic. în același timp șe impune ca cinematografia noastră împreună cu Uniunea Scriitorilor să lărgească cercul de scriitori care se consacră și activității cinematografice, iar studioul să depună eforturi pentru a crea și cadre proprii de scenariști.Vorbitoarea a subliniat de asemenea că regizorii sînt chemați să dovedească mai multă inițiativă, să dea un ajutor tovărășesc mai substanțial în cadrul grupei de creație. Echipa noastră de regizori, în rîn- durile căreia sînt un număr însemnat de creatori experimentați, va ști să aducă deplina contribuție în realizarea unor filme de tot mai înaltă valoare artistică.Consiliul cinematografiei, a cărui activitate s-a răsfrînt în mod pozitiv asupra rezolvării problemelor generale ale producției de filme, trebuie să-și îmbunătățească modul de lucru, să fie completat cu forțe care ft-au apropiat în această perioadă de cinematografie. Va trebui — s-a precizat mai departe în concluzii — ca împreună cu Ministerul învăță- mîntului să urmărim redeschiderea facultăților și secțiilor de pregătire a regizorilor, filmologilor, a teatrologilor, a operatorilor pentru cine

tă (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45). Ba
ronul Münchhausen: Unirea (11; 16;
18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 - Univer
sitatea tehnică la televiziune. 19,00 —
Jurnalul televiziunii. 19,15 - Emisiune 
pentru tineretul școlar. 19.40 — Mozaic de 
scurt metraje. 20,40 — Muzeul regional 
de artă plastică Craiova. In jurul orei 
21,00 — Transmisie ' din Studioul de 
concerte al Radiotelevlzlunil: „Concertul 
orchestrei simfonice a radioteleviziunii 
(partea a Il-a). Dirijor ; Carol Litvin. So
listă : soprana Arta Florescù. ’artistă e- 
merită. In încheiere: Buletin de știri.

CUM E VREMEA?
Ieri în țară : vremea ș-a menținut în 

général umedă și rece cu cerul variabil 
mai mult acoperit. Precipitații locale sub 
formă de ploaie, lapoviță și ninsoare au 
căzut în cea mai mare parte a țării. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit, iar 
în sud-estul țării a prezentat intensificări 
din sectorul nordic Temperatura aeru
lui la era 14 înregistra valori cuprinse 
între minus 3 grade la Avrămeni și pluș 
8 grade la Satü Mare. Déj și Oradea.

In București : vremea a fost rece cu 
cerul acoperit. Temporar a fulguit. Vîn
tul a suflat slab pînă la potrivit din 
nord-est. Temperatura maximă a fost de 
5 grade.

Pentru următoarele trei zile 5-6-7 : 
vreme schimbătoare cu cer temporar 
noros. Precipitații izolate. Vînt slab pînă 
la potrivit predominînd din nord-vest. 
Temperatura în creștere ușoară. Mini
mele vpr fi cuprinse între minus 4 șl 
plus 6. iar maximele între 5 și 15 grade.

In București : vreme schimbătoare cu 
cer tempqfgf noros. Vînt slab pipă la 
potrivit.'Temperatura în creștere ușoară.

matografie. corespunzător cu creșterea cerințelor de cadre. Critica cinematografică este încă datoare în ceea ce privește contribuția la informarea și dezvoltarea gustului publicului pentru film, la analizarea filmului romînesc, a tendințelor lui, la tratarea unor probleme fundamentale ale dezvoltării filmului artiștic din țara noastră.Participanții la discuții , au făcut numeroase propuneri, dintre care cele mai importante ay fost incluse în recomandările Consiliului cinematografiei, adoptate la sfîrșitpl ședinței. în aceste recomandări se subliniază că peptru generalizarea succeselor obținute de cinematografia noastră și pentru ridicarea ei la înălțimea cerințelor în creștere ale maselor, este necesară sporirea exigenței ideologice și artistice față de scenarii — ea și față de celelalte sectoare ale producției cinematografice — o preocupare vie și mai eficientă pentru dezvoltarea măiestriei creatorilor. în cș priveș’te lărgirea gamei tematice a filmelor, se va acorda toată atenția asigurări) unor scenarii valoroase, de genuri diferite, consacrate actualității, vieții și preocupărilor constructorilor socialismului ; se recomandă ca sjqdjoul „București“ să asigure. în perspectivă, realizarea unor noi filme inspirate din lupta revoluționară a poporului (filme despre evenimentele din 1907, greva generalș djjn 1920, luptele ceferiștilor și ne- troliștilor din 1933 despre Dof- tana, ș.a.). Se preconizează îmbunătățirea activității grupelor de creație, atragerea îp munca lor a unui larg activ de colaboratori compe- tenți ; îmbunătățirea sistemului de definitivare și int.rgre în producție a scenariijor. stim,ulîndu-șe responsabilitatea grupelor de cr.eatie. ș consiliului artistic în așa fel incit să se asigure operativitatea șj exigența necesare. Recomandărjjp Rrç_ văd, de asemenea, măsuri pvivjnd ridicarea nivelului ideologic si ar- tistico-profesional al creatorilor, formarea de cadre noi. .ințensif’ra, rea activității q'e coordonare și îndrumare a producției de filme artistice pe care o desfășoară Consiliul cinematografiei.
★Ședința de lucru lărgită a Consiliului cinematografiei a prilejuit dezbaterea principială a unor probleme actuale ale producției d.e filme ar- țistice, un schimb de vederi rodnic privind măsurile ce trebuje luate pentru a determina dezvoltarea mai fermă și mai rapidă a cinematografiei romînești.
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In serele grădinii botanice din Cluj (Foto : I. David)

Scrisoarea Comitetului Central al P. C. U. S
adresată Comitetului Central al P. C. Chinez

1963, vieepre-Miercuri 3 aprilie ședințele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine, Bodnăraș, a primit în audiență pro-Emil tocolară pe ambasadorul extraordinar si plenipotențiar al Republicii Populare Ungare la București, Jenö Kuti.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite următorul rezumat al scrisorii 
adresate de Comitetul Central al 
P.C.U.S. Comitetului Central al P. C. 
Chinez :Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice constată cu satisfacție că propunerile sale privind măsurile îndreptate spre întărirea unității și coeziunii rîndurilor mișcării comuniste s-au bucurat de un ecou pozitiv din partea C.C. al P.C. Chinez.Această declarație este cuprinsă în scrisoarea adresată la 30 martie 1963 de Comitetul Central al P.C.U.S. Comitetului Central al P.C. Chinez.„Salutăm consimțămîntul dv. de a se organiza o întîlnire între reprezentanți ai P.C.U.S. și ai P.C. Chinez“, se spune în scrisoare. „Această întîlnire este menită să joace un rol important în crearea unei atmosfere favorabile în relațiile dintre partidele frățești, în reglementarea divergențelor ivite în ultimul timp în mișcarea comunistă internațională. Am vrea să sperăm că în urma acestei întîlniri vom reuși să înfăptuim o serie de măsuri constructive pentru înlăturarea dificultăților existente“. C.C. al P.C.U.S. și tovarășul N. S. Hrușciov își exprimă recunoștința pentru invitația ,,de a vizita Pekinul cu prilejul călătoriei sale spre Cambodgia". în scrisoare se spune că N. S. Hrușciov „ar vizita cu multă plăcere R.P. Chineză“, dar călătoria sa în Cambodgia nu a fost fixată, în urma hotărîrii luate de organele de conducere ale P.C.U.S. încă la 12 februarie a.c. și anunțată în presă, în Cambodgia va pleca tovarășul L. I. Brejnev.„Tovarășul N. S. Hrușciov. care a vizitat de trei ori R.P. Chineză, speră să folosească în viitor amabila dv. invitație de a vizita China și de a se întîlni cu tovarășii chinezi“.saluta o vizi-

nilor muncii din țările sistemului capitaliști inclusiv lupta armată, a- tunci cînd popoarele o vor considera necesară, dezvoltarea neîntreruptă a mișcării de eliberare națională a popoarelor din țările coloniale și dependente”.în scrisoare se subliniază că, după cum arată faptele, „lupta pentru preîntîmpinarea unui război mondial nu încătușează cîtuși de puțin forțele mișcării mondiale comuniste și ale mișcării de eliberare națională ci, dimpotrivă, unește în jurul comuniștilor cele mai largi mase populare. Tocmai în condițiile coexistenței pașnice a statelor cu orîncluiri sociale diferite a .nxrevoluția socialistă porul algerian și-a

între 29 martie și 1 aprilie 1963, s-a ținut la București cea de-a XlV-a sesiune a Comisiei de colaborare tehnico-științifică între R. P. Romînă și R. D. Germană..Comisia a examinat activitatea desfășurată de la sesiunea a XIII-a și a adoptat hotărîri noi privind lărgirea în continuare a colaborării te'h- nico-științifice între cele două țări.Conform Protocolului semnat, R. P. Romînă va acorda ajutor teh- nico-științific' R. D. Germane îndeosebi în domeniul industriei petrolului și chimiei, industriei con-

și R. D. Germanăstructoare de mașini precum și în domeniul industriei ușoare și alimentare. R. D. Germană va acorda ajutor tehnico-științific R. P. Ro- mîne îndeosebi în domeniul industriei constructoare de mașini, electrotehnice, industriei chimice și ușoare.De asemenea, se va extinde colaborarea directă între institutele de cercetări și proiectări din diferite ramuri ale economiilor naționale din cele două țări.Sesiunea s-a desfășurat într-un spirit de prietenie și colaborare frățească.
REPOPULAREA CU PĂSTRĂVI 

A APELOR DE MUNTE. în incuba
toarele de la Argel. Barnar, Valea 
Putnei și Brodina s-au -pus încă din 
toamnă la incubât icre de păstrăvi 
indigeni. în primăvara aceasta, cînd 
vor ieși puii, vor fi deversați pe rîu- 
rile Brodina, Barnar. Moldovița, 
Ostra, Sadova și altele peste 500 000 
puieți de păstrăvi.

