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Piața unirii din Iași
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f/to malt șl calitate superioară 
prin extinderea metodelor

este și folosirea zidăriei vibrate, în 
locul betonului, la pereții portanți și 
neportanți ai blocurilor, executate 
din panouri mari. Pe lîngă crește
rea productivității muncii, folosirea 
zidăriei vibrate elimină fenomenul 
de condens care se manifestă la pe
reții din beton. în acest scop ame
najăm în prezent un stand de lucru 
pentru executarea acestor panouri 
pe care le vom folosi la un bloc cu 
20 de apartamente.

La lucrările de organizare a șan
tierelor am extins folosirea dalelor 
prefabricate din beton armat în 
executarea drumurilor de șantier ; 
dc asemenea se vOf ■.‘Construi și' ex
perimenta barăci demontăbile flirt

experienței — 
înaintate îri rfd/càrea 

riVITĂȚIi MUNE/t

acestei mașini s-a realizat o creștere 
a productivității muncii de peste 
70 la sută.

Pe șantierele noastre mai folo
sim și pistolul de vopsitorie cu 
compresor mobil. Acest dispozitiv 
care are o marc mobilitate asigură, 
pe lîngă economii însemnate de ma
teriale și o calitate superioară a Iu. 
crărilor, o creștere a productivității 
muncii de circa 30 la sută față de 
cea realizată la vopsirea manuală a 
tîmplăriei.

Mull ajută pe constructorii noștri 
macaraua de fereastră tip Z.P. 150. 
Aceasta se montează ușor în orice 
sol al clădirii fără ancoraj©-spe
ciale și poate ridica o sarcină de 

150 kg la o înălțime de 30 m 
cu o viteză de ridicare de 
19 m/minut.

Noi ne-am propus să ex
tindem folosirea acestor uti
laje pe toate șantierele, să

mecanizăm în continuare mai multe 
lucrări. Astfel, pentru acest an am 
prevăzut mecanizarea în continua
re a lucrărilor de finisaje, a prepa
rării betoanelor la șantierele cu vo
lume mici de lucrări, a lucrărilor 
de săpături și a transporturilor, do
tarea șantierelor cu 
dispozitive moderne.

Ar fi necesar însă 
stru, ca și celelalte
gionalc de construcții, să fie ajuta
te mai activ de către Ministerul In
dustriei Construcțiilor în problema 
dotării cu utilaje, și în special cu 
cele de mică mecanizare. Acest aju
tor ar consta atît în producerea și 
livrarea la timp a utilajelor cuprin
se în cataloagele difuzate încă din

Ing. TUDOR PATELI director, 
ION GHIȚĂ inginer-șef, 

Trustul regional de construcții Iași

Laminatorii din marile unități siderurgice au prelucrat 
în primul trimestru al anului o cantitate sporită de me
tal, dînd peste prevederile planului mai mult de 26 000 
tone laminate finite pline și țevi din oțel. în această 
perioadă ei au realizat o producție cu peste 21 la sută 
mai mare decît în același interval din anul trecut.

Succese pe linia îmbunătățirii calității și creșterii pro
ducției au obținut siderurgiștii care deservesc laminoa- 
rele .de profile de 650 și 800 mm de la Combinatul si
derurgic Hunedoara. Muncitorii de la laminorul de 650 
mm au realizat în medie zilnic pe fiecare schimb cu trei 
tone de laminate mai mult decît angajamentul inițial.

Cantități însemnate de laminate peste plan au dat și 
colectivele de muncă de la Combinatul siderurgic din 
Reșița și ale Uzinelor „Oțelul roșu , „Industria Sumei 
din Cîmpia Turzii, „Republica“ din București, „Lamino
rul“ din Brăila și Fabrica de țevi din Roman.

Cu ajutorul ecranului
în ultimul timp au fost realizate 

noi filme didactice care servesc e- 
levilor pentru ușurarea înțelegerii 
unor lecții. „Coloranții organici de 
sinteză”, de exemplu, explică elevi
lor procesul tehnologic de fabricare 
a acestora la întreprinderea de co- 
loranți din Codlea. Cu ajutorul de
senului animat, filmul „Semiconduc- 
torii” redă principalele proprietăți 
și utilizările lor. „Oțelul’’ și „Fonta" 
sînt alte filme didactice noi care 
prezintă materiile prime folosite la 
elaborarea acestor produse.

In afară de filmele didactice rea
lizate în țară, Ministerul Invățămîn- 
tului a achiziționat asemenea pro
ducții și din țările socialiste. Printre 
acestea se numără filmele: „Proble
me de mișcare”, „Oscilații și unde” 
etc. care tratează diferite probleme 
de fizică și chimie.

Cu cele peste 80 de titluri noi de 
filme didactice, achiziționate în ul
timul an, Arhiva națională de filme 
a ajuns în prezent la un -fond de a- 
proape 600 asemenea titluri.

Ca material didactic se mai folo
sesc diapozitive și diafilme. Școlile 
din țara noastră dispun acum de 
peste 200 titluri de diafilme și zeci 
de colecții de diapozitive cu diverse 
subiecte.

Un nou tip 
de ciment
Colectivul fabri

cii „Temelia” a 
realizat din praful 
captat cu ajutorul 
electrofiltrelor, praf 
care pînă nu d.e 
mult se pierdea în 
aer, un nou tip de 
ciment la un preț 
de cost mult mai 
scăzut. Noul tip 
de ciment este fo
losit cu succes la 
pardoseli și la ten
cuieli ușoare de 
zidărie. Pînă acum 
au și fost produse 
din praful captat 
mai mult de 1 900 
tone de ciment.

(Agerpres)

(Agerpres)

Miercuri dimineață s-a deschis la 
Muzeul Arhivelor Sfatului din Capitală 
o expoziție de documente oglindind 
momente importante din istoria po
porului nostru, precum și despre dez
voltarea culturii pe teritoriul patriei 
noastre. Sînt prezentate acte, hrisoave, 
urice, zapise, catagrafii, ordine, pro
clamații, manifeste, manuscrise literare, 
scrisori, stampe, hărți etc. Expoziția 
este deschisă pentru public marțea și 
joia între orele 14—19 și duminica de 
la 10—19.

cele 122 de 
profesionale 

agri-

La Sibiu

Autobuze cu auto-taxare
SIBIU (coresp. „Scînteii“). -— De 

la începutul lui aprilie, întreprinderea 
de transporturi din Sibiu a introdus 
pe autobuzele care circulă pe traseul 
„Calea Dumbracei“ sistemul de auto- 
taxare. După 10 zile de la aplicarea 
acestui sistenș, s-a constatat că înca
sările zilnice sînt mai mari ca în tre
cut, urcarea în stații se face mult mai 
ordonat iar graficul dc circulație al au
tobuzelor este mai Dâivn respectat. Siste
mul de auto-ta
xare va fi extins 
în curînd și pe 
autobuzele care 
circulă pe alte 
trasee.

Prima serie de maiștri 
constructori

Zilele acestea au terminat cursu
rile grupului școlar de construcții 
Ploiești prima serie de maiștri cons
tructori. Ei au plecat în practică pe 
șantierele din Ploiești, Buzău, Cîm- 
pina ale trustului regional de cons
trucții.

Printre absolvenții școlii se află 
tinerii Gheorghe Dinu, Vasile Țin
tea, Octavian Porumb și alții.

în
școli
de mecanici
coli studiază în a- 
cest an școlar 
35 000 de elevi, cu 
aproape 15 000 mai 
multi dccît în a- 
nul precedent. Din
tre aceștia, 22 000 
elevi din anii li și 
III au sosit la prac
tică in stațiunile 
de mașini și trac
toare.

Premieră 
Ia Teatrul 
de păpuși

La teatrul dc 
păpuși din Craiova 
a avut loc premi
era comediei „Al
fabet împărat” — 
după o lucrare de 
Hana și Iosef Lam- 
coci. Regia • ar
tistică este sem
nată de Horia Da- 
videscu, iar sceno
grafia aparține pic
torului Eustatiu 
Gregorian.

Exploatările miniere din Valea 
Jiului au fost dotate în primele trei 
luni ale anului cu noi utilaje mo
derne de mare productivitate — ar
mături metalice de diferite tipuri, 
mașini și instalații miniere etc. în 
valoare de peste 26 milioane lei. 
Printre acestea se numără mașini de 
extracție pentru puțuri, transportoa
re, locomotive electrice, vagoneți 
de mină, numeroase perforatoare e- 
lectrice rotative, ciocane de abataj 
și ventilatoare. Dotarea minelor cu 
noi utilaje, folosirea mai rațională a 
celor existente au permis minerilor 
Văii Jiului să sporească simțitor vi
teza de avansare în abataje și ga
lerii.

(Agerpres)

Grijă pentru avutul 
obștesc

Apele Dunării se revărsau zgomo
tos. Legătura cu Ostrovul, unde se 
găseau o parte dir, oile gospodăriei 
agricole colective Seimeni Mari, ra
ionul Medgidia, a fost întreruptă. în
grijitorul Ion Filip și cele 200 de oi 
erau în primejdie. El nu putea pă
răsi bunul obștesc pe care i l-au în
credințat colectiviștii. A dus turma de 
oi pe un grind mai înalt din mijlo
cul Ostrovului. Trei zile a stat de 
veghe pînă cînd remorcherul i-a pu
tut veni în ajutor. Fapta utemistului 
Ion Filip a fost mult apreciată de co
lectiviști.

Industrializarea construcțiilor o- 
feră largi posibilități pentru grăbi
rea ritmului de execuție, îmbunătă
țirea calității lucrărilor și reduce
rea costului lor. Tocmai de aceea 
conducerea trustului nostru și-a 
propus ca în acest an să extindă 
larg procedeele tehnologice noi de 
execuție a lucrărilor.

Pe baza experienței acumulate, 
vom extinde în acest an executarea 
locuințelor din panouri mari prefa
bricate la 1 400 apartamente, față 
de 900 cîte au fost în 1962. Totodată 
se vor folosi pe scară mai largă 
planșeele prefabricate din fîșii cu 
goluri în locul celor din beton ar
mat monolit. în prezent pe 
șantiere se experimentează 
înlocuirea planșeelor din fîșii 
cu goluri, cu planșee prefa
bricate de dimensiunile ca
merelor — soluție ce va ri
dica cu 10 la sută productivitatea 
muncii, concomitent cu reducerea 
costului lucrărilor.

într-o măsură mult mai mare vor 
fi utilizate materialele noi. Pînă în 
prezent pe șantierele din Iași și 
Bîrlad s-au executat 3 000 m p 
pardoseli din parchet lamelar și 
mase plastice, 20 000 m p zugrăveli 
cu vopsele pe bază de polimeri, 
25 000 m p vopsitorii cu pelicule de 
polimeri, 6 000 m p plăci fibrolem
noase cu strat suport pentru par
doseli și altele.