OPERATORI CINEMATOGRAFICI CA
LIFICAȚI. — In scopul ridicării calită
ții spectacolelor de film la cinemato
grafele sătești, în regiunea Hunedoara 
au început recent cursuri de perfec
ționare a operatorilor. La aceste 
cursuri, cu durată de 2 săptămîni, 
participă 40 de operatori, urmînd ca 
în viitor să frecventeze aceste cursuri

tofi operatorii de la cele 203 cinema
tografe sătești din regiune.

CURS DE INSTRUIRE A BIBLIO
TECARILOR. Din inițiativa comi
tetului regional de cultură și artă 
Banat, la Arad se desfășoară un curs 
de instruire a bibliotecarilor din sa
tele și comunele regiunii. Scopul 
acestui curs este de a îmbunătăți 
munca cu cartea în rîndul colecti
viștilor și mecanizatorilor. (De la 
Vasile Sardiu — corespondent voluntar.).

INFORMAȚII
Acad. Alice Săvulescu mulțumește 

pe această cale tuturor acelora care i-au 
împărtășit durerea la moartea soțului, 
academicianul Traian Săvulescu.

Cum putem spori producția agricolă 

pe solurile podzolice
(Urmare din pag. I-a)în sola permanentă de porumb pentru siloz din apropierea fermelor de animale, deoarece asigură obținerea de producții de cca. 40 000 kg la ha. Se rezolvă astfel o problemă deosebit de importantă a regiunii și anume : asigurarea unei baze furajere îndestulătoare sectorului zootehnic în continuă dezvoltare. Această metodă se va urmări în continuare, pentru a se stabili cît timp se resimte efectul desfundării și în funcție de aceasta să se vadă eficiența sa economică.La cultura griului de toamnă, tot din pricina permeabilității reduse a solurilor, se produc pagube însemnate din cauza băltirii apei în timpul ploilor din toamnă și topirii zăpezii în primăvară. De aceea, la a- ceastă cultură, arătura trebuie făcută în spinări, asigurîndu-șe astfel evacuarea excesului de apă. Dar a- rătura în spinări nu se extinde în practică, deși este o măsură deosebit de importantă, din cauză că numeroasele șanțuri care se creează aduc defecțiuni combinelor în timpul recoltării. Problema care se pune este de a stabili în scurt timp lățimea cea mai indicată a parcelelor arate în spinări, care să fie convenabilă din punct de vedere al mecanizării recoltatului și să asigure și eliminarea excesului de umiditate.Aici trebuie să mai adăugăm un lucru. Se poate spune că problema mecanizării culturii grîului și porumbului este aproape complet rezolvată. Dar de cele mai multe ori încercarea mașinilor s-a făcut pe soluri cernoziomuri, soluri afinate. Podzolurile ridică probleme speciale în fața mecanizatorilor și de aceste soluri s-a ocupat în prea mică măsură Institutul de cercetări pentru mecanizarea agriculturii.

Sporind fertilitatea solurilor pod- 
zolice, prin măsurile arătate mai sus. 
se creează posibilitatea folosirii unei 
rezerve deosebit de importante pen
tru creșterea producției agricole — 
introducerea soiurilor de mare pro
ductivitate. In experiențele efectua
te de Stațiunea experimentală Argeș s-au urmărit mai multe soiuri

de grîu și hibrizi de porumb în diferite condiții de cultură. în cazul cînd nu s-au dat amendamente și nu s-au aplicat îngrășăminte chimice, diferențele de producție la soiurile cercetate au fost neînsemnate. Dar dacă s-au folosit amendamente și îngrășăminte, soiurile de mare productivitate au dat recolte mult mai mari. La porumb, la soiul Romînesc de Studina s-a obținut o producție de 3 320 kg la ha, în timp ce la hibridul dublu 206, producția a fost de 4 683 kg la ha.Aplicarea în complex a măsurilor arătate duce în mod nemijlocit la obținerea de recolte mari, asigură creșterea continuă a producției de cereale. La indicația biroului comitetului regional de partid, consiliul agricol regional a îndrumat unitățile agricole din regiune în luarea unor măsuri pentru extinderea în producție a rezultatelor acestor cercetări, în anul 1962, s-au aplicat amendamente pe suprafața de 15 000 ha, iar pentru anul 1963, gospodăriile agricole de stat și colective din regiune și-au propus să dubleze suprafața amendată. Se duce o muncă susținută pentru strîngerea și pregătirea gunoiului de grajd. Arăturile adînci se fac numai cu scormonitorul. Repartizarea îngrășămintelor chimice s-a făcut ținînd seama de raportul cel mai potrivit între azot și fosfor. Datorită acestui fapt, acum se poate vorbi de gospodării care obțin recolte mari de grîu și de porumb pe suprafețe întinse. G.A.S. Căteasca, pe toată suprafața cultivată cu grîu a obținut în anul trecut o producție de 2 200 kg la ha ; G.A.S. Vedea a realizat peste 5 000 kg porumb boabe la ha pe lotul record, iar G.A.C. din comuna Scorni- cești a obținut pe toată suprafața cultivată cu porumb o producție de 3 300 kg la ha. iar pe unele parcele 4 500 kg la ha. Aceste exemple, care confirmă rezultatele experiențelor făcute, arată că se pot obține recolte mari și pe solurile cu cea mai scăzută fertilitate naturală, că s-a creat posibilitatea obținerii de recolte din ce' în ce mai mari în regiunea Argeș.

„C.C. al P.C.U.S. ar tă a tovarășului Mao Țze-dun. CeJ mai bun timp pentru ar fi primăvara sau anotimpuri frumoase în țara noastră. Sîntem gata și la orice altă dată, să-l primim așa cum se cuvine pe tovarășul Mao Țze-dun. ca pe un reprezentant al unui partid frățesc și al poporului frate chinez“.în scrisoare se spune că dacă călătoria lui Mao Țze-dun la Moscova nu poate avea loc în prezent „sîntem gata să acceptăm considerentele dv. cu privire la o întîlnire a reprezentanților P.C.U.S. și P.C. Chinez la Moscova, la nivel înalt. Credem că această întîlnire ar putea avea loc aproximativ la 15 mai 1963, dacă a- ceastă dată este acceptabilă pentru dv.“.„Ne bucură foarte mult, se spune în. scrisoarea C.C. al P.C.U.S., faptul că tovarășii chinezi consideră,' ca și noi, această apropiată întîlnire între reprezentanți ai P. C. Chinez și ai P.C.U.S. drept un „pas necesar pentru pregătirea convocării unei consfătuiri a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din toate țările“.Subliniind că în ultimul timp, în declarațiile multor conducători ai partidelor frățești a fost exprimat pe bună dreptate punctul de vedere cu privire la necesitatea de a se face înainte de consfătuire o serie de pași, în urma cărora s-ar crea o situație normală în mișcarea comunistă, iar lupta de opinii s-ar încadra în limitele admisibile ale unor discuții tovărășești de partid, C.C. al P.C.U.S. scrie : „Acum, după cum rezultă din scrisoarea dv, și dv sînteți de acord cu aceasta și se poate considera că s-a realizat un anumit progres în ce privește pregătirea consfătuirii ce urmează șă aibă loc“.„Firește, cînd cele două partide ale noastre discută probleme care privesc toate partidele frățești, a- ceastă discuție poate avea doar un caracter preliminar. Consfătuirile din 1957 și 1960 au arătat că linia mișcării poate fi în cazul colectiv cînd se .venită de experiența multilaterală a tuturor detașamentelor ei".în scrisoare se expun punctele de vedere ale C.C. al P.C.U.S. în probleme de importanță principială și se exprimă speranța că această expunere a punctelor de vedere „va ajuta la schițarea cercului de probleme care necesită un schimb de păreri la întîlnirea bilaterală și va înlesni înlăturarea divergențelor e- xistente".P.C.U.S. pornește de la premisa că „epoca noastră, al cărei conținut principal îl constituie trecerea de la capitalism la socialism, începută odată cu marea Revoluție Socialistă din Octombrie, este epoca luptei dintre cele două sisteme sociale opuse, epoca revoluțiilor socialiste și a revoluțiilor de eliberare națională, epoca prăbușirii imperialismului, a lichidării sistemului colonial, epoca trecerii pe calea socialismului a noi și noi popoare, a triumfului socialismului și comunismului pe scară mondială“.Crearea sistemului mondial socialist este o cucerire istorică a clasei muncitoare internaționale și a tuturor oamenilor muncii. Ea traduce în fapt visurile omenirii cu privire la o societate nouă. „Creșterea producției, uriașele realizări ale științei și tehnicii în țările socialismului au permis să se creeze o astfel de putere economică și defensivă a comunității socialiste, care este nu numai un scut de nădejde al cuceririlor socialismului, dar și un bastion puternic al păcii și securității popoarelor de pe întregul glob pă- mîntesc".Schimbarea radicală a raportului de forțe în favoarea socialismului, în detrimentul imperialismului, este de asemenea legată de adîncirea continuă a crizei generale a capitalismului, de ascuțirea tuturor contradicțiilor acestuia. Mutarea centrului economic al imperialismului din Europa în S.U.A. a fost urmată de mutarea centrelor politic și militar. „Burghezia monopolistă din

această vizită vara aceasta,

comuniste internaționale elaborată cu succes numai cînd la aceasta participă în toate partidele frățești și ține seama în măsura cu-

S.U.A. a devenit principalul bastion al reacțiunii internaționale. Ea și-a asumat rolul de salvator al capitalismului. Imperialismul american îndeplinește în prezent funcția de jandarm internațional“.După cum se arată în scrisoarea C.C. al P.C.U.S., imperialismul american, folosind politica blocurilor militare, caută să supună dominației sale celelalte țări capitaliste. Aceasta provoacă o rezistență față de Statele Unite ale Americii din partea Franței, Germaniei occidentale, Japoniei și din partea celorlalte mari state capitaliste. Se intensifică tendința unor țări europene de a se smulge de sub dictatul american. „Toate acestea duc la agravarea nodului de rivalități și conflicte imperialiste existente și la apariția altora noi, ceea ce slăbește sistemul capitalismului în ansamblu”.Constatînd că „esența antipopulară și rapace a imperialismului nu s-a schimbat", C.C. al P.C.U.S. subliniază că odată cu crearea sistemului mondial socialist, odată cu creșterea forței lui economice și militare, posibilitățile imperialismului de a influenta evoluția procesului istoric se îngustează vizibil, iar odată cu aceasta se schimbă formele și metodele lui de luptă împotriva țărilor socialiste, împotriva mișcării revoluționare mondiale și a mișcării de eliberare națională.„Este absolut evident, se spune în scrisoare, că în epoca contemporană principalul conținut și principala orientare a evoluției istorice a societății omenești nu mai sînt determinate de imperialism, ci de sistemul mondial socialist, de toate forțele progresiste care luptă împotriva imperialismului, pentru transformarea socialistă a societății“.Contradicția dintre capitalism și socialism este principala contradicție a epocij noastre. De rezultatul luptei dintre cele două sisteme mondiale depind în măsură hotărîtoare destinele păcii, democrației și socialismului. Totodată, raportul de forțe pe arena mondială se schimbă neîncetat în favoarea socialismului.C.C. al P.C.U.S. arată că „atît timp cît nu va fi înfăptuită dezarmarea, comunitatea socialistă trebuie să dețină întotdeauna superioritatea asupra imperialiștilor în ce privește forțele sale armate. îi vom sili pe imperialiști să țină minte că dacă ar dezlănțui un război, pentru a rezolva prin forța armelor problema căii pe care trebuie să se dezvolte omenirea —- pe calea capitalismului sau pe calea socialismului — acesta va fi ultimul răZboi, în care imperialismul va fi zdrobit definitiv“.Actualul raport de forțe pe arena mondială a dat țărilor socialiste .posibilitatea ca, împreună cu toate rȘ,2:?rve Pe P^-'Upe leniniste, pe po- forțeld~îubrtoare*'  depacè.-saridice- pentru prima oară în istorie sarcina pe deplin realistă de a preîntîmpina un nou război mondial, de a asigura pacea și securitatea popoarelor,Anii care au trecut de la adoptarea Declarației din 1960 au confirmat pe deplin justețea acestei teze. Faptul că forțele agresive n-au izbutit să împingă omenirea în prăpastia unui război distrugător, constituie unul cele mai importante rezultate întăririi puterii țărilor socialiste, promovării neabătute de către cestêa- a unei politici externe pace care se bucură tot mai mult de recunoaștere șl sprijin în rîndul a sute de milioane de oameni și triumfă asupra politicii imperialiste a agresiunii și războiului.C.C, al P.C.U.S. constată că „în prezent imperialiștii pun la cale cel mai mare complot internațional din istorie împotriya țărilor socialiste și împotriva mișcării mondiale de eliberare. Se înțelege că nu există garanție eă imperialiștii nu vor încerca să dezlănțuie un război mondial. Comuniștii trebuie să vadă clar acest pericol".Dar teama de o contralovitură termonucleară, frica de răzbunare îl reține pe imperialiști de la dezlănțuirea unui război mondial. „Comunitatea socialistă s-a întărit atît, în- cît imperialismul nu mai poate impune popoarelor condițiile sale și nu mai poate să le dicteze voința ca în trecut. Aceasta constituie o cucerire istorică a clasei muncitoare internaționale și a popoarelor din toate țările”.Războiul mondial, cu care imperialismul amenință omenirea, nu constituie o inevitabilitate fatală. Un rezultat al superiorității crescînde a forțelor socialismului asupra forțelor imperialismului, a forțelor păcii a- supra forțelor războiului este acela că, încă înainte de victoria deplină a socialismului pe pămînt, cînd capitalismul mai există într-o parte a lumii, apare posibilitatea reală de a exclude războiul mondial din viața societății.în scrisoare se subliniază că pen- .. tru preîntîmpinarea acestui război este necesară întărirea continuă pe toate căile a sistemului socialist, coeziunea tuturor forțelor clasei muncitoare internaționale, a mișcării de eliberare națională, a tuturor forțelor democratice.„Aprecierea lucidă a consecințelor inevitabile ale unui război termonuclear pentru întreaga omenire, pentru cauza socialismului ridică în mod imperios în fața marxist-le- niniștilor sarcina de a face tot ce le stă în putință pentru a preîntîmpina un nou conflict mondial“.C.C. al P.C.U.S. se călăuzește ferm după teza Declarației din 1960 care arată că în condițiile împărțirii lumii în două sisteme, singurul principiu just și rezonabil în relațiile internaționale îl constituie principiul coexistenței pașnice a statelor cu o- rînduiri sociale diferite.„Politica coexistenței pașnice corespunde intereselor fundamentale ale tuturor popoarelor, ea contribuie la întărirea pozițiilor socialismului, la creșterea influenței internaționale a țărilor socialiste, sporește prestigiul și influența comuniștilor”.„Coexistența pașnică a statelor cu orînduiri sociale diferite presupune : lupta ideologică, politică și economică susținută între cele două sisteme sociale, lupta de clasă a oame-