In vederea utilizării din plin a 
timpului favorabil de lucru, pe șan
tiere s-au luat măsuri pentru apro
vizionarea locurilor de muncă cir 
toate materialele necesare. în acest 
scop, în cartierul Dimitrie Cante- 
mir-Iași se află în construcție o sta
ție centrală de preparat mortar, 
unde operațiile de lucru se-vor exe
cuta în cea mai mare parte meca
nizat. Stația va începe să producă 
Ia sfîrșitul acestei luni. Aici vor .fi 
preparate mortarele pentru toate 
obiectivele din cartierul Dimitrie 
Cantemir, locuințele de pe Malul 
stîng-Bahlui, precum și necesarul dc 
mortare pentru alte lucrări. în a- 
cest fel se reduce numărul de uti
laje, se extinde mecanizarea lucră
rilor și, ceea ce e mai important, 
se asigură mortar de bună calitate.

Se vor înființa de asemenea și alte 
stații centrale de preparat betoane 
ce vor aproviziona punctele de lucru 
din raza lor de activitate. O astfel 
de stație a început să producă la 
Bîrlad iar în celelalte orașe — Vas
lui, Huși, Pașcani — asemenea stații 
vor intra în funcțiune în cursul lu
nii mai. Tot pentru ridicarea pro
ductivității muncii, s-au înființat în 
orașul Iași ateliere centralizate de 
tăiat geamuri, de fasonat armături, 
lucrări de tinichigerie. Astfel de a- 
teliere vor fi organizate și 
orașe unde se construiesc 
cuințe.

O noutate pe șantierele

în alte 
noi lo

noastre

plăci fibrolemnoase la lucrările pro
vizorii de șantier în scopul econo
misirii materialului lemnos. Lucră
rile de drumuri, aprovizionare cu 
apă, canalizare, iluminat și încălzit 
sînt executate de la început în mod 
definitiv. In același timp dăm o 
atenție deosebită coordonării lucră-' 
rilor dc construcții cu cele de insta
lații, cu respectarea proceselor teh
nologice, evitîriduse astfel reme
dierile sau refacerile de lucrări.

Industrializarea construcțiilor 
este strîns legată de mecanizarea 
largă a lucrărilor. Noi am căutat 
să mecanizăm acele procese de pro
ducție care cer un volum mai.mare 
de muncă'și care se executau sau 
se mai execută manual. Au fost ur- ' 
mărite îndeosebi, lucrările de - fini
saje precum și transportul materia
lelor la punctele de lucru. Pentru ■ 
mecanizarea acestora, șantierele au 
fost dotate printre altele cu firiisoa- 
rc de pardoseli de ciment, pistoale 
de vopsitoric cu compresoare mobi
le, aparate electrice de zugrăvit, ma
șini de rașchctat parchet, macarale 
de fereastră,' boburi mobile, roabe 
pe pneuri etc.

Care sînt avantajele folosirii a- 
ccstor noi utilaje ?

Aparatul electric de zugrăvit „Po- 
mosa” arc o greutate de numai 80 
kg, iar mobilitatea îi este asigurată 
prin montarea pc un șasiu pe 
pneuri. Folosind acest aparat, pe 
șantierele de locuințe „Avram Ian- 
cu”-Broștcni și la căminele studen
țești din Iași s-a realizat o produc
tivitate de circa 130 m p zugră
veli pe oră, adică de 20 ori produc
tivitatea realizată manual și de pes
te 3 ori cea realizată prin folosirea 
dc pompe de spate.

Mașina de rașchetat parchete are 
avansul cuțitelor reglabil în timpul 
lucrului în limitele 0-3 mm. Greuta
tea mașinii este de 23 kg. Pe lîngă 
eliminarea efortului fizic mare de
pus de muncitori la rașchetarea ma
nuală a parchetului, prin folosirea

noi utilaje și

ca trustul no- 
organizații re-

(Continuare în pag. V-a)

Lucrări agricole de primăvară
IAȘI (coresp. „Scînteii"). — In 

raioanele de sud ale regiunii Iași 
— Bîrlad, Huși și Vaslui — timpul 
a devenit în prezent mai călduros. 
Aceasta face ca în multe părți te
renul să se svînte și să devină bun 
de lucrat. îndrumați de inginerii a- 
gronomi af gospodăriilor colective, 
mul ți colectiviști au și ieșit la 
cîmp. Astfel, colectiviștii din Bozia 
au arat zilele acestea 27 ha din- care 
22 ha le-au însămînțat cu mazăre 
și 5 ha cu in, iar colectiviștii din 
Dragalina au însămînțat 11 ha cu 
mazăre și 15 ha cu borceag. In în
treg raionul Bîrlad s-au arat pînă 
acum 115 ha și s-au însămînțat cu 
mazăre, ovăz, borceag și in, 108 ha. 
In raionul Huși cei care au arat și 
însămînțat pînă acum pe terenurile 
svîntate sînt colectiviștii din Vul
cani și Berezeni, iar în raionul Va
slui brigăzile din satul Dobroslo- 
vești din comuna Telejna.

★
BRĂILA (coresp. „Scînteii“). Pe 

ogoarele raionului Brăila mecani
zatorii și colectiviștii dau zor cu 
semănatul mazărei, borceagului, 
sfeclei de zahăr și pregătesc te
renul pentru floarea-soarelui. Din 
cele 9 800 ha planificate pentru a 
fi însămînțate cu culturi din epo
ca I-a, au fost însămînțate mai 
mult dc 3 000 ha. în același timp 
s-au executat arături de primăvară 
pc 1 600 ha de teren și s-au cărat

la cîmp circa 95 000 tone gunoi de 
grajd.

In toate S.M.T.-urile din raion și 
îndeosebi la Traianu, Viziru și Mă- 
xineni s-a organizat lucrul în 
două schimburi. Cele mai bune re
zultate le-au obținut colectiviștii 
din comunele Cioara Doicești, în
surăței și Movila Miresei, care sînt 
pe terminate cu însămînțarea cul
turilor din prima epocă.

La gospodăria colectivă înfrățirea 
din comuna Cazasu, tractoriștii An- 
drone Cojocaru, Ion Vlad și Ilie 
Corbu, împreună cu colectiviștii ca
re muncesc ogoarele, sînt într-o con
tinuă întrecere. Ei au terminat 
de însămînțat întreaga suprafață 
planificată pentru borceag și ma
zăre, iar acum pregătesc terenul 
pentru floarea-soarelui și porumb.

★
PLOIEȘTI. — Gospodăriile agri

cole colective din regiunea Ploiești 
au însămînțat pînă acum mai mult 
de 10 000 ha cu plante furajere, 
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui și 
cartofi.

în vederea grăbirii lucrărilor a- 
gricole de primăvară și folosirea 
din plin a mașinilor, S.M.T. au orga
nizat lucrul în două schimburi: 
noaptea se pregătește terenul și 
ziua se seamănă. Mecanizatorii de 
la S.M.T. Pogoanele și Inotești, Iu- 
crînd în două schimburi, au obținut 
rezultate deosebite în efectuarea 
lucrărilor agricole de primăvară.

ION BANCOTÄ 
coresp. voluntar

Colectivul de dlstilatori de Ia instalația de distilație atmosferică nr. 3 a Rafi
năriei Ploiești a obținut în luna martie a.c., prin valorificarea superioară‘a mate
riei prime, produse peste pian în valoare de 520 000 Iei. S-au realizat economii de 
270 tone de combustibil. In fotografie : Ion Dinu, maistru, și Ion Botezatu, fochist, 
care s-au evidențiat în obținerea acestor realizări. (Foto : Gh, Vințilă)
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Se dezvolta rețeaua farmaceutică
X

Tehnologii moderne în industria inului
în industria inului care determină micșo- 

din țara noastră se a- 
plică de curînd o serie 
de noi tehnologii de 
fabricație, în scopul îm
bunătățirii continue a 
calității produselor. La 
topitoria de la Joseni, 
raionul Gheorghieni, se 
folosește un procedeu 
îmbunătățit de topire 
a tulpinilor plantelor, 
denumit topitul aerob, 
cu ajutorul căruia creș
te productivitatea mun
cii, rezistența și finețea 
fibrelor. La țesătoria 
din Păulești — cea mai . nicieni, 
mare și mai modernă duse pe scară largă în 
din țară — s-au intro
dus tehnologii speciale cestui sector. Ele per-

rarea gradului de șifo- 
nabilizare a țesăturilor. 
Aici s-au aplicat, de a- 
semenea, rețete noi de 
vopsire cu coloranți 
reactivi care dau un as
pect plăcut și rezisten
ță sporită tonurilor la 
spălare și la acțiunea 
luminii.

Alte numeroase teh
nologii, elaborate, ex
perimentate și perfec
ționate 
tive de 
ințifici,

de către câlec- 
cer-cetători ști- 
ingineri și teh- 
ati fost intro-

toate întreprinderile a-

mit ca industria inu
lui să realizeze o gamă 
bogată de produse de 
bună calitate.

Industria inului și-a 
dezvoltat mult produc
ția. In. cursul primului 
trimestru al anului au 
fost fabricate de 2 ori 
mai midte țesături sub
țiri din in decît în în
treg anul 1953. Sporul 
se datorește construirii 
de noi capacități indus
triale, modernizării u- 
tilajului și tehnologii
lor, îmbunătățirii indi
cilor de utilizare a ma
șinilor și creșterii ca
lificării cadrelor.

(Agerpres)

*
M :

In ultimii ani rețeaua farmaceutică, a crescut - simțitor. 
Au fost înființate numeroase unități noi care înlesnesc 
difuzaiea medicamentelor. Vă prezentăm pe scurt cîteoa 
din realizările mai actuale ale rețelei farmaceutice.
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70 ha

de la G.A.C. „Drumul lui Lenin” din Lehliu-saf, regiunea Bucu- 
brigada a 9-a de mecanizatori de la S.M.T. Lehliu. lucrează din 
Pînă în prezent ei au semănat 70 ha mazăre furajeră, 90 ha bor- 

floarea-soarelui. In fotografie : Brigadierul de cîmp Ion R.
(in

(Foto : A. Cartolan)

Colectiviștii
rești, ajutați de
plin la semănat.
ceag,
Aurică (în dreapta), împreună cu șeful brigăzii de tractoare, Marin Vasile, 
stingă), controlînd calitatea.semănatului ta floarea-soarelui.

car- aflat

ca, de exemplu, cele 
din București, de la 
parterul marelui bloc 

la intersecția Șo
selei Ștefan cel Mare

Anul trecut au fost 
date în folosință noi uni
tăți farmaceutice mo
deme. Mai ales în 
tierele de locuințe care
s-au înălțat în ultimul 
timp au fost deschise 
farmacii și puncte far
maceutice care asigu
ră deservirea cu medica
mente a cetățenilor. La 
București au fost înfiin
țate farmacii în cartierul 
Balta Albă și pe Calea 
Griviței — unitățile nr. 
21 și 69. S-au înființat, de 
asemenea, farmacii, în 
blocuri nou construite, în 
diferite orașe ale țării, 
cum sînt: Iași, Pitești, 
Medgidia, Mamaia etc.

In afară de acestea au 
fost înființate noi punc
te farmaceutice în di
ferite centre ' muncito
rești și în mediul ru
ral. Pînă în prezent, în 
întreaga țară funcționea-. 
ză peste 4 000 de aseme
nea puncte farmaceutice. 
Adăugate celor peste 
1 100 de farmacii și ma
relui număr de unități 
farmaceutice din spitale 
și policlinici, ele contri
buie la asigurarea unei 
tot mai bune deserviri cu 
medicamente.