fost înfăptuită din Cuba, po- dobîndit independența națională, peste 40 de țări și-au cucerit independența națională, partidele frățești s-au întărit și au crescut, influența mișcării comuniste mondiale a sporit”.Folosind condițiile coexistenței pașnice, țările socialiste obțin mereu noi succese în întrecerea economică cu capitalismul.„Partidul nostru pornește de la premisa că în epoca contemporană există condiții internaționale și interne favorabile pentru trecerea la socialism a noi și noi țări. Acest lucru este valabil atît pentru țările capitaliste dezvoltate, cît și pentru țările care au dobîndit recent independența națională”.Elaborînd linia tactică ; sale, se spune în scrisoare, partid comunist nu poate să nu țină seama de experiența întregii mișcări mondiale comuniste, să nu acorde atenție intereselor, țelurilor și sarcinilor pe care le ridică mișcarea noastră în ansamblu, linia sa generală în perioada respectivă.Dar. cu toate acestea, se subliniază în scrisoare, elaborarea formelor și metodelor de luptă pentru socialism. în fiecare țară în parte este o chestiune internă a clasei muncitoare din țara respectivă și a avangărzii sale comuniste.-Nici un alt partid frățesc,, indiferent de numărul membrilor lui, de experiența și prestigiul lui nu poate stabili tactica, formele și metodele luptei revoluționare în alte țări.C.C. al P.C.U.S. subliniază că „în vremea noastră crește considerabil importanța mișcărilor democratice — a luptei pentru pacea generală, pentru preîntîmpinarea unei catastrofe termonucleare mondiale, pentru menținerea suveranității naționale, în apărarea democrației împotriva ofensivei fascismului, pentru înfăptuirea unor transformări a- grare, importanța mișcării umaniste în apărarea culturii etc.”.„Partidul nostru se situează fără
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■zițiile Declarației din 1960, care a- rată că revoluția socialistă nu este legată în mod obligatoriu de un război. Dacă războaiele mondiale pot duce la o revoluție victorioasă, revoluțiile sînt. pe deplin posibile și fără războaie”.Se înțelege, arată C.C. al P.C.U.S., că în orice formă s-ar înfăptui trecerea de la capitalism la socialism, ea este posibilă numai pe calea revoluției socialiste, a dictaturii proletariatului în diferitele ei forme. ,,Dînd o înaltă prețuire luptei pline de abnegație a clasei muncitoare în frunte cu comuniștii din țările capitalului, P.C.U.S. consideră de datoria sa să le acorde ajutor și sprijin multilateral’-’,După cum se arată în scrisoare, P.C.U.S. „consideră mișcarea cl'e eliberare națională ca parte integrantă a procesului revoluționar mondial, ca o puternică forță care distruge frontul imperialismului“.„Creșterea forțelor sistemului socialist contribuie activ la eliberarea popoarelor asuprite, la dobîndirea independenței economice de către ele, la dezvoltarea și adîncirea continuă a mișcării de eliberare națională, a luptei sale împotriva oricăror forme de colonialism vechi și nou".După ce subliniază că mișcarea de eliberare națională a intrat în stadiul final al lichidării regimurilor coloniale, C.C. al P.C.U.S. declară : „Sarcinile arzătoare ale renașterii naționale în țările care au scuturat jugul colonial se înfăptuiesc cu succes numai cu condiția unei lupte hotărîte împotriva imperialismului și împotriva rămășițelor feudalismului, pe calea unirii într-un front național unic a tuturor forțelor patriotice ale națiunii — clasa muncitoare, țărănimea, burghezia națională și intelectualitatea democrată“.„Acum, cînd independența politică a fost cucerită, pe primul plan apare lupta tinerelor state suverane împotriva imperialismului, pentru renașterea națională definitivă, pentru independența economică. Dobîndirea de către țările slab dezvoltate a independenței depline ar însemna o nouă slăbire serioasă a imperialismului".C.C. al P.C.U.S. declară : „P.C.U.S. consideră că alianța frățească cu popoarele care au scuturat jugul colonial și cu popoarele din semicolonii constituie una din pietrele unghiulare ale politicii sale internaționale".„Uniunea Sovietică a sprijinit și continuă să sprijine războaiele sfinte ale popoarelor pentru libertate, ea acordînd mișcării de eliberare națională un sprijin moral, economic, militar și politic multilateral”.„Pronunțîndu-se împotriva exportului de revoluție, se subliniază în scrisoare, partidul nostru a făcut și continuă să facă totul pentru a bara calea exportului de contrarevoluție. Sîntem ferm convinși că legătura și unitatea de acțiune a celor trei mărețe forțe revoluționare ale contemporaneității — popoarele care construiesc socialismul și comunismul, mișcarea muncitorească revoluționară internațională, mișcarea de eliberare națională — constituie baza luptei popoarelor împotriva imperialismului, chezășia victoriei lor.C.C. al P.C.U.S. subliniază că „întregul mers al dezvoltării mondiale din ultimii ani a confirmat în întregime justețea liniei mișcării comuniste“. „Sîntem profund convinși că nu există nici un temei pentru revizuirea acestei linii“,

După ce arată unității rîndurilor mișcării comuniste și coeziunii țărilor socialiste, C.C. al P.C.U.S. subliniază că „în mișcarea comunistă nu există partide „sus-puse“ și „subordonate“. „Supremația unui partid sau manifestarea unei hegemonii nu oferă mișcării comuniste și muncitorești internaționale nimic pozitiv, ci numai lucruri negative. Toate partidele comuniste sînt independente și egale în drepturi, toate poartă răspunderea pentru soarta mișcării comuniste, pentru victoriile și insuccesele ei, toate trebuie să-și statornicească relațiile pe baza internaționalismului proletar și a ajutorului reciproc“, „Noi pornim, de asemenea, de ia premisa că internaționalismul proletar formulează cerințe unice pentru toate partidele, mari și mici, dar nu face excepții pentru nimeni”.Totodată. C.C. al P.C.U.S. subliniază că „egalitatea socialistă în drepturi nu înseamnă numai drepturi egale în participarea la elaborarea colectivă a liniei generale, ci și răspunderea egală a partidelor frățești din țările socialiste pentru destinele întregii comunități”.Nu trecem cu vederea faptul că în relațiile dintre țările socialiste pot să apară moduri diferite de înțelegere a unei probleme sau alta a construcției interne și a mișcării comuniste internaționale, moduri diferite de înțelegere a formelor metodelor colaborării noastre, se a- rată în scrisoare. Nu trebuie, asemenea, exclusă nici eventualitatea că o cauză a divergentelor poate fi și abordarea diferită a rezolvării unor probleme mului într-un în altul.„Exagerarea ților specifice, la devierea de Ignorarea particularităților nale poate să ducă la ruperea viață, de mase, poate să aducă prejudicii cauzei socialismului”.C.C. al P.C.U.S. subliniază că „divergentele ideologice și tactice nu trebuie să fie folosite în nici un caz ca sursă de ațîțare a sentimentelor și prejudecăților naționaliste, a neîncrederii și discordiei între popoarele socialiste“..„P.C.U.S., se spune în continuarea scrisorii, nu a făcut niciodată și nu va face nici un pas care ar putea sădi în popoarele țării noastre sentimente ostile față de poporul frate chinez, față de alte popoare. Dimpotrivă, în toate condițiile, partidul nostru propagă neabătut și perseverent ideile internaționalismului, ale caldei prietenii cu popoarele țărilor socialiste, m toate popoarele lumii. Considerăm important să subliniem acest lucru și sperăm că C.C. al P.C. Chinez împărtășește această poziție”.C.C. al P.C.U.S. subliniază că in mișcarea internațională comunistă, muncitorească ' și de eliberare „este necesară unirea eforturilor comune, mobilizarea popoarelor în lupta împotriva imperialismului".„Coeziunea maselor în lupta împotriva imperialismului numai după principiul apartenenței la un continent sau altul — fie Africa, Asia, America Latină sau Europa — poate cauza- prejudicii popoarelor care luptă. Aceasta nu ar fi unire ci. de fapt, o dezbinare a forțelor tului unic, antiimperiglist’’.C.C, al P.C.U.S, declară călăuzește ferm după tezele Declarației din 1960 cu privire ia necesitatea luptei pe două fronturi — împotriva oportunismului de dreapta și de stînga.„Partidul nostru, după interesele mișcării mondiale baza principiilor marxism-leninis- mului, va duce și pe viitor o luptă hotărîtă atît împotriva oportmiiș- mului de dreapta, cît și împotriva oportunismului de stînga, care în prezent nu este mai puțin periculos decît revizionismul”.Relevînd că actuala linie a mișcării comuniste internaționale, care și-a găsit expresia în cele două Declarații ale partidelor frățești, este singura linie justă, C.C, al P.C.U.S. ar considera util ca la întîlnirea care urmează să aibă loc între reprezentanții P.C.U.S. și P.C. Chinez, să se discute următoarele probleme de cea mai mare actualitate ;a) Problemele luptei pentru întărirea continuă a puterii sistemului mondial socialist și pentru transformarea lui în factorul hotărîtor ăl dezvoltării societății omenești, ceea ce constituie principala trăsătură caracteristică a epocii noastre. Am putea discuta împreună cum să asigurăm maj rapid și mai bine victoria țărilor socialiste în întrecerea economică pașnică cu capitalismul ;b) Problemele luptei pentru pace și coexistență pașnică. Necesitatea unirii eforturilor tuturor forțelor iubitoare de pace în vederea luptei pentru preîntîmpinarea unui nou război mondial termonuclear. Crearea și consolidarea celui mai larg front unit al partizanilor păcii. Demascarea esenței reacționare a imperialismului, ridicarea vigilenței și mobilizarea maselor largi populare la lupta împotriva pregătirii unui nou război mondial de către imperialiști, la zădărnicirea planurilor agresive ale imperialiștilor, la izolarea forțelor reacțiunii și războiului. Afirmarea în relațiile internaționale a principiului leninist al coexistenței pașnice a statelor cu orînduiri sociale diferite. Lupta pentru dezarmarea generală și totală. pentru lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial :c) Problemele luptei împotriva imperialismului. în frunte cu S.U.A. Folosirea în interesele cauzei noastre a slăbirii pozițiilor capitalismului. a creșterii instabilității întregului sistem capitalist al economiei
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mondiale, a ascuțirii contradicțiiloi! capitalismului și, în primul rînd, a contradicțiilor dintre muncă și capital, a crizei profunde a ideologiei și politicii burgheze. Sprijinirea luptei de clasă și revoluționare a oamenilor muncii din țările capitaliste împotriva monopolurilor, pentru eliberarea socială, pentru lichidarea exploatării omului de către om, pentru lărgirea drepturilor și libertăților democratice ale popoarelor ;d) Problemele mișcării de eliberare națională. Sprijinirea și dezvoltarea pe toate căile a luptei de eliberare națională a popoarelor. Lupta pentru lichidarea totală și definitivă a colonialismului și neocolonia- lismului sub orice forme. Sprijinirea popoarelor care luptă împotriva colonialismului, precum și a țărilor care luptă pentru eliberarea lor națională. Dezvoltarea colaborării economice și culturale cu aceste țări :e) Problemele consolidării unității și coeziunii comunității socialiste, a rîndurilor mișcării comuniste. Necesitatea unirii pe toate căile a mișcării comuniste internaționale, forța politică cea mai influentă a timpurilor noastre, mai cu seamă în condițiile cînd reacțiunea imperialistă se unește în vederea luptei împotriva comunismului, împiedicarea oricăror acțiuni de natură să zdruncine această unitate, respectarea solidară de către fiecare partid frățesc a a- precierilor și concluziilor elaborate în comun. Continuarea luptei împotriva revizionismului și dogmatismului. ca o condiție indispensabilă pentru apărarea purității marxism-leni- nismului și pentru dezvoltarea sa creatoare, pentru obținerea de noi suecese de către mișcarea comunistă. Dezvoltarea relațiilor dintre partidele frățești pe baza principiilor internaționalismului proletar, ajutorului și sprijinului reciproc. Elaborarea unor măsuri comune pentru intensificarea luptei ideologice și politice împotriva imperialismului și reacțiunii.C.C. al P.C.U.S. relevă că în cadrul discuțiilor pot fi abordate toate problemele formulate în scrisoarea C.C. al P. C. Chinez, probleme care prezintă un interes comun și decurg din sarcinile luptei pentru înfăptuirea hotărîrilor Consfătuirilor de la Moscova. O mare importantă ar a- vea discutarea problemelor legate de întărirea coeziunii dintre U.R.S.S. și R. P. Chineză.în ce privește problemele albaneză și iugoslavă care au fost abordate în scrisoarea C.C. al P. C. Chinez, C.C. al P.C.U.S. consideră că „deși aceste probleme sînt principiale, ele nu pot Și nu trebuie să lase în umbră problemele principale ale contemporaneității care trebuie să fie discutate în cadrul întîlnirii noastre”.Deși în ultimul timp, subliniază C.C. al P.C.U.S., conducătorii Partidului Muncii din Albania s-au dedat în repetate rînduri și continuă să se dedea la atacuri calomnioase împotriva partidului nostru și a poporului sovietic, noi, călăuzindu-ne după interese superioare nu renunțăm la ideea că relațiile dintre P.C.U.S. și Partidul Muncii d'in Albania pot fi îmbunătățite. La sfîrșițul lunii februarie a.c.. C.C. al P.C.U.S. a manifestat incă o dată inițiativa și a adresat C.C. al Partidului Muncii din Albania propunerea de a organiza o In- tîlnire bilaterală între reprezentanți ai celor două partide ale noastre, Dar nici acest demers tovărășesc al nostru nu a găsit un ecou corespunzător din partea conducerii albaneze Conducătorii Partidului Muncii din Albania nu au găsit necesar nici măcar să primească scrisoarea noastră care cuprindea propunerea C.C. al P.C.U.S. cu privire la organizarea unei întîlniri bilaterale. Ulterior, răzgîndindu-se probabil, conducătorii albanezi au adresat o scrisoare în care vorbesc despre o asemenea întîlnire, formulînd o serie de rezerve și condiții, Dacă se va manifesta cu adevărat dorința, sîntem gata să organizăm întîlnirea.în ce privește Iugoslavia, C.C. al P.C.U.S.. consideră că ea este o țară socialistă și în relațiile sale cu ea tinde să realizeze o apropiere între R.P.F. Iugoslavia și comunitatea socialistă, ceea ce corespunde liniei partidelor frățești spre unjrea tuturor forțelor antiimperialiste din lume.„Totodată. P.C.U.S. consideră că există divergente serioase cu Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia în- tr-o serie de probleme ideologice, consideră necesar să spună acest lucru tovarășilor iugoslavi, criticînd acele concepții ale seste neiuste".C.C. al P.C.U.S.P. C. Chinez „să pentru înfăptuirea ______niei marxist-leniniste în mișcarea comunistă internațională. împotriva revizionismului și dogmatismului, pentru coeziunea rîndurilor mișcării comuniste internaționale, pentru respectarea liniei elaborate în colectiv, împotriva oricăror încălcări si interpretări arbitrare ale acestei linii“.Partidul nostru, declară C.C. al P.C.U.S.. nu se Iasă atras in focul luptei polemice ci, dîndu-și seama de răspunderea noastră comună față de mișcarea ^comunistă mondială, se străduiește să oprească procesul primejdios al lunecării spre o nouă repriză de discuții. Pentru oricine este evident că și noi am avea destule de spus în apărarea liniei leniniste a P.C.U.S.. în apărarea liniei generale a mișcării comuniste internaționale, ca răspuns la atacurile nefondate cuprinse în ultimele articole publicate în presa chineză.„Propunem o întîlnire nu pentru ascuțirea luptei, ci pentru a ajunge la o înțelegere în problemele de cea mai mare importantă care au apărut in mișcarea comunistă internațională .
★