Anul acesta vor intra 
în funcțiune noi unități

de lingă podul Basa- 
rab. Localuri spațioa
se, cuprinzînd raioane 
pentru vînzarea produse
lor finite și spații sepa
rate pentru prepararea 
medicamentelor, utilaj 
modern, mobilier nou, 
elegant, din mase plas
tice, iată pe scurt des
crierea acestor unități.cu Calea Dorobanți și

Interiorul farmaciei din bulevardul Magheru nr. 13
(Foto : R. Costin)

Tot în Capitală, la 
parterul blocului din 
strada Schitu Măgurea- 
nu, recent construit, se 
•”■0 deschide un labora
tor pentru controlul me
dicamentelor. Datorită 
condițiilor de funcționare 
și pregătirii personalului, 
laboratorul va fi și un fel 
de centru metodologic al 
farmaciștilor din Capi
tală pentru probletnele 
legate de prepararea și 
controlul medicamente
lor.

Noi farmacii vor fi în
ființate în acest 'an' și la 
Piatra- Neamț, Suceava, 
Constanța, Călan, Segar- 
cea, Bălcești, Vînju-Mare 
etc. Unitățile situate în 
regiunea Oltenia sînt 
construite după un pro
iect tip de farmacie ru
rală și cuprind, pe lingă 
localul farmaciei, și lo
cuință pentru farmaciști. 
De asemenea, în regiu
nile Oltenia, Iași, Argeș, 
București etc., se vor mai 
deschide alte 40 de 
puncte farmaceutice.

Pe lîngă eforturile fă
cute pentru îmbunătăți
rea aprovizionării popu
lației cu medicamente, 
s-au luat măsuri și pen
tru o mai lesnicioasă dis
tribuire a medicamente
lor gratuite — medica
mente care reprezintă un 
procent important din vo
lumul total.

D. M.
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la Teatrul Național „I. L. Caragiale

caracterizează

în holul casei de cultură de la Sinaia. (Foto : Gh, Vlnțiiă)

CARNET
La Muzeul literaturii romîne

și în text, rolul 
strălucire în in-

. „ obștești. ’Gh. Cozorici a fost nu. nu- 
cum spune Axinte— mai un, sobrii interpret al lui Ștefan, 

dar și un bun comentator al între
gului spectacol, iar Raluca *Zamfi-

revine, în „An-

Cartea a devenit‘ în lumea satu- colectiviștilor, pentru aprovizionarea 
lui nostru colectivizat un important cu lucrări corespunzătoare a specia- 
mijloc de ridicare a nivelului cui- 'liștilor din agricultură și a celorlalți 
tural. Numărul titlurilor și tirajele'■ intelectuali de la sate, 
cărților îndreptate spre sate sporesc■■ Centrocoopul (Oficiul difuzării
continuu, răspunzînd puternicului'in- ' cărții) trebuie să se îngrijească 
teres manifestat de’țărănîmea colec
tivistă, Totodată, s-au îmbunătățit - 
mijloacele și metodele de populari
zare și răspîndire a cărții. Cele 714 
librării sătești, cele peste 5 600 ra
ioane de librărie din magazine și 
cooperative, precum și cele 28 auto- 
librării, asigură cărții drumul spre 
cititorii aflați pînă și în cele mai în
depărtate cătune.

Începînd din 1960, sarcina de a 
difuza cartea la sate a re-Veniț coope
rației de consum. Premisele favora
bile — transformările socialiste pro- . 
funde în viața satului.Lsétea creș-\ 
cîndă de cultură a colecti'VjfelîlQf,.&iiiî'‘ 
mărul mare al unităților' de déslif-' 
cere ale cooperației, precum și mun
ca stăruitoare desfășurată de lucră
torii acesteia — au dus la o serie Broșura

să 
și de justa repartiție a cărților în 
raport cu specificul raioanelor, să 
îndrume organele sale regionale și 
raionale ca, la rîndul lor, să difu
zeze diferitele genuri de lucrări pe 
baza unei cît mai buhe cunoașteri a 
necesităților locale, a cerințelor citi
torilor. Dacă unele întreprinderi .co
merciale ale cooperației, ca I.C.I.- 
Deva sau I.C.R. Lugoj și altele, rea
lizează acest deziderat, altele repar
tizează cărțile fără a lua în conside
rare profilul economic al 'comune
lor, numărul specialiștilor în diferite 
domenii de activitate etc. Așase face 
că mai există cazuri cînd lucrări 
Cu o anumită tematică nu 
trimise tocmai în localitățile 
au mai mare nevoie de 
“ . i „Creșterea porcilor"

de progrese însemnate în difuzarea ajuns în comune ca Remetea-și Sîn- 
cărții. In comparație cu 'anul 196D, mihaiu Romîn, din raionul Timt-. 
valoarea cărților și broșurilor difu- șoara, unde există puternice sec- 
zate țărănimii s-a dublat în-cursul toare zootehnice, iar cea referitoare 
anului .trecut. la „Cultura plantelor oleaginoase" a

Cooperația mai are însă multe de ocolit comuna Chevereș și altele 
făcut pentru a răspunde cerințelor în care mari suprafețe de teren sînt 
actuale de cărți în satul colectivi- cultivate cu asemenea plante. Nici 
zat. Necesitatea de a dezvolta con- nu e de mirare din moment ce lu- 
tinuu conștiința socialistă'a țărăni- crătorii de la U.R.C.C. Timișoara, 
mii, de a răspunde cît mai larg și, care au sarcina să se ocupe de pro- 
totodată, mai adecvat preocupărilor blemele difuzării, repartizării, pre- 
profesionale, pregătirii culturale,: • zentării și popularizării cărților; 
gusturilor deosebite ale oamenilor, șînt folosiți de vicepreședintele 
solicită o mai mare varietate, de U.R.C.C., Adoc Ludovic, la. alte 
cărți la sate. In rafturile librăriilor munci — metodă practicată de alt- 
și ale raioanelor de librărie trebuie fel și în raioanele Giurgiu, Răcari 
să fie bine reprezentate cartea poli-' din regiunea București, ca și în ’alte 
tică, agrotehnică, beletristică — mai locuri. Nu puține sînt câzurile cînd 
ales cea care abordează teme ale cărțile sosesc greii la sate din cauză 
vieții noi, socialiste — broșurile de că sînt expediate cu întîrziere de la 
popularizare a științei etc. Firește, depozite către librării și coopera- 
în proporția tematică a cărților trj- tive. Țăranii din raioanele Luduș, 
mise la sate trebuie să se țină Adjud, Piatra Neamț — care au soli- 
seama de faptul că ocupația pririci- citat *’ *"•’ «
pală a majorității : covîrșitoare a viste' 
populației sătești este agricultura, decît cu întîrziere deoarece â^zăcut 
Pornind de la asemenea conside- J A °
rente, uniunile regionale ale coope
rației de consum Crișana, Iași și 
altele acordă o deosebită atenție sta
bilirii juste a cantităților de cărți 
agrozootehnice, ca și din celelalte 
domenii, necesare difuzării la sate. 
In schimb alte, uniuni regionale, 
cum sînt cele din Argeș și Dobrogea, 
preocupate mai ales de realizarea 
.valorică a planului de desfacere a 
cărții, solicită cărți agrozootehnice în 
cantități mult reduse față de cerin
țele locale, orientîndu-se spre lucrări 

’din alte ramuri ale producției edițo-
măre 

Și 
se

sînt 
care 
, ele.
n-a ■

citat „Almanahul țărănimii colecti- 
i“ — n-au putut să și-1 procure

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani 
de la moartea poetului Panait Cerna 
s-au amenajat, la Muzeul literaturii 
romîne. din Capitală, vitrine și pa
nouri care prezintă imagini și do
cumente despre viața și opera scrii
torului, Sînt expuse aici manuscri
sele unor poezii și variante ale a- 
cestora, cîteva încercări ale scriito
rului în dramaturgie, precum și fo
tografii care înfățișează imagini ale 
locurilor unde a trăit poetul, carne
tele sale de student la Berlin și 
Leipzig ș. a.

in memoria unui mare actor

La casa de cultură a raionului „16 
Februarie" a avut loc o seară con
sacrată actorului V. Maximilian. 
După expunerea despre viața și O'
Pera marelui actor, artiști de la Tea- 
trul Național „I. L. Caragiale“, Tea
trul „C. I. Nottara“, Teatrul „Lucia 

' Sturdza Bùlàndra", Teatrul de Co
medie și de la Teatrul pentru tine
ret și Copii, care l-au cunoscut, au 
împărtășit amintiri despre artist. 
S-au prezentat apoi, înregistrate pe 
bandă de magnetofon, fragmente 
din rolurile interpretate de V. Ma
ximilian.

Concertul corului de copii

Corul de copii al Palatului pionie
rilor din Capitală a prezentat recent, 
sub conducerea dirijorului Stelian 
Olariu, un concert la Ateneul R. P. 
Romîne. Programul a inclus frag
mente și" lucrări de O. Lassus, I. 
Brahms, P. I. Ceaikovski, S. Proko
fiev, Al. Velehorschi, A. Zolțan, Z. 
Kodăly, precum și cîntece patrioti
ce și pionierești de I. D. Chirescu, 
Hilda Jerea, Marin Constantin, V. 
Timiș, E. Lerescu și V. Muradeli.

riale pe care le difuzează în 
parte prin librăriile din tîrguri 
orășele. Nu e deci de mirare că 
ivesc cazuri cînd în unele librării 
sătești sînt cu totul insuficiente toc
mai cărțile de care are mai multă 
nevoie țărănimea muncitoare. Deși a 
combătut tendințele comercialiste în 
activitatea de difuzare a cărții mani
festate de lucrătorii unor uniuni re
gionale ale cooperației de consum, 
Oficiul difuzării cărții din Centro- 
coop se mai lasă uneori influențat 
de insistențele acestora. Or, în pri
mul rînd din partea oficiului se 
cere un Interes sporit pentru difuza
rea cărții agrozootehnice în rîndul

două săptămîni1 în depozite. Ce se 
mai poate spune de depozite ale 
I.C.I. sau I.C.R. de la Fetești (direc
tor . NicoTae Dan), Gura Humorului 
(director I. Sabie) și altele care nü 
trimit timp de luni și uneori' trimes
tre întregi,' cărțile la unitățile de 
desfacere din comune ? Roade ale 
nepăsării unor lucrători ai coopera- ' 
ției, ale lipsei "de control, asemenea 
deficiențe limitează în mod artifi
cial posibilitățile țăranilor colecti
viști de a-și procura la timp cărțile 
de care au nevoie.

Eficiența muncii de răspîndire a 
cărții la sate este determinată în 
mare măsură de aportul pe care-1 
aduce unul din cei mai importanți 
factori, cel ce realizează efectiv di
fuzarea în comună: librarul sătesc. 
Cînd acesta este pe deplin conștient 
de importanța culturală a activității 
sale și se străduiește ca, pe baza 
unei cunoașteri temeinice, să popu
larizeze cărțile, cînd folosește me
tode potrivite de atragere a cumpă
rătorilor creîndu-și un larg activ 
obștesc, el reușește să difuzeze căr-

V. TEODORESCU

în prima piesă « acestui ciclu 
dramatic, „Oameni care tac', Al. 
Voitin aducea — evocînd anii din 
preajma Eliberării — un mănunchi 
de personaje reprezentative pentru 
diverse pături ale poporului : un 
ceferist, militant comunist, o munci
toare țesătoare lipsită de orice cu
noștințe politice, doi studenți cu 
idei înaintate, un bătrîn medic, pro
fesor universitar, scîrbit de politi
cianismul burghez și convins că in
telectualul cinstit trebuie să se păs
treze „pe deasupra vălmășagului“ ; 
le-a urmărit, apoi, în împrejurările 
pregătirii și desfășurării insurecției 
armate de la 23 August 1944 („Oa
menii înving“), iar acum le regăsim 
în „Ancheta", în perioada naționa
lizării, a luptei împotriva speculei 
și sabotajului pus la cale de capi
taliști.

Autorul a intuit foarte veridic dru
mul firesc pe care trebuia să-1 fi 
urmat fiecare dintre eroii săi. Axin
te este acum un conducător încer
cat, calm și chibzuit, Maria — acti- . 
vistă neobosită, punînd mult suflet 
în tot ceea ce face, profesorul Banu 
— puțin de modă veche în manifes
tările exterioare ale entuziasmului 
său sentimental dar emoționant de 
sincer — nu va ezita să arunce un 
revolver în gentuța sa de doctor și 
să meargă în „bîrlogul lupilor", 
să-i înfrunte. O linie diferită, sinuoa
să, urmează Bîrsan, pe care aventu
rismul l-a dus la descompunere, l-a 
transformat într-un hoț, într-o uneal
tă a dușmanilor patriei sale. Cît 
despre Spiru, fostul zbir al Siguran
ței, el s-a „dat la fund“ șl s-a cui
bărit la o moară unde, voindu-se 
neștiut de nimeni, jefuiește și sabo
tează.

Urmărind astfel destinele unor oa
meni pe parcursul mai multor eta
pe, dramaturgul reușește să pună 
în lumină anumite legi ale vieții, 
mereu confirmate : istoria dă drep
tate oameniloir adevărați, care își

inving și își depășesc propriile gre
șeli, mergînd — " .
„neabătut pe drumul adevărului“ 

■și infirmă pe ticăloșii ce -se aiundă 
tot mai mult în mocirlă, se împleti- rescu a dat Radei o fizionomie des- 
ceso în plasa nefastă a propriilor- .................................... ....
lor combinații și pînă la urmă se 
prăbușesc sub loviturile sigure ale 
puterii populare.'

Sarcina de a înfățișa spectatori
lor datele acestui proces istoric și 
de a le confrunta 
cheta“, procurorului Ștefan. Merită 
remarcată buna construcție a piesei 
care, prin intermediul unor intero
gatorii și reconstituiri judiciare, 
dezvăluie progresiv, în acțiune, ca
racterele personajelor, relațiile lor, 
împlinind pas cu pas tabloul con
vingător al opoziției dintre oameni 
și neoameni. Tocmai această des
fășurare strînsă face mai vizibil 
faptul că Axinte și Maria rămîn de 
astădată cam în afara acțiunii ; din 
această cauză ei n-au prilejul să ne 
dezvăluie prea multe laturi inedite 

. ale personalității lor, iar unele re
plici — ale lui Axinte mai ales — 
sună declarativ, de pildă în scena 
consacrată naționalizării.

Ca și primele două lucrări 
ciclului, „Ancheta“ se bucură

ale 
de 

interpretarea excelentă a unor frun
tași ai primei noastre scene. Marcel 
Anghelescu, cu capacitatea sa de a 
domina scena printr-o prezență to
nică și fermă, îi dă lui Axinte cel 
din anii construcției statului demo
crat-popular, maturitatea, ponderea, 
autoritatea cuvenită. Irina Răchi- 
țeanu-Șirianu, completînd scenic 
sugestiile pe care i le oferă tex
tul, înfiripă un .portret al Măriei 
pe o nouă treaptă a evoluției el ; 
păstrînd datele temperamentale e- 
sențiale ale acesteia, actrița arată 
subtil cum se modifică unele tră
sături și cum se adaugă altele, cum 
simțul realității și ascuțimea ei de 
limbă devin atribute ale unei femei 
preocupate neîncetat de treburile

chisă, cinstită, inspirîhd încredere și 
justificînd atitudinea neînduplecată 
a eroinei în fața celor ce încearcă 
s-o șantajeze. Mai șters a apărut 
în spectacol profesorul Banu (Virgil 
Popovici), demn, dar fără acea lar
gă generozitate ce 
personajul.

Autentic conturat 
Floricăi a căpătat 
terpretarea Eugeniei Popovici. Jo
cul ei îmbină naturalețea cu arta 
de a releva și fixa laconic tipuri 
complexe : sînt suficiente cîteva 
scurte apariții, pentru ca în fața 
noastră să prindă viață tînăra ță
rancă venită de puțină vreme la 
oraș și măritată din interes, femeia 
„de la mahala”, cu un univers li
mitat, cochetînd cînd se ivește oca
zia și moartă de curiozitate să știe 
tot ce se petrece în jurul ei. Al. Giu- 
garu a redat foarte sugestiv vicle
nia primitivă a lui Spiru și mai a- 
les sentimentul acestuia că este în
colțit. Din grupul „neoamenilor“ ur
măriți prin ancheta procurorului Ște
fan, personajul cel mai ascuns șl 
cel mai periculos se dovedește a fi 
Yvonne ; în acest rol, Dina Cocea 
realizează o compoziție minuțioasă, 
dozînd inteligent atitudinile aristo
cratice ale „boieroaicei“ care, ca o 
doamnă ce este, „nu se amestecă 
în treburile bărbaților’, apoi dure
rea falsă a amantei îndoliate, pen
tru a dezvălui în cele din urmă o 
cruzime rece, calculată și vulgară. 
Gabriel Dănciulescu, actor cu o 
frumoasă ținută scenică, ne-a con
vins de grava decădere morală a 
lui Bîrsan, ca și de frămîntările și 
îndoielile ce-1 cuprind spre sfîrșit.

în decorul Bimplu semnat de 
Mihai Tofan, regizorul Miron Nicu- 
lescu a construit un spectacol solid, 
serios, cu grijă pentru reliefarea ca
racterelor, bizuindu-se pe creațiile 
actoricești și punîndu-le cît mai de
plin în valoare.

ANDREI BÄLEANU

Printre numeroasele talente 
care se afirmă azi în toate col
țurile țării se numără și Bokor 
Andrei, Bokor Ivan șl Bokor 
Marta de la Tușnad-Băi, raionul 
Giüc.-Ei cioplesc în lemn cerbi, 
căprioare și urși. Bokor Ivan a 
terminat școala populară de artă 
din Cluj. El lucrează cu Iscusință 
la sculpturi de dimensiuni minia
turale, O căprioară din lemn de 
tisă, la care lucrează acum, nu 
este mai mare decît gămălia unui 
ac ; formele ei delicate se contu
rează dacă o examinezi cu lupa. 
In clișeul de mai Jos, această 
mică lucrare de artă e Indicată 
cu o săgeată.

activitatea universitară

in
din

Irina Răchițeanu, Marcel Angheleșcu, Raliica Zamiîrescu și Gheorghe 
Cozorici intr-o scenă din „Ancheta".

(Continuare în pag. IV-a)

Ia Focșani s-a dat tn folosința un nou cinematograf cu o capacitate de 450 
de locuri. Construit în șase luni de întreprinderea nr. 3 construcțli-Focșanl, cine
matograful e înzestrat cu ecran lat, Iată, în fotografie, un aspect al sălii, (De la ing. 
V, Georgescu),

' <

Unul dintre genurile muzicale cu 
foarte., mulți 
tă, cu foarte mulți Interpret! — ne 
gîndim la miile de formații artistice 
de amatori — cîntecul de mase a 
fost abordat în ultimii ani de majo
ritatea compozitorilor noștri. Creații 
de mase ale unor compozitori ca Ion 
Chirescu, Sabin Drăgoi, Gh. Dumi
trescu, Mauriciu Vescan, Anatol 
Vieru, D. Bughici, Alfred Mendel
sohn, V. Popovici, Mircea Neagu, Fl. 
Comișel șl alții sînt interpretate la 
radio, au fost imprimate pe discuri, 
sînt mereu prezentate pe scenele! 
cluburilor și căminelor culturale din 
întreaga țară. Este îmbucurător fap
tul că tineri talentați care au scris 
lucrări interesante în genurile sim
fonic și de cameră s-au apropiat 
de cîntecul de mase realizînd lucrări 
merituoase.

Inspirîndu-se din viața nouă 
poporului nostru, compozitorii 
încercat, în cîntecele lor scrise 
ultima vreme, să oglindească 
chip diferit, aproape de stilul și pre
ferințele fiecăruia, realitățile con
temporane. Astfel, Ion Chirescu, în 
„Republică, iubită țară', folosind rilor. 
posibilitățile ansamblului mare, 
desfășurarea largă și solemnă, cîn- 
tă patria socialistă, frumusețea 
muncii constructorilor ei. Tiberiu 
Olah, în cîntecul „Partidul', bazîn- 
du-se pe experiența sa de compo
zitor de cantate, reușește să creeze 
o muzică plină de vigoare. Tot ast
fel, Radu Palade a creat cu cînte
cul „Frîngeți spada“ un adevărat 
poem dramatic de mici dimensiuni, 
mobilizator, dedicat luptei pentru 
pace. Ducînd mai departe propriile-i 
căutări creatoare, Th. Bratu a scris 
un cînteo de inspirație populară, 
„Se porniră satele’, închinat colec
tivizării agriculturii, iar Dumitru 
Bughici în „Visul de aur' cîntă nă
zuințele nobile ale omului contem
poran. în general, noile creații de 
cîntece de mase se remarcă prin
tr-o varietate mal mare a mijloace
lor folosite de compozitori. Conti- 
nuînd să scrie marșuri, cîntece eroi
ce pentru formații ample, compozi
torii au căutat să lărgească mai 
mult sfera genului, să cuprindă cu 
mai multă îndrăzneală îri el cînte
cul liric, cîntecul cu pronunțat ca
racter popular, cîntecul scurt, ade
seori cu text hazliu, în genul celor

ascultători și, totoda-
interpretate da brigăzile artistice de 
agitație; un efort înnoitor l-au a- 
dus, pe iîngă ritmurile noi, vioaie/' 
combinațiile ingenioase dintre so- 
liști și formații.. Cu cîntecul „Priete
nia noastră“, compozitorul Laurențiu 
Profeta a creat o combinație inge
nioasă și plină de efect între bari
ton, orchestră și corul de femei, pe 
ritmul unei barcarole. Cîntecele „în
florești, pămînt al bucuriei“ de Gh. 
Dumitrescu și „Țara-ntreagă-i o gră
dină“ de C. Romoșca.nu, mai simple 
ca tratare, se disting prin inspira
ția populară, plină de optimism.