general al C.C, al P.C. Chinez, șl le-a 
înmînaf textul scrisorii din 30 martie 
a.c. a Comitetului Central a' P.C.U.S. 
adresate Comitetului Central al P. C.' 
Chinez.

Ziaru Pravda’ din 3 aprilie a publi
cat textu integral al scrisorii.

lor pe care le gă-cheamă C.C. al luptăm împreună consecventă a li- în mișcarea
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„Luna-4“ își continuă zborul
• Radiocomunicațiile se mențin constante • Obser
vatorul din Crimeea a fotografiat stația automată

MOSCOVA 3 (Agerpres). — TASS transmite : în timpul care a trecut 
de la lansare, stația automată „Luna-4” s-a îndepărtat de Pămînt cu 
216 000 km. Radiocomunicațiile cu stația se mențin constante pe frecvența 
de 183,6 MHz. Au fost efectuate cîteva măsurători asupra traiectoriei în 
scopul precizării parametrilor traiectoriei de mișcare a stației „Luna-4”. 
Informațiile telemetrice obținute de la bordul stației dovedesc că între
gul aparataj funcționează normal. Presiunea și temperatura din interio
rul stației sînt menținute în limitele dinainte stabilite.

în noaptea spre 3 aprilie a avut loc fotografierea obiectului pe fondul 
boitei înstelate. Observatorul din Crimeea a obținut o fotografie repre- 
zentînd un obiect sub forma unei stele cu luminozitate stelară de 14,5.

La 3 aprilie, ora 18 (ora Moscovei), stația va avea următoarele coor
donate astronomice : ascensiune dreaptă — 10 ore 44 minute, declinația — 
17 grade și 40 minute.

Observațiile asupra zborului stației automate „Luna-4” continuă. Re
zultatele acestor observații vor fi comunicate la 4 aprilie.

Un corespondent al agenției 
Associated Press a subliniat că, 
după cum reiese din greutatea sta
ției „Luna-4”, lansarea ei a necesi
tat o rachetă cu o forță de presiu
ne de 1 000 000 sau 1 200 000 de li
vre, în timp ce puterea rachetei 
americane celei mai puternice — 
„Atlas“ — este astăzi de numai 
360 000 de livre.

★
STOCKHOLM. „Rușii au de

monstrat încă o dată, în mod con
vingător, că dețin o superioritate 
în tehnica rachetelor. însăși pla
sarea pe traiectorie și deplasarea 
spre Lună a unui gigant în greu
tate de 1,5 tone reprezintă un 
triumf“ — scrie comentatorul 
științific al ziarului „SVENSKA 
DAGBLADET".

„O nouă performanță impresionantă“
Spre dezvăluirea tainelor Lunii

Lucrările Comitetului 
celor 18 de !a öenevaGENEVA 3. — Trimisul specialAgerpres C. Benga transmite : In cea de-a 117-a ședință a Comitetului celor 18 pentru dezarmare, prezidată de S. Țarapkin, conducătorul delegației U.R.S.S., a fost discutată propunerea sovietică, care prevede păstrarea de către S.U.A. și U.R.Ș.S., pînă la sfîrșitul celei de-a doua etape a dezarmării generale și totale, a unei cantități strict limitate de anumite tipuri de rachete.Reprezentantul Canadei, Burns, deși a declarat că propunerea sovietică este interesantă, a sprijinit totuși planul american de reducere cu numai 30 la sută a tuturor tipurilor de armament, inclusiv rachete. A- ceeași poziție a fost adoptată de delegatul englez.Apoi S. Țarapkin a anunțat că la viitoarea ședință, fixată pentru 5 aprilie, copreședinții Comitetului vor prezenta un raport, cu privire la desfășurarea lucrărilor Comitetului conform prevederilor rezoluției Adunării Generale a O.N.U.