Trebuie să subliniem faptul că 
mijloacele noi folosite de creatorii

însemnări 6

a 
au 
în 
în

cîntecului de mase sînt subordonate 
preocupării, evidente la mai toți 
compozitorii, de a scrie o muzică 
inspirată, plină de melodie, vigu
roasă și, în același timp, optimistă, 

■ care să meargă la inima ascultăto-

O vreme, unii compozitori, consi- 
derînd în mod greșit cîntecul de 
mase drept „gen minor' pentru di
mensiunile sale reduse și construc
ția muzicală, de mici proporții, au 
înclinat adesea spre o tratare sim
plistă. Noile cîntece de masă de
monstrează însă că procedeele 
muzicale mal complexe pot fi folo
site cu succes și în cîntecul de 
masă. Și apoi, nu trebuie să uităm 
că ansamblurile noastre artistice 
și-au ridicat competența și includ în 
repertoriul lor lucrări pretențioase 
din punct de vedere al partiturii.

Cu unele slăbiciuni, cîntecele de 
masă scrise în ultima vreme au la 
bază texte literare reușite, cu o des
fășurare firească — condiție pentru 
buna lor înțelegere de către ascul
tător — deci cu o mai mare putere de 
convingere. Printre semnatarii tex
telor se numără poeți ca Maria Ba- 
nuș, Tiberiu Utan, Ion Horea, Eu
gen Frunză și alții. Numărul textie
rilor ar putea fi sporit dacă uniunile 
de creație interesate ar colabora 
mai strîns, mai sistematic.

Exigențele tot mai înalte ale oa
menilor muncii, pe care le îmoli- 
pesa ia măsură mai mare noile

cîntece de masă, impun compozito
rilor și textierilor noștri sarcini 

; sporite. Mai eînt compozitori care 
ocolesc genul eocotindu-1 poate 
mâi prejos de preocupările lor. 
Alții, atunci cînd îl abordează, 
se simt datori ;să împrumute în 
chip . artificial . stilul, unor... lucrări 
consacrate, neie.ținînd din ele decît 
scherhn exterioară, de multe ori de
pășită de timp. Șablonul în cons
trucția strofică, preferința excesi- 

. vă .pentru un ritm anumit (în gene
ral, pentru marș), linia melodică 
simplistă, tratarea adeseori exagerat 
grandioasă, textele vagi și retorice 
— sînt cîteva din lipsurile multor 
creații de cîntece de masă.

Din păcate, Casa centrală a crea
ției populare continuă să achizițio
neze și să difuzeze cîntece de mase 
cu asemenea lipsuri, scrise de un 
număr restrîns de compozitori, șl 
nu dintre cei mai de seamă. Une
ori, chiar posturile de radio au in
clus în programul „Cîntecul săptă- 
mînii“ creații îndoielnice. Continua
rea acțiunilor inițiate în ultimul 
timp de către Uniunea compozitori
lor — discuții în cenacle, audiții la 
sediu șl în întreprinderi '— vor con
tribui, desigur, la îmbunătățirea re
pertoriului cîntecului de mase.

In acest domeniu important este 
așteptată contribuția mai susținută 
a tuturor compozitorilor noștri. De la 
folosirea unor procedee tehnice ine
dite, atrăgătoare, pînă la abordarea 
unor noi subiecte (de ce sînt cîntate 
mai puțin prietenia, bucuria de a 
munci, dragostea pentru locul de 
muncă, pentru frumusețile patriei, 
pentru învățătură și sport etc. ?), un 
vast cîmp de exprimare stă în fața 
compozitorilor.

Radioteleviziunea, întreprinderea 
„Electrecord“, Editura muzicală 
pot face mai mult pentru a în
druma creația, direct sau prin con
cursuri, către aspectele interesante 
și complexe ale vieții noastre de 
azi... In ce privește Uniunea compo
zitorilor, inițiativa de a pune în dis
cuție noile creații trebuie continuată 
atrăgîndu-se la discuții categorii tot 
mai largi — compozitori din Capi
tală și din țară, dirijori de formații 
profesioniste Și de amatori, inter
pret, oameni ai muncii.

MIRCEA SIMIONESCU

CLUJ
'Aproape 200 de 

denți ai Facultății 
agricultură de la 
stitutul agronomic
Cluj fac practică la gos
podăriile de stat din Ca
rei, Jidvei etc. Viitorii 
ingineri agronomi lu
crează la pregătirea tere
nurilor pentru însămîn- 
țările de primăvară, la 
dezgropatul viței de vie, 
la lucrări în livezi ș.a. Pe 
lingă lucrările practice 
obligatorii, studenții 
participă la lecții de
monstrative, vizitează 
diferite alte unități a- 
gricole fruntașe, discută 
cu specialiști din agri
cultură. Saptămînal, a- 
jutați de cadrele didac
tice, recapitulează cu
noștințele ce li s-au 
predat la curșurile de 
matematică și botanică 
pentru examenele din 
sesiunea de vară. In 
timpul liber, studenții 
desfășoară o bogată ac
tivitate cultural-sportl- 
vă. Sînt pregătite pro
grame de cîntece, reci
tări și piese de teatru, 
care sînt prezentate în 
fața muncitorilor din 
gospodăriile de stat și a 
colectiviștilor, iar echi
pele ■ sportive studen
țești se întrec cu echi
pele din localitate.

TIMIȘOARA
Institutul politehnic 

din Timișoara a fost do
tat în ultimul timp cu o 
serie de aparate moder
ne, care vor fi folosite 
în procesul de învăță
mânt, la lucrările de la-

borator și în munca de 
cercetare științifică a 
studenților. In laborato
rul de chimie fizică și 
electrochimie al Facul
tății de chimie indus
trială funcționează a- 
parate ca : spectrofoto- 
metru de infraroșu, spec- 
trograf de emisie, spec- 
trofotometru pentru vi
zibil și ultraviolet, cu 
care viitorii specialiști 
vor lucra în producție. 
La lucrările de labora
tor din cadrul Facultății 
de electrotehnică se fo
losesc diferite tipuri de 
oscilografe și alte apara
te moderne care permit 
studierea circuitelor e- 
lectrice, iar laboratorul 
de locomotive de la Fa
cultatea de mecanică a 
fost înzestrat ou o loco
motivă Diesel de cale 
îngustă, în vederea stu
dierii ei de către stu
denți. O parte dintre te
mele de cercetare știin
țifică urmăresc realiza
rea unor mașini și apa
rate moderne care să 
poată fi folosite în labo
ratoarele institutului. In 
cercurile științifice stu
dențești s-au studiat și 
executat un convertor 
analogic cifric cu tran- 
zistori pentru a ■ fi folo
sit la studiul mașinilor 
de calcul și al procese
lor de automatizare, o 
mașină pentru determi
narea porozității minime 
a nisipurilor etc.

BUCUREȘTI
In cadrul Institutului 

politehnic studenții des
fășoară o instructivă 
muncă de cercetare ști-

ințifică. In cele 36 de 
cercuri științifice stu
dențești care funcțio
nează în institut se 
studiază peste 300 de 
teme sub îndrumarea 
cadrelor didactice. Cele 
mai multe dintre aceste 
teme sînt stabilite în 
urma consultării spe
cialiștilor de la uzinele 
„23 August“, „Vulcan“, 
„Electromagnetica“, „E- 
lectronica" ș. a. în ve
derea rezolvării unor 
probleme legate de pro
ducție. Cele mai bune 
lucrări de automatizare, 
mașini și aparate elec
trice, mașini, analogice 
de calcul, radiocomuni- 
cafti, telefonie, tranzis
tore etc. vor fi prezen
tate la Seminalul na
țional științific studen
țesc.

IAȘI
An de an, Biblioteca 

centrală universitară 
„Mihail Eminescu" din 
Iași își mărește numă
rul de lucrări științifice, 
cărți, reviste, manuale 
etc. La cele peste 
1 200 000 de volume e- 
xistente la sfîrșitul anu
lui școlar trecut, s-au 
adăugat în acest an 
circa 36 000 de volume. 
4 600 de cărți și publi
cații periodice au 
achiziționate de 
hotare în limbile 
franceză, engleză, 
mană etc. Pentru o bună 
deservire a cititorilor, 
biblioteca a organizat o 
secție de „actualități’’ 
unde se găsesc ultimele 
cărți, ziare și reviste.

fost 
peste 
rusă, 
gr

Intr-unul din laboratoarele Institutului politehnic din Timișoara 
studenți din anul IV al Facultății de mecanică primesc explicații 
despre caracteristicile tehnice ale unui tip de locomotivă Diesel
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Capitalei

Sectorul de bază
al gospodăriei noastre

lenrea

de legume.

Corespondență colectivă de la redacția ziarului

(Foto i A. .Carto]an)

ANTON SZANDA 
președinte G. .A. C. Doro

banți, regiunea Banat

Ing. O. NÄSTASE 
candidat în științe agricole

care mat

în acest

se extinde mult - în gospodăriile

Din cele constatate pe teren rezultă că majoritatea gospodăriilor 
colective din această zonă s-au pregătit temeinic pentru cultura le
gumelor, iar rezultatele obținute pînă în prezent constituie o cheză
șie că ele vor produce legume la timp și de calitate. în acele gos
podării colective în care calitatea răsadurilor este nesatisfăcătoare, 
este necesar ca in timpul cel mai scurt, cu sprijinul inginerilor agro
nomi, să se ia cele mai eficace măsuri pentru îndreptarea situației: 
repicarea în ghivece sau strat nutritiv, îngrășarea suplimentară etc. 
De asemenea, consiliile agricole și unitățile contractante sînt che
mate să sprijine gospodăriile colective în procurarea materialelor 
de care au nevoie pentru buna desfășurare a muncii în acest sec
tor. în felul acesta se vor putea obține recolte mari și timpurii de 
legume necesare bunei aprovizionări a populației Capitalei.

In zona legumicolă a

„Drumul socialismului" din Deva

răsadurile nu se

Buna aprovizionare a populației ne
cesită cantități mari de legumé care să 
fie livrate ritmic. Pentru a duce la în
deplinire sarcinile trasate de partid și 
guvern, comitetele regionale și raionale 
de partid, consiliile agricole locale se 
preocupă de dezvoltarea în jurul orașe-

NICHIFOR COMAN
președinte G.A.C. Anadalchioi, regiunea Dobrogea

întîi ziua și apoi și noaptea, pentru a 
se fortifica și căli.

La fiecare 10-15-zile toate răsadurile 
se stropesc preventiv cu o soluție de 
zeamă bordeleză 0,5—0,75 la sută

In gospodăria colectivă din Vi
dra, raionul Giurgiu, se cultivă 
mari supraiețe cu‘ legume. Aci 
s-a dat o mare atenție îngrijirii 
răsadurilor. în fotografie : Ingi
nerul agronom Victor' Gheorghiu 
și brigadierul legumicol Gheor
ghe F. Neculcea controlează cu 
atenție calitatea răsadurilor.

lor și principalelor centre muncitorești 
a unor puternice zone legumicole. De 
asemenea, încă din iarnă s-au făcut in
tense pregătiri pentru cultivarea legu
melor amenajîndu-se suprafețe întinse 
de răsadnițe. Odată cu venirea primă
verii s-au semănat rădăcinoasele iar în

cen-
unor

La stațiunea experimentală Greaca, raionul Oltenița, prin folosirea 
peliculei de polietilenă1 la protejarea răsadurilor in cîmp s-a obținut 
anul trecut prima recoltă de roșii la mijlocul lunii iunie. Această metodă 

colective și de stat cultivatoare

Gh. Rizaa a șl terminat repicatul răsadurilor, Tudora Costea, Maria Savu, Niculina Ioniță, 
In fotografie : Un grup de legumicultori fruntași Ioana Bunescu, Eleonora Schiopulescu, Maria 
din această brigadă : (de la stingă la dreapta) : Avram șl Niculina Barbu, 
Marin Istrate, Steliana Neagu, Ion Gh, Ghiță,

aceste zile, în regiunile din sudul țării, 
a început și plantatul în cîmp al verzei 
și altor legume timpurii. în pagina de 
față relatăm experiența unor gospodă
rii colective în cultivarea legumelor și 
stadiul lucrărilor în acest important 
sector de producție.