Marea sărbătoare 
a poporului frate ungar

Printre milioa
nele de oameni 
care au ascultat 
la radio știrea 
despre zborul 
stației interpla
netare „Lunnik IV” se aflau și 
membrii grupului de cosmonauți 
care se pregătesc la Centrul cos
mic sovietic pentru viitoarele 
zboruri. Poate că unul din ei — 
a declarat comandantul grupului, 
It. col. Iuri Gagarin — va zbura 
în Lună. „Lunnik IV”—a spus el 
— ne deschide nouă, cosmonauți- 
lor, drumul spre Lună. Cred că 
vor mai fi și alte zboruri de sta
ții automate, zboruri ale rachete
lor cu animale, înainte ca omul 
să urce treptele navei cosmice ce 
șe va îndrepta spre Lună. Dar 
important este că nu mai avem 
mult de așteptat.

După cum afirmă I. Liskii, șe
ful sectorului de fizică a Lunii și 
planetelor al Institutului astrono
mic Sternberg, cu ajutorul sta
țiilor automate se urmărește lă
murirea următoarelor probleme: 
condițiile fizice de pe suprafața 
lunară, stadiul compoziției mine
rale și caracteristicile geologice 
ale solului lunar, stabilirea tem
peraturii exacte, fotografierea de
taliilor de relief, precizarea con
dițiilor seismice și de radiații. O

Corespondență 
din Moscova

mare parte a a- 
cestor date, ne
cesare în vede
rea viitoarelor 
zboruri, poate fi 
obținută in urma 

aselenizării reușite a unei stații 
automate.

Geologii așteaptă de la stațiile 
automate verificarea hărților geo
logice ale Lunii care au fost al
cătuite încă din 1960. După cum 
a declarat A. Kabakov, cercetă
tor principal ai Institutului u- 
nional de geologie, pe baza da
telor transmise de stațiile auto
mate, geologii vor putea stabili 
locul pentru aselenizarea navei 
cosmice cu un om la bord, cît și 
modul de a găsi pe Lună mine
ralele din care să se obțină oxi
genul. Savanții sovietici au emis 
părerea că pe Lună există me
teoriți și gaze înghețate care cad 
din Cosmos, precum și materie 
formată din ciocnirea corpurilor 
cosmice cu suprafața lunară.

După toate probabilitățile, vi
neri seara. vor fi transmise amă
nunte noi și interesante despre 
Lună, despre „regina nopții" care 
de trei ani și jumătate găzduiește 
fanionul cu stema Uniunii So
vietice.

AL. STARK

NEW YORK Brainerd Holmes,. directorul programului de zboruricosmice din cadrul Administrației naționale pentru problemele aeronauticii și cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.), a declarat : Lansarea 
stație: automate „Luna-4“ a de
monstrat o dată mai mult superiori
tatea U.R.S-S. asupra S.U.A. în dome
niul motoarelor rachetă. Potrivit spuselor lui, S.U.A. n-ar putea lansa în 
prezent în direcția Lunii o greutate 
mai mare de 320—450 kg. (adică 
greutatea pe care o avea „Lunnik- 
3", lansat cu 3 ani și jumătate în 
urmă — N. R.).

M. Mansiield, liderul democraților din Senat, a cerut imediat accelerarea programului S.U.A. în domeniul explorării și cuceririi Cosmosului.„Zborul spre Lună nu este un joc de baschet cum a sugerat una din principalele personalități ale fostului guvern Eisenhower“, a spus Mansfield, făcînd aluzie — relatează A.F.P. — la o recentă declarație a lui Eisenhower.Corespondentul de la Cape Cana, veral al agenției United Press Inter
national apreciază lansarea rachetei „Luna-4" ca o nouă performanță 
impresionantă. Statele Unite vor în
treprinde abia peste cîteva luni și, 
poate, numai peste un an o încer
care de a trimite o rachetă spre 
Lună.„Uniunea Sovietică a declanșat o nouă ofensivă în domeniul explorării Lunii' __ , „O

navă automată în greutate de peste 
1 400 kg cu secera și ciocanul go
nește spre discul argintiu. Ea este 
dotată cu un mare număr de apara
te care vor permite să se dezlege 
enigmele Lunii" — scrie Peter Foley, comentatorul pentru problemele științifice al ziarului „Evening Stan
dard“.

LONDRA

In Anglia au produs o mare impresie greutatea stației automate și faptul că ultima treaptă a rachetei cosmice sovietice a luat startul de pe o orbită intermediară de satelit artificial al Pămîntului.

Președintele Aca- demie! de Științe a Cubei Antonio 
Nunez, a declarat corespondentului agenției TASS : „Astăzi întreaga Cubă revoluționară a fost impresionată aflînd despre noul succes al fraților noștri sovietici. Cînd „Luna-4*  își va îndeplini misiunea grandioasă, omul va pătrunde, fără îndoială, mai adînc în secretele Cosmosului“.

Jüan Marinello, rectorul Universității din Havana, a spus : „Această nouă faptă excepțională de eroism a științei sovietice dovedește o dată mai mult superioritatea socialismului asupra capitalismului“.

HAVANA „Din momentul lansării primului satelit al Pămîntului la 4 octombrie 1957, scrie zia-TOKIO

rul „Mainlți", Uniunea Sovietică a obținut succese tot mal mari în acestdomeniu.„Tokio Slmbum" scrie că „actualul „Lunnik-4“ constituie un pas concret spre zborul în Lună“.
„Asahi", relatînd pe larg despre lansarea noului Lunnik, subliniază insuccesul eforturilor S.U.A. în domeniul cercetării Lunii cu ajutorul rachetelor.

Situația din ArgentinaBUENOS AIRES 3 (Agerpres). — Guvernul argentinean a dat publicității un comunicat anunțînd că rebeliunea armată a luat sfîrșit o- dată cu „încetarea oricărei activități din partea insurgenților din marină“. In tot cursul zilei de 3 aprilie, posturile de radio argentinene, reluate de agențiile occidentale de presă, au transmis știri contradictorii privind rebeliunea comandanților marinei împotriva guvernului condus de președintele Guido.Agenția France Presse transmite că după mai multe avertismente, bombardiere și avioane de vînătoa- re guvernamentale au atacat, în zorii zilei de miercuri, baza aeronavală a rebelilor de la Punta Indio. La puțin timp după bombardament, la Buenos Aires s-a anunțat oficial că baza a fost ocupată de trupele guvernamentale, în timp ce majoritatea rebelilor au fugit la principala lor bază, Mar del Plata, în sud. Un alt a- tac aerian a fost îndreptat împotriva rebelilor de la baza navală Puerto Belgrano, la 700 km sud de capitală. Cîteva ore mai tîrziu posturile de radio aflate în mîinile rebelilor la Puerto Belgrano și Mar del Plata și-au încetat emisiunile. La Buenos Aires au sosit în același timp știri privind alăturarea unităților marinei militare aflate în largul mării, trupelor guvernamentale.
Șefii rebeli au plecat 

„într-o direcție necunoscută"Agențiile occidentale transmit că conducătorii rebeliunii, în frunte cu generalul Menendez, au părăsit Buenos Aires pe bordul unui spărgător de gheață, plecînd spre o destinație necunoscută. In același timp, un a- vion militar argentinean a aterizat miercuri dimineața Ta baza militară uruguayană Carrasco unde cei patru ofițeri aflați pe bordul aparatului au cerut azil politic.

Poporul ungar sărbătorește astăzi a 18-a aniversare a mărețului eveniment din istoria patriei sale : eliberarea Ungariei de sub jugul fascist.în anii puterii populare, în Ungaria s-au obținut succese remarcabile în dezvoltarea economiei și culturii, în toate domeniile construcției socialiste, în țară s-au ridicat noi și moderne întreprinderi, au apărut noi ramuri industriale. Industria R. P. Ungare produce astăzi de aproape 4 ori mai mult decît în 1938. Reorganizarea socialistă a agriculturii constituie o mare cucerire a oamenilor muncii din Ungaria. însemnate progrese au fost obținute și în domeniul ridicării nivelului de trai material și cultural. S-au construit și se construiesc cartiere de locuințe și edificii culturale ; capitala țării, Budapesta, devine mereu mai frumoasă.Ca rezultat al muncii harnicului și talentatului popor ungar, care înfăptuiește politica marxist-le- ninistă a Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Ungaria a obținut o victorie istorică : crearea bazelor societății socialiste a fost încheiată ; a început o etapă nouă — etapa desăvîrșirii construirii societății socialiste. Programul dezvoltării țării în această nouă etapă a fost trasat de recentul Congres al P.M.S.U., care a constituit un eveniment istoric în viața partidului și poporului ungar.Avîntul în muncă și succesele obținute în întîm- pinarea alegerilor din 24 februarie a.c., rezultatele lor au exprimat din nou atașamentul poporului ungar față de politica Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.Realizările obținute de oamenii muncii din Ungaria în dezvoltarea și înflorirea țării, sub conducerea. P.M.S.U., a Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Kădăr Jânos, sînt urmărite cu a- dînc interes și simpatie de oamenii muncii din țara noastră.Popoarele romîn și ungar sînt legate printr-o trainică prietenie care s-a dezvoltat continuu în condițiile regimului de democrație populară, ba- zîndu-se pe stima reciprocă, pe comunitatea orîn- duirii și a țelurilor — construirea socialismului și comunismului. Relațiile de prietenie și colaborare