Consiliul agricol regional București și Consiliul agricol al Capitalei 
au luat o serie de măsuri privind dezvoltarea culturii legumelor în 
această zonă și obținerea unor producții cit mai timpurii necesare unei 
bune aprovizionări a populației. In gospodăriile colective și de stat din 
raza Capitalei se cultivă 7100 ha cu legiune iar în regiunea București 
— 2J 204 ha. O parte din rădăcinoase și verdețuri au și fost însămânțate 
iar acum se apropie vremea plantării în cîmp a legumelor timpurii. 
Redacția ziarului „Scînteia“, cu sprijinul unor specialiști din cadrul 
Consiliului Superior al Agriculturii, a organizat un raid-anchetă în cîteva 
gospodării colective din partea de miază-zi a Capitalei pentru a se ve
dea stadiul lucrărilor. Aci, în lunca Sabarului și Argeșului, se află gos
podăriile colective din Vidra, Dobreni, Sîntești, Vărăști, Obedeni, He
răști și altele unde cultura legumelor a devenit principala ramură de 
producție. De asemenea gospodăriile de stat s-au specializat în acest 
domeniu. In aceste zile aci se execută lucrări de care depinde în mare 

măsură asigurarea unei recolte bogate de legume. Rezultatele sînt di
ferite, după cum diferite au fost și eforturile depuse pînă acum.

Gospodăria noastră colectivă este așezată în apro
pierea orașului Constanța. Ținînd seama de acest lu
cru, noi am dezvoltat continuu cultura legumelor' și 
îndeosebi a celor timpurii. Pe baza aplicării întregu
lui complex de măsuri agrotehnice am obținut o pro
ducție medie de 26 000 kg legume timpurii la hectar 
și 7 kg legume forțate la metrul pătrat de răsadnițe. 
Din legumicultură, gospodăria noastră a realizat în 
1962 un venit de 2 316 500 lei, din căre 70 la sută pro
vine din valorificarea legumelor timpurii.

Iață cum se face cultura în răsadnițe. Nu este su
ficient numai să mărești suprafețele de răsadnițe des
tinate culturilor forțate, ci să urmărești și folosirea 
lor cît mai economică. De acest lucru noi ținem sea
ma îndeaproape. Și iată cum procedăm. Toamna, 
semănăm în răsadnițe salată pe care o recoltăm și 
valorificăm la sfîrșitul lunii februarie. După elibera
rea terenului, în răsadnițe arh plantat castraveții 
care au. fost produși în ghivece nutritive. Plantarea 
s-a făcut-la 50 cm . cuib de cuib, iar în intervalul ră
mas liber s-a pus salată sau ardei iute. Pe o supra
față de 600 m p cultivată în felul acesta s-au obținut 
la prima recoltă 25 bucăți de salată la mp, iar la 
cea de-a doua — 2 kg castraveți și 60 de bucăți ardei 
iute. Tot așa am cultivat și alte specii legumicole.

O mate atenție acordăm și culturii legumelor în 
cîmp. Anul trecut, noi am cultivat printre altele 30 ha 
cu roșii timpurii. Pentru aceasta am asigurat cite 
30 m p de răsadniță unde semănatul s-a făcut la sfîr
șitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie. Răsa
durile au fost repicate la începutul lui martie, iar 
plantarea în cîmp s-a făcut la 28 aprilie. Unde s-a folo
sit sămînța de roșii hibridă, prima recoltă obținută a 
fost la 20 iunie. De pe cele 30 ha,, am livrat 663750 kg 
roșii timpurii, adică cite 22 125 kg la ha, realizînd un 
venit.de 25 377 Tei la ha. Venituri însemnate am obți
nut și de la spanac, salată, ceapă verde și alte legume.

Noi sîntem pregătiți ca și în acest an să livrăm o 
mare cantitate de legume forțate și timpurii. Am a- 
menajaț 7 800 m p de răsadnițe din.care 1 000 m p din 
prefabricate de beton. Pe lingă răsadurile destinate 
legumelor timpurii cultivate în cîmp, în răsadnițe am 
produs și livrat 10 000 bucăți de ardei iute, cantități 
însemnate dc salată, ridichi și verdețuri, iar din seră 
recoltăm roșiile. La sfîrșitul acestei săptămîni vom 
livra prima recoltă de castraveți. O mare atenție acor
dăm legumelor cultivate în. cîmp unde am semănat 
și plantat 3 ha, mazăre, 13 hă ceapă, 10 ha cartofi' 1 ha 
varză etc. în felul acesta vom putea da o contribuție 
și mai mare la aprovizionarea populației din orașul 
Constanța și a stațiunilor de pe litoral.

materia- 
greutăți 

fără în-

pențru a nu fi atacate de boli.
Răsadul pregătit și îngrijit 

fel va fi sănătos, viguros și bine călit 
și va asigura obținerea unor producții 
sporite de legume.

asigurat- în tot timpul pro
dusele legumicole necesare. 
Acest lucru a determinat 
Consiliul agricol regional ca, 
sub conducerea organelor de 
partid și de stat din regiune, 
să ia măsuri în vederea în
drumării unităților agricole ca 
începînd din acest an să-și 
rezerve pentru legumicultură 
suprafețe mai mari și să ex
tindă cele ocupate cu legume 
timpurii. Drept rezultat, în 
acest qp, unitățile agricole 
din regiunea Hunedoara vor 
cultiva legume pe 6 000 dc 
hectare, din care peste 900 
hectare în sistem irigat. In 
acest scop, gospodăriile co
lective din Micești, Alba Iu- 
lia, Sîntandrei, Rapoltu, O- 
răștie, Lăpușnic, precum și

Obținerea unor 
recolte mari de 
legume și cît mai 
timpurii este ho- 
tărîtă în mare mă
sură de extinde
rea metodelor 
înaintate, printre 
care și repicarea 
răsadului în ghi
vece nutritive. S-a 
arătat mai înainte

Cînd intri în sectorul de ră
sadnițe al gospodăriei colective din 
Colibași vezi stive mari de rame de 
răsadnițe. în loc ca acestea să a- 
dăpostească deja răsaduri mari și 
viguroase, stau grămadă pentru că 
aci s-a întîrziat mult amenajarea 
răsadnițelor. Din 13 000 mp s-au fă
cut numai 9 000 mp. De asemenea, 
și răsadurile produse pînă acum 
sînt de slabă calitate. Afli foarte 
curînd și de ce se întîmplă acest 
lucru. La grădină lucrează puțini 
oameni și această sarcină a lost 
atribuită fiecăreia din cele 8 bri
găzi. Din această cauză nimeni nu 
se simte răspunzător pentru execu
tarea lucrărilor în acest important 
sector de producție al gospodăriei. 
Va trebui ca în timpul cel mai 
scurt această gospodărie să fie 
ajutată temeinic în organizarea 
muncii în sectorul legumicol.

La G.A.C. Valea Dragului intri pe 
o poartă frumoasă iar gardul nou, 
proaspăt vopsit, îți creează impresia 
că aici vei întîlni buni gospodari, 
într-adevăr, colectiviștii au o se
rie de realizări bune, dar în ce 
privește grădina de legume, lucru
rile nu merg cum trebuie. în răsad
nițe plantele sînt firave iar cele re
picate în loc să fie mari, viguroase, 
s-au și uscat. Motivarea „timpul a 
fost rece“ nu rămîne în. picioare. 
Realitatea este că aci a lipsit îndru
marea tehnică din partea ingineru
lui agronom ai gospodăriei.

aprovizionarea cu 
întîmpină unele 

trebuie rezolvate 
tîrziere. în primul rind nu s-au 
asigurat încă suficiente pompe. 
G.A.C. Dobreni a cumpărat 6 mo
toare „Timpuri Noi“, dar numai 
două din acestea sînt prevăzute cu 
pompele necesare.

De multă vreme colectiviștii din 
Dobreni și cei din Herăști caută 
furtunuri de cauciuc sau din pînză 
pentru udatul în răsadnițe. Din 
cauză că le lipsesc asemenea ma. 
teriale ei trebuie să transporte apa 
cu gălețile. Bazele de aprovizionare 
de pe lîngă S.M.T. vor trebui să se 
ocupe cu răspundere dc asemenea 
probleme.

Deși timpul este foarte înaintat, 
la G.A.C. Herăști nu s-au procurat 
toate semințele. Colectiviștii de aci 
mai au nevoie de sămînță dc pă
trunjel, castraveți și arpagic, lată 
cîteva probleme care trebuie rezol
vate în timpul cel mai scurt.

varza șt 
gospodt 
Oarda de Jos s-au 
peste 21 400 kg morcovi 
hectar, iar la gospodăriile co
lective din Micești și Rapoltu
— cite 11750 kg și respectiv

melor întîlnești și la G.A.C. Vidra, 
unde s-au și plantat în cîmp 10 lia 
cu varză. înscrierea gospodăriei la 
„concursul legumicultorilor“, orga, 
nizat de ziarul „Steagul roșu“, a pri
lejuit o vie întrecere între brigăzi 
pentru obținerea unor recolte mari 
și cît mai timpurii în acest sector.

Dar alături de grădinarii harnici 
și pricepuți mai întîlnești și din 
aceia care la ora actuală nu prea 
au cu ce se mîndri. Acest lucru a- 
pare cu atît mai curios cu cît aceste 
gospodării se găsesc în imediata a- 
propiere a celor fruntașe, despre 
care am amintit.

15 000 kg cartofi timpurii la 
hectar.

Realizarea unor producții 
mari a contribuit ca multe 
gospodării colective să obți
nă însemnate venituri bă
nești. La gospodăria colecti
vă din satul Vinerea, raionul 
Orăștie cele 15 hectare de 
grădină au adus gospodăriei 
venituri în valoare de 451 000 
lei revenind în medie peste, 
30 000 lei la hectar. Aseme
nea rezultate au obținut și 
gospodăriile colective din 
Balomir, Bobîlna, Sîntandrei 
etc. unde veniturile bănești 
la hectarul cultivat, cu legu
me au depășit suma de 
20 000 lei.

Dar, cu toate că în general 
anul trecut s-au obținut re-

îngrășăminte minerale. In acest scop, 
la 100 1 apă se pun : 500 grame su- 
perfosfat, 300 grame azotat de amoniu 
și 200 grame sare potasică. Cu această 
soluție sè udă 30 de metri pătrați de 
răsadniță, după care plantele se stro
pesc cu apă curată.

La roșiile de vară se continuă repi
catul la distanța de 7-8 centimetri între 
rînduri și pe rind pentru a asigura plan
telor un spațiu . nutritiv corespunzător. 
Răsadurile do vinete și ardei este bine 

să fie repicate cel 
puțin o dată, la 5-6 
centimetri între rîn
duri și pe rînd.

La o săptămînă 
după repicare se va 

doua îngrășare a răsadurilor cu 
îngrășăminte minerale. Lucrarea se 
execută printre rîndurile dc plante cu 
ajutorul unei stropitori fără sită. După 
aceea răsadurile se spală pe frunze de 
soluția de îngrășămînt printr-o stropire 
cu apă curată, folosindu-se o stropitoa
re çtl sită fină. Cu 8J10 zile înainte de 
plantarea în cîmp 
mai udă și se aerisesc puternic, mai

Pentru a obține legume 
cît mai timpurii, la gos
podăria agricolă colectivă 
din comuna Dorobanți, 
regiunea Banat, s-a . fo
losit printre alte meto
de și acoperirea răsaduri
lor cu peliculă de polieti
lenă — metodă introdusă 
pentru prima dată în 1962 
în bazinul legumicol Arad.

Gospodăria a procurat 
cantitatea de 300 kg peli
culă de polietilenă cu 
care am protejat în cîmp 
suprafața de 0,40 ha roșii 
timpurii.

La mijlocul lui aprilie 
1962, colectiviștii au în
ceput plantatul în cîmp 
al roșiilor timpurii care 
urmau să ,fie protejate 
cu polietilenă. Plantarea 
s-a făcut în rînduri duble 
la distanță de. 30 cm între 
rînduri și 50 cm pe rînd. 
Intre perechile de rînduri, 
distanța a fost de 80—90 
cm. Plantatul s-a făcut în 
gropi făcute cu sapa.

ce acțiune se desfășoară la G.A.C. 
Dobreni în această privință. Metoda 
se aplică și în alte gospodării co
lective. Dar cele mai multe goșpo-

A Ca și în alți ani,
gospodăria colec- 
tivă din Dobreni 
se mîndrește cu 
rezultatele obți- 
nute. Aci se vor 
cultiva 21 ha cu 
roșii timpurii, 21 

ha ardei, 16 ha varză timpurie. 
Pentru aceasta s-au produs răsa
duri de bună calitate, care sînt deja 
mari și viguroase. La varză s-a și 
început plantatul în cîmp. Cum au 
reușit colectiviștii din Dobreni să 
realizeze acest lucru ? Semănatul 
în răsadnițe a început devreme iar 
pe parcurs s-au aplicat'cu atenție 
lucrările de îngrijire. Antrenați în 
întrecere' de către organizația de 
partid, colectiviștii lucrează de zor 
la confecționarea ghivecelor nutri
tive. De la ■ tov. Eugen Cristescu, 
președintele gospodăriei, aflăm că 
roșiile vor fi repicate în întregime 
în ghivece nutritive, fapt care asi
gură recolte mari si mult mai 
timpurii. Pînă acum în gospodărie 
s-au și confecționat 840 UÜ0 de ghi
vece. Repicate cu grijă, răsadurile 
sînt de bună calitate.

La numai 2 km de Dobreni, la 
G.A.C. Cîmpurelu, te întîmpină a- 
ceeași-priveliște care dovedește pri
ceperea bunului grădinar. într-o 
parte, colectiviștii lucrau la pregă
tirea brazdelor de țelină care vor 
fi folosite la cultura timpurie a 
castraveților, mai încolo se făcea 
repiçatul roșiilor și ardeiului. Aci 
răsadnițele sînt bine folosite. Prin
tre ardei sînt fire de castraveți care 
vor fi mark atunci cînd răsadul de 
ardei va fi scos în cîmp și astfel 
vor putea rodi pe locul rămas liber.

La G.A.C. Obedeni poți vedea cel 
mai frumos sector de răsadnițe. 
S-ar putea spune că. aci s-ă lucrat 
„ca-la carte". Totul este într-o or
dine, perfectă și — ceea ce este mai 
important — răsadurile’ sînt de 
bună calitate.

Lucruri frumoase, în dc privește 
pregătirile pentru cultivarea legu-

zidlale bune în legumicul
tură, ele nu sînt încă pe mă
sura posibilităților. Datorită 
faptului că suprafețele ocu
pate cu culturi timpurii au 
reprezentat o mică parte din 
cele rezervate producerii de 
legume, iar irigarea s-a făcut 
pe mici suprafețe și în multe 
unități agricole în afara epo
cii optime, producțiile au fost 
diminuate iar pe piețele de 
desfacere ale regiunii nu s-au

gospodăria de stat din Bîr- 
cea, adică acele unități care 
au condiții să dezvolte cul
tura legumelor timpurii, au 
fost îndrumate să ia toate 
măsurile pentru a-și amenaja 
răsadnițe calde. Ca urmare, 
în prezent majoritatea uni
tăților agricole și-au asigurat 
răsadurile necesare. Pentru 
extinderea irigațiilor s-au în
tocmit mai multe proiecte de 
amenajare a terenului.

Deși s-au întocmit planuri 
bune de lucru, nu peste tot 
s-a urmărit aplicarea preve
derilor lor. Aprovizionarea cu 
materiale s-a făcut în mod 
defectuos iar unele unități 
agricole nu s-au preocupat 
de amenajarea din timp a 
răsadnițelor. Prea puțin s-a 
extins amenajarea răsadnițe
lor din prefabricate de beton. 
In unele gospodării, deși 
s-au făcut proiecte de ame
najate a terenului nu s-a 
trecut la realizarea lor.

Folosind din plin ajutorul 
acordat de stat pentru dez
voltarea legumictdturii și li
chidând lipsurile 
persistă, unitățile agricole 
din regiunea Hunedoara, cu 
sprijinul organelor locale de 
partid'și- de stat, vor putea 
aduce o contribuție impor
tantă la buna aprovizi.onare 
cu legume a populației din 
ora-șclc și centrele muncito
rești, ale regiunii.

în vederea extinderii culturilor de legume 
timpurii, la gospodăria colectivă «Viață Nouă“ 
din Bărcănești, regiunea Ploiești, s-au amenajat 
0 600 mp do răsadnițe. Brigada condusă de Ion

provizionare a populației. La 
gospodăria colectivă din Te- 
iuș, aplicîndu-se metode a- 
grotehnice adecvate, s-au rea
lizat în medie la hectar : 
17 065 kg roșii, 25 100 kg 

11 033 kg ardei. La 
tăria colectivă din 

obținut 
la

Totodată s-a făcut și 
protejarea plantelor cu 
pelicula de polietilenă. In 
acest scop s-au înfipt din 
loc în loc nuiele lungi de 
1,50—1,80 m și groase de 
2 cm. Nuielele au fost a- 
șezate la 1—1,20 m una 
de alta, aproximativ cam 
tot la al 3-lea fir plantat. 
S-a format astfel un tu
nel care avea circa 20 in. 
și era așezat cu lungimea 
pe direcția vîntului. S-a 
întins bine apoi pelicula 
de polietilenă începînd cu 
unul din capetele tunelu
lui, folosind- țăruși de an. 
corare acoperind astfel în 
întregime rîndurile de 
plante. Marginile pelicu

lei de polietilenă-au fost 
fixate' de părnînt cu 
bulgări pentru a nu fi a- 
gitate de vînt.

In fiecare seară sau a- 
turici cînd era pericol de 
brumă se acopereau ră
sadurile, iar dimineața, 
după încălzire, , se desco
pereau. Acest lucru s-a 
repetat pînă cînd' peri
colul brumelor a; trecut. 
Protejarea, plantelor s-a 
făcut pînă Ici 20 mai. Plan
tele ' au rezistat bine unei 
brume care a,căz.M între 
timp. La cultura , prote
jată, plantele' nu au stag
nat din vegetație, fructele 
s-au dezvoltat normal și 
au fost recoltate și livrate 
cu 10 -zile înainte față de 
cultura .obișnițită. Recolta 
a fost de 51 200 kg la hec
tar.

Bazați pe rezultatele ob
ținute ' în 1962 ' vrem să 
protejăm cu. pelicula de 
polietilenă o suprafață, de 
10 ha roșii. In acest scop, 
gospodăria noastră a pro
dus răsadul- necesar care 
a fost repicat an -cea mai 
mare parte și cînd timpul 
se va încălzi vom'trece la 
plantarea leii. în cîmp. Am 
asigurat, p elf cula pieces ară 
și nuielele pe ca.fe'le vom 
folosi la sușținerea ei. In 
felul acesta < vom putea 
obține o cantitate niai 
mare 'dedegume' timpurii, 
care vor1 contribui -la a- 
provigionarea , populației 
și vor aduce ‘gospodăriei 
importante venituri.

Repicatul răsadurilor în ghive
ce nutritive esie o metodă deo
sebit de eiicace pentru sporirea 
producției de legume. Datorită 
faptului că la plantarea în cîmp, 
rădăcinile plantelor nu se mai 
deranjează, prinderea se iace 
mai bine iar roșiile, ardeii, varza 
etc. dau recolte mult mai timpurii. 
La gospodăria colectivă din Do
breni, raionul Oltenița, ghivecele 
nutritive se confecționează cu 
ajutorul unor prose simple, așa 
cum se văd în această fotografie.

dării colective o folosesc doar la o 
parte din răsaduri sau n-o aplica 
deloc. La G.A.C. Vidra, deși a fost 
procurată o presă mecanică pentru 
confecționarea ghivecelor nutritive, 
nu a fost pusă în funcție. Tov. 
Sandu Florea, președintele gospo
dăriei, atribuie această situație fap
tului că nu s-a putut face racorda
rea la rețeaua electrică. Dar acțio
narea acestei prese se poate tace 
cu un motor obișnuit, din care 
gospodăria are destule. La G.A.C, 
Vărăști situația este alta. O ase
menea presă a fost acționată de 
un motor cu o turație prea mare 
și, bineînțeles, rezultatele nu au 
fost cele scontate. în alte gospodă
rii' colective, printre care și cea de 
la Colibași, nu există preocupare 
pentru introducerea acestei metode 
iar la G.A.C. Herăști s-au făcut abia 
4 000 dc ghivece. Este necesar 
să se asigure ' o îndrumare tehnică 
mai competentă acestor gospodării.

Pe lîngă legu-
Ax me, gospodăriile

colective din a- 
ceastă zonă pro- 

■ duc și însemnate
cantități de car- 
tofi timpurii. în 
acest scop, încă 

din timp au fost puse la iarovizat 
cantități mari de cartofi. La G.A.C. 
Dobreni, această metodă s-a aplicat 
corect și rezultatele sînt bune. Co
lectiviștii au trecut la plantatul car
tofilor pentru a putea obține o re
coltă cît mai timpurie.

Iarovizarea cartofilor este o 
metodă deosebit de eficace pentru 
obținerea unor recolte timpurii de 
cartofi. Dar ea trebuie aplicată cu 
multă atenție. La G.A.C. Herăști, 
din cauză că tuberculii au fost puși 
în strat prea gros în lădițe iar do
zarea luminii și căldurii nu s-a fă
cut cu atenție, colții s-au alungit 
prea mult. Acest neajuns se poate 
remedia prin plantarea cu grijă a 
cartofilor astfel ca să nu se rupă 
colții. Această lucrare va trebui să 
înceapă neîntîrziat.