statornicite între țările noastre se adîncesc continuu în spiritul internaționalismului socialist, în interesul celor două popoare, al forțelor păcii și socialismului. Vizitele reciproce ale delegațiilor de partid și guvernamentale ale celor două țări au adus o contribuție importantă la dezvoltarea legăturilor multilaterale dintre R. P. Romînă și R. P, Ungară.Cresc, an de an, relațiile economice dintre țările noastre, pe baza principiilor întrajutorării tovărășești și a avantajului reciproc. Anul acesta s-a semnat protocolul privind schimbul de mărfuri și plățile pe 1963 între R. P. Romînă și R. P. Ungară, care prevede o creștere cu 10 la sută față de volumul prevăzut pentru 1962 și depășește prevederile pentru acest an ale acordului comercial de durată. Se dezvoltă continuu colaborarea tehnico-științifică, schimburile de oameni de cultură din diferite domenii, manifestările artistice ungare la noi și cele romînești în țara vecină.Partidele și țările noastre își aduc contribuția activă la întărirea continuă a lagărului socialist, a mișcării comuniste internaționale pe baza marxism- leninismului.împreună cu celelalte țări socialiste, R. P. Romînă și R. P. Ungară promovează în permanență politica leninistă de coexistență pașnică, depun e- forturi susținute pentru lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial și normalizarea situației din Berlinul occidental, pentru realizarea dezarmării generale' și totale, pentru lărgirea colaborării internaționale, pentru zădărnicirea planurilor cercurilor imperialiste, pentru pace și prie- ■ tenie între popoare.Poporul romîn ia parte cu toată inima la marea sărbătoare națională a poporului ungar, se bucură sincer de succesele acestuia pe calea construirii unei vieți noi.Cu ocazia celei de-a 18-a aniversări a eliberării Ungariei poporul romîn transmite calde felicitări poporului frate ungar și-i urează să obțină noi succese în munca sa pentru desăvîrșirea construcției socialiste, pentru apărarea păcii.
Adunare festivă la Budapesta

BUDAPESTA 3 (Agerpres). — In sea
ra zilei de 3 aprilie, în ajunul sărbă
torii nationale a Ungariei — Ziua 
eliberării — la Teatrul „Erkel“ din 
Budapesta, a avut loc o adunare festivă 
a reprezentanților vieții publice din ca
pitala R. P. Ungare. La adunare au luat 
parte Jânos Kédâr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., președintele guvernului re
voluționar muncitoresc-fărănesc, Istvăn 
Dobi, președintele Consiliului Prezi

dențial al R. P. Ungare, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U. și ai 
guvernului, conducători ai Frontului 
popular patriotic și ai altor organizații 
obștești, membri ai corpului diplomatic.

Raportul cu privire la cea de-a 18-a 
aniversare a eliberării Ungariei a fost 
prezentat de Pal llku, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
ministrul culturii al R, P. Ungare.

Intr-unui din cartierele Budapestei : se înalță noi blocuri de locuințe.

TELEGRAMĂ

Cinci miniștri sirieni și-au prezentat demisia

Cu prilejul sărbătorii- naționale a poporului ungar, ministrul afacerilor externe al R. P. Romîne, tovarășul Corneliu Mănescu, a trimis o telegramă de felicitare tovarășului Péter Jânos, ministrul afacerilor externe al R. P. Ungare. (Agerpres)
Adunări în țară cu prilejul 
sărbătorii poporului ungarCu prilejul celei de-a 18-a aniversări a eliberării Ungariei, la Uzinele „1 Mai“ din Ploiești â avui loc o adunare la care au participat a- proape 2 000 de constructori de utilaj petrolier. Cu acest'prilej, tov. Constantin Tuzu, ministrul metalurgiei și construcțiilor de mașini, a vorbit despre realizările obținute de oamenii muncii din țara vecină și prietenă în cei 18 ani care au trecut de la eliberare.A luat cuvîntul și Jenö Kutl, ambasadorul R. P. Ungare la București.O altă adunare a avut loc la clubul Șantierelor navale din Oltenița, unde au luat cuvîntul inginerul șef Gh. Sbîrnea și Jozsef Németh, secretar al-Ambasadei R. P. Ungare.- O; adunare asemănătoare" s-ă ținut Și 1'a'Casa ‘de Cultură-a raionului „1 Mâi" din Capitală. Despre realizările R.P. Ungare a vorbit tov. Nestor Ignat, președintele Uniunii Ziariștilor din R.P. Romînă. A luat, de asemenea, cuvîntul György Kal- mâr, consilier al Ambasadei R. P. Ungare. (Agerpres)

Gtreva mimeriSor franceziDAMASC 3 (Agerpres). — Corespondentul din Damasc al agenției France Presse relatează că guvernatorul militar adjunct și ministrul de interne a] Siriei, generalul Amin Hafez, a ordonat la 3 aprilie suspendarea cursurilor în toate universitățile și școlile. La 2 aprilie au fost arestate opt persoane care „au încercat să provoace tulburări".Agenția United Press International relevă că in sinul guvernului sirian s-au ivit serioase divergențe între miniștrii care reprezintă partidul naționalist arab Baas și miniștrii

care se pronunță pentru reunifica- rea imediată a Siriei cu Egiptul. Potrivit relatărilor agenției. cinci miniștri din guvernul sirian și-au prezentat demisia. Unul din acești miniștri, Jihad Dabi, a atacat cu vehemență partidul Baas și politica sa.Agenția Associated Press, citind surse informate, relatează că vicepreședintele guvernului irakian, Saleh El Saadi, a sosit la Damasc „pentru a încerca să medieze în conflictul care s-a ivit între diversele grupări politice care au participat la recenta lovitură de stat din Siria".

PARIS 3 Corespondentul Agerpres 
transmite: Greva minerilor francezi 
continuă să se desfășoare în toate bazi
nele carbonifere din Franfa cu aceeași 
intensitate și deplină unitate a 
tuturor sindicatelor minerilor. Tratati
vele începute la 2 aprilie între repre
zentanții conducerii minelor și condu
cătorii uniunilor sindicale ale mineri
lor au continuat miercuri la Paris.

în ce privește tratativele între repre
zentanții sindicatelor muncitorilor de 
la întreprinderea de gaz și electricitate

VARȘOVIA. După cum anunță agenția P. A.P., în legătură cu vizita oficială făcută în R. P. Polonă de Lopez Mateos, președintele Mexicului, la 2 aprilie a fost semnat la Varșovia comunicatul comun polono-mexican.
LONDRA. Sub lozinca „Afară cu 

rachetele „Polaris". în Anglia va 
avea loc un marș de 900 de km de 
la Glasgow la Londra, organizat 
de Comitetul celor 100 din Scoția.

Lupte între unități militare 
și patrioți venezueleni

CARACAS. Lupte extrem de violente se desfășoară în reqiunea munților Sierra de Coro între unități militare guvernamentale vene- zuelene și formații de guerilă ale forțelor patriotice venezuelene. A- genția France Presse transmite că avioane au efectuat bombardamente împotriva pozițiilor ocupate de patrioți. Aceeași agenție relatează că în regiune sînt concentrate importante forțe armate, pînă la 5 000 de oameni.
BONN. Sosit in R.F.G. pentru 

convorbiri cu oficialități vest-ger- 
mane, Adlai Stevenson, repre
zentantul permanent al S.U.A. în 
O.N.U., a făcut o declarație in care, 
referindu-se la contradicțiile din
tre puterile occidentale, a spus : „Aș dori să știu mai multe des

SCURTE ȘTIRI
Ù»pre atitudinea R. F. Germane față de marea dramă a Europei occidentale care se desfășoară sub ochii noștri“. El a declarat că în 

cursul convorbirilor pe care le va 
avea la Bonn va fi discutată și 
„problema apărării comune a Occi
dentului". Stevenson intenționează 
să viziteze, Berlinul occidental.

Programul noului guvern.
austriac

VIENA. La 3 aprilie, cancelarul federal al Austriei, A. Gorbach, a luat cuvîntul la ședința Consiliului Național, prezentînd programul noului guvern de coaliție. „Austria, a subliniat el, va respecta cu fidelitate tratatele și va promova o politică de neutralitate permanentă” Ca sarcină principală a politicii externe el a indicat „reglementarea relațiilor Austriei cu Comunitatea Economică Europeană”. Guvernul austriac consideră de datoria sa să continue activitatea în organizațiile internaționale și să consolideze relațiile prietenești existente cu toate țările. A. Gorbach a prezentat programul și în fața parlamentului.
NEW YORK. La 3 aprilie S.U.A. 

au lansat de la Cape Canaveral un 
satelit artificial al Pămîntului din 
seria „Explorer". în greutate de

186 kg. Potrivit 
datelor prelimi
nare, depărtarea 
orbitei satelitului 

de Pămînt este de 249 km la peri- 
geu și 933 km la apogeu.

NEW YORK. O navă militară bri
tanică a capturat’ în apele teritoriale 
ale coloniilor engleze din Marea Ca
raibilor un vas avînd la bord 17 con
trarevoluționari cubani care se pre
găteau să săvîrșească o nouă provo
care împotriva Cubei. O a doua navă 
a contrarevoluționarilor „a scăpat' și 
se află încă în Marea Caraibilor. Po
trivit agenției France Presse, la 2 a- 
prilie cei 17 transfugi cubani au fost 
debarcați la Nassau. Printre ei se află 
J. Buchanan, de cetățenie americană, 
care „a fost eliberat pe cauțiune".

Declarația lui Ne Win

RANGOON. „Neutralitatea strictă este politica noastră externă", a declarat generalul Ne Win, președintele Consiliului revoluționar al Uniunii Birmane. El a făcut apel la menținerea vigilenței față de încercările reacțiunii externe de a interveni în treburile interne ale Birmaniei. în legătură cu aceasta, șeful guvernului a făcut cunoscut că acum o săptămînă în apele teritoriale ale Birmaniei a fost descoperit un submarin străin.
ALGER. Primul ministru al Algeriei, Ben Bella, a anunțat că 69 de hoteluri algeriene au fost puse sub controlul oficiului național de turism.

și conducerea acestei întreprinderi, care 
au început tot la 2 aprilie7 și au’durat 
pînă noaptea tîrziu, ele n-au dat nici 
un rezultat.

La 3 aprilie la Paris și în împrejuri
mile sale a fost declarată o grevă de 
două ore a șoferilor și personalului care 
deservește liniile de autobuze. ’

în timp ce greva minerilor continuă, 
mișcarea de solidaritate cu greviștii se 
lărgește neîntrerupt. Continuă, de ase
menea, strîngerea de fonduri în toate 
departamentele Franfei. Consiliul muni
cipal a1 orașului Dijon, al cărui primar 
este canonicul Kir, a votai o subven
ție de un milion de franci drept fond 
de solidaritate cu minerii francezi.

★BRUXELLES 3 (Agerpres).—La chemarea organizațiilor .de fe-. mei, democratice și sindicale, în multe regiuni ale Belgiei se strîng fonduri pentru a se acorda ajutor material minerilor francezi.La 5 aprilie va sosi în Belgia primul grup de copii ai minerilor greviști francezi care vor fi găzduiți pe perioada grevei de familiile oamenilor muncii belgieni.

Corespondență din Budapes t a

Noile frumuseți ale străvechiului Pécs

în capitala Marocului

Spectacol de gală 
cu filmul „Dardée“

RABAT 3 (Agerpres).— Intr-unui 
din principalele cinematografe din 
Rabat a avut loc un spectacol de 
gală cu filmul romînesc „Darclée“. 
La spectacol au participat șefi șt 
membri ai corpului diplomatic acre
ditați la Rabat, reprezentanții auto
rităților locale, oameni de artă și 
cultură, ziariști. Filmul „Darclée“, 
primul film romînesc prezentat în 
Maroc, a fost urmărit cu mult inte
res de spectatori și s-a bucurat de 
succes.

Ziarul marocan „La Nation Afri
caine" a publicat o cronică în care 
subliniază calitatea artistică a aces
tei producții a cinematografiei ro
mânești.

Situat la poalele munților 
Mecsek, într-un cadru pito
resc, Pecș-u) este unul din 
cele mai atrăgătoare orașe 
din Ungaria. Turiștilor le 
place să-l privească din 
munți, de unde vechile sale 
clădiri’, ’ adevărate bijuterii 
arhitectonice, oferă o imagi
ne îneîntătoare. Cù’un sfert 
de veac în urmă, scriitorul 
Moricz Zsigmond ’ exclama ; 
„Am privit orașul de sus, de 
pe Mecsek, și m-a fermecat 
frumusețea care mi-a apărut 
în fața ochilor I"

Să mergem pe urme
le lui Moricz Zsigmond și 
să admirăm actuala prive
liște a Pécs-ului. lată, în 
stînga, orașul vechi, cu 
case care parcă se conto
pesc cu stîncile muntelui. In 
centru se disting cîteva mo
numente istorice. Moscheia 
de pe vremea turcilor se nu
mără printre cele mai mari 
din Europa. Nu departe de 
ea își înalță cele 4 turnuri 
o clădire masivă, de aproape 
500 de ani, în care azi țin 
sfatul deputății orașului. In 
dreapta se văd construcțiile 
noi, blocuri mari, iar în de
părtare se zăresc coșurile 
fabricilor din cartiere. în bă
taia soarelui țigla de pe a- 
ceste blocuri are culoa
rea rubinului. De aici con
trastul între orașul vechi și 
cel nou e și mai vizibil. Căci, 
în anii puterii populare, a- 
cest oraș.bătrîn de peste 
două mii de ani a cunoscut 
o continuă întinerire.

Pentru a ajunge în cen
trul orașului străbați un bule
vard larg, luminat seara cu 
neon. Blocurile în culori pas
telate au o înfățișare plăcu
tă iar vitrinele mari ale ma
gazinelor îmbie trecătorii, 
poftindu-i să cerceteze mai

îndeaproape mărfurile cele 
mai felurite.

Pécs-ul este astăzi unul 
din cele mai importante cen
tre industriale ale Unga
riei noi. In apropierea o- 
rașylui se găsesc mari re- 
zeirve de cărbuni, iar m’- 
nerii din Pécs desfășoară o 
vie întrecere pentru a scoate 
la suprafață cit mai mult „aur 
brun". O parte din cărbune
le. extras aici e folosit la ter
mocentrala care se află în a- 
propiere ; energia electrică 
produsă de ea alimentează 
întreprinderile industriale ale 
Pécs-ului. La mina Istvan II 
am cunoscut pe Nagy Mi
klos, șeful unei brigăzi. Nu 
este mult de cînd brigada lui 
Nagy a înregistrat un. însem
nat succes la înaintări : 60 m

într-o lună. Realiz’aréa a fă
cut vîlvă printre mineri ; 
Nagy i-a chemat pe toți la 
întrecere. Recordu' lui Nagy 
a fost de scurtă durată, de
oarece brigada lui Gyenes 
Jancsi a realizat în februarie 
65 de metri, iar în primele 
15 zile ale lui martie —. 36 
de metri.

în Péts există și alte fa
brici — de piele, de mobila, 
de confecții, ' de produse 
chimice. Am vizitat fabrica de 
piele. Pînă nu de mult ea 
se compunea din cîteva clă
diri mici, mai mult niște ate
liere. în anii puterii popu
lare au fost investite fon
duri importante pentru re
construcția și lărgirea fabri
cii. Acum ea se numără prin
tre cele mai mar și moderne

Vedere parțială a fabricii de nitrogen din Pécs.

fabrici de piele din R. P. Un
gară.

Orașul e renumit și prin 
porțelanurile produse aici. 
Măiestria muncitorilor săi a 
dus faima obiectelor de por
țelan și peste hotare.

Important centru cultural, 
Pécs-ul se mîndrește cu tra
dițiile sale universitare. Uni
versitatea din Pécs, care pes
te 4 ani va sărbători șase 
secole de existență, pregă
tește cadre de specialiști în 
diferite domenii. Pentru ex
tinderea universității se con
struiește un nou complex de 
9 etaje. Corpul principal al 
clădiri1 va f! legat de con
strucțiile auxiliare printr-un 
tunel subteran de 76 m iar 
exteriorul va fi finisat cu plăci 
de granit. Noua aripă a Uni
versității va fi terminată cu 
prilejul cele’ de-a 600-a a- 
niversări.

Străbătînd în aceste zile 
de primăvară străzile orașu
lui Pécs, înlîlnești în nume
roase puncte ale orașului, noi 
blocuri de locuințe. Con
strucțiile ■ sînt, și la Pécs, o 
problemă la ordinea zilei: 
pînă în 1965 se vor înălța 
peste 2 000 de apartamente. 
Majoritatea acestor blocuri 
vor f construite după meto
da cofrajelor glisante.

Transformările din ora
șul Pécs oglindesc semnifi
cativ marile prefaceri petre
cute în anii puterii populare, 
în orașele și satele de pe în
tinsul R. P. Ungare. Pretutin
deni cresc roadele muncii în
suflețite a oamenilor muncii 
unguri, care traduc în viață 
politica de construire a so
cialismului elaborată de 
Partidul Muncitoresc Socia
list Ungar, însuflefiforu| vic
toriilor dobîndile de po
porul ungar în cei 18 ani de 
ia eliberarea țării.

A. POP
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