Pentru buna 
desfășurare a Iu- 
crărilor în secto- 
rul legumicol sînt 
necesare diferite .jJÆgiU
materiale. Gospo- - rTÎ l 
dăriile colective v ■ n I
din această zonă VyfÂr7 MÖ’X— 
cultiva mari su- 
prafețe irigate.
Dar în 
le ele 
care

Dezvoltarea centrelor mun
citorești din regiunea Hune
doara a pus în fața organe
lor locale sarcina de mare 
răspundere de a se ocupa de 
asigurarea aprovizionării cu 
legume a oamenilor muncii.

In ultimii 2-3 ani mai ales, 
comitetul regional de partid, 
comitetul executiv al sfatului 
popular regional și specia
liștii din regiune și-au stabi
lit ca sarcină de prim ordin 
analiza temeinică a condiții
lor de climă și sol existente 
și dezvoltarea în jurul 
trelor muncitorești a 
puternice zone legumicole. 
Drept rezultat, suprafața 
cultivată cu legume în anul 
1962 a crescut, față de anul 
1961, cu peste 120 la sută, 
urmînd ca în acest an să 
ajungă la peste 6 000 de ha.

Rezultate hune pe linia ex
tinderii suprafețelor de gră
dină au obținut mai ales gos
podăria de stat din Bîrcea, 
gospodăriile colective din 
Micești, Mihalț, Geoagiu, 
Sîntandrei, Rapoltu, Orăștie 
și altele. Concomitent cu 
extinderea suprafețelor cul
tivate cu legume a sporit 
considerabil și producția a- 
ceslora. Dacă în anul 1960 
gospodăriile colective pro
duceau doar 4 760 tone le
gume, în 1962 ele au livrat 
7 782 tone, contribuind în fe
lul, acesta la o mai,bună a-

Reușita culturilor de legume și în 
special a celor timpurii depinde în 
mare măsură de felul cum sînt îngri
jite răsadurile.

Multe gospodării au semănat varza și 
roșiile timpurii foarte devreme, pentru 
a le putea planta în cîmp cît se poate 
mai devreme. Acum trebuie luate o se
rie de măsuri care să preîntîmpine ca 
aceste răsaduri să se alungească prea 
mult și să îmbătrînească pînă cînd vor 
putea fi plantate în cîmp. De aceea, 
este necesar să se _____________
urgenteze scoaterea 

îeXÂnta^raï Sfatul Specialistului 
dul trebuie să fie _ ___________________
bine călit pentru a 
putea suporta temperaturile scăzute, face 
Călirea se face prin descopi 
completă a răsadnițelor în timpul zilei, 
iar noaptea geamurile se lasă ridicate 
într-o parte. Cu cîteva zile înainte de 
plantare nu se mai pun geamurile nici 
noaptea. în această perioadă răsadurile 
nu se mai udă, pentru a se fortifica. 
Cu o zi înainte de plantarea în cîmp, 
răsadurile se udă abundent.

O atenție deosebită trebuie acor
dată pregătirii răsadurilor de roșii, vi
nete, ardei. Răsadurile de roșii tim
purii, care au fost semănate în ianua
rie sau la începutul lunii februarie tre
buie împiedicate să se alungească. Pen
tru aceasta ele se udă mai rar și numai 
atunci cînd este nevoie. Ziua se lasă 
descoperite, iar noaptea se lasă geamu
rile deschise pentru a fi bine aerisite.

înainte de plantarea în cîmp, răsa
durile de roșii timpurii trebuie să fie de 
asemenea călite. Cu 10-15 zile înainte 
de plantare, adică tocmai în această 
perioadă, se stropesc cu o soluție de

venit.de
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Prin părțile Banatului există un 
mare număr de gospodării colective 
multimilionare care au dezvoltat sec
torul zootehnic obținînd astfel în
semnate venituri bănești. Una din 
acestea este și G.A.C. Liebling din 
raionul Deta. Anul trecut, această 
gospodărie a obținut din creșterea 
animalelor 1 088 000 lei.

Dezvoltarea sectorului zootehnic 
se poate vedea cel mai bine soco
tind numărul de animale și produc
ția ce revine la 100 ha teren. în pre
zent, gospodăria are la suta de ha 
35 bovine din care 11 vaci, 78 
ovine, 10 scroafe.

Anul trecut, producția de lapte ra
portată la 100 ha a ajuns la 23 000 1, 
iar cantitatea de carne marfă la 
6 476 kg. Colectiviștii s-au preocu
pat an de an de dezvoltarea secto
rului și au creat condiții bune de 
hrănire și adăpostire pentru între
gul efectiv de animale. în acest scop 
consiliul de conducere și organizația 
de bază au analizat periodic cum se 
îndeplinesc sarcinile din planul de 
producție și de perspectivă privind 
dezvoltarea sectorului zootehnic.
CUM SE ASIGURĂ FURAJELE

Creșterea numărului de animale 
și sporirea producției de lapte și 
carne este hotărîtă de asigurarea 
unor furaje în cantități îndestulă
toare și de bună calitate. Gos
podăria are numai 140 ha pășune 
și 93 ha finețe naturale, situate 
mai ales pe terenuri cu fer
tilitate slabă. Pentru a spori pro
ducția de nutrețuri verzi, colecti
viștii au început să aplice cu sîrgu- 
ință o serie de metode de îmbună
tățire a pășunii. Pe o suprafață de 
30 ha s-a împrăștiat must de grajd 
diluat. Alte vreo 12 ha au fost în
grășate fără nici o cheltuială prin 
metoda tîrlirii. adică prin simpla 
mutare a tîrlelor de oi din loc în 
loc la fiecare 2—3 zile. Pe alte por
țiuni de pășune s-au administrat în
grășăminte chimice. întreaga supra
față de pășune a fost curățată. Pen
tru îmbunătățirea compoziției floris
tice, în această primăvară se face 
supraînsămînțarea cu semințe 
ierburi valoroase procurate 
din vara trecută.

In toamnă, colectiviștii au semă
nat 45 ha cu secară pentru masă 
verde. Prin aceasta ei urmăresc, în 
primul rînd, să asigure nutreț verde 
pentru animale încă de la sfîrșitul 
lunii aprilie și, în al doilea rînd, să 
poată începe mai tîrziu pășunatul pe 
pășunea naturală, astfel ca ierburile 
să se dezvolte mai bine. In lanuri
le de porumb pentru boabe se cul
tivă intercalat dovleci, care se fo
losesc fierți în hrana porcilor în a- 
mestec cu furajele concentrate.

Colectiviștii au dobîndit o bună 
experiență și în ce privește însilo- 
zarea furajelor. Nu este vorba nu
mai de aplicarea regulilor obișnuite,

de 
încă

ci și de unele inițiative importante. 
Președintele gospodăriei, Luca Par- 
tenie, și inginerul zootehnist, Ata
nasie Romînu, au calculat toate re
sursele de furaje care pot fi însilo- 
zate. Și resurse s-au găsit destule. 
Una din aceste resurse o constituie 
cocenii de porumb recoltați cînd 
boabele ajung în faza de coacere în 
ceară. Știuleții de porumb recoltați 
în această fază au fost uscați în pă- 
tule, șoproane etc., fără să se piar
dă nimic din valoarea lor. Cocenii 
în schimb au o valoare nutritivă mai 
ridicată ,și în plus păstrează un pro
cent ridicat de suculență — lucru e- 
sențial pentru obținerea unui nutreț 
îhsilozat de bună calitate. Pentru a 
ajunge la umiditatea optimă de 65— 
70 la sută, cocenii au fost însilozați 
în amestec cu nutrețuri verzi prove
nite din culturile duble.

Merită atenție și o altă metodă 
care le-a dat putința colectiviști] or 
să păstreze sfecla și dovlecii fără 
pierderi și astfel să le poată folosi 
un timp îndelungat. Acestea se pre
pară sub formă de pastă și se însi- 
lozează în bazine cimentate în a- 
mestec cu făină de lucerna și uru- 
ieli. Pentru prepararea pastei de 
sfeclă de zahăr se folosește o to
cătoare care lucrează după princi
piul mașinii de tocat carne. Cu a- 
sémenea tocători se poate prepara 
și pastă din nutrețuri verzi pentru 
hrana păsărilor și porcilor. De a- 
semenea, s-a însilozat borhot în a- 
mestec cu pleavă. Printre resursele 
dé furaje folosite la însilozare se 
numără și frunzele și coletele de 
sfeclă, diferite ierburi, frunze și 
capitule d'e floarea-soarelui etc. S-a 
ajuns pînă acolo încît s-au tăiat și 
vîrfurile tulpinilor de deasupra știu- 
leților din lanurile de porumb pen
tru boabe. Așa s-a reușit ca anul 
trecut să fie însilozate 3 180 tone fu
raje.

Interesant este că în jurul fer
melor nu se văd obișnuitele gropi de 
siloz. Pentru borhot, pastă de sfeclă 
și de dovleci și alte furaje se folo
sesc 10 bazine cimentate. Celelalte 
furaje se însilozează la suprafața 
pămîntului între pereți formați din 
baloți de paie. Pereții se. înalță spre 
interiorul silozului pe măsură ce se 
însilozează furajele, timp în care 
acestea sînt presate continuu cu a- 
jutorul tractoarelor pe șenile. După 
încărcarea silozului, baloții se scot 
și se refolosesc în altă parte, iar nu
trețul se acoperă cu un strat de 
pămînt luat din jur. Prin aplicarea 
acestei metode se realizează mari e- 
conomii de muncă și se obține un 
furaj de bună calitate.

Folosind experiența anului trecut, 
colectiviștii au hotărît ca anul acesta 
să mărească suprafața cu acele cul
turi furajere care în condițiile gos
podăriei dau cea mai mare cantita
te de substanțe nutritive la ha. Ast
fel, sfecla de zahăr pentru furaj se 
extinde de la 24 la 30 ha. Planul

O METODĂ SIMPLĂ
ȘI PRACTICĂ

Este știut că realizările care se 
obțin- în sectorul zootehnic depind 
în mare măsură de grija care se a- 
cordă în ce privește creșterea ani
malelor tinere și pentru aplicarea în 
practică a metodelor zootehnice îna
intate. Ing. Atanasie Romînu s-a 
gîndit că oricît ar fi de harnici în
grijitori,- de vitei este greu să facă 
alăptarea ținînd de fiecare dată bi- 
beroanele în mină, In felul acesta 

dinse și risipește o mare parte 
timpul lor de muncă.

Pentru înlăturarea acestor 
junsuri s-a trecut la aplicarea 
todei de alăptare a vițeilor în grup. 
Să vedem cum este aplicată această 
metodă. îngrijitoarele de viței 
Leontina Oană, Susana Cobliș, E- 
lena Miolea folosesc un sistem foar
te practic de alăptare a vițeilor ; niș
te bidoane cu pereți dubli, între care 
se pune apă caldă pentru ca laptele 
să poată fi dat vițeilor la tempera
tura de 36 grade. Bidoanele se așea
ză pe un scăunel în fata boxei fie
cărui vițel. Din bidon pornește un 
furtun lung de 70 cm. care se fi
xează în peretele boxei. La capătul 
furtunului se atașează o tetină obiș
nuită de cauciuc. Vițeii consumă ra
ția de lapte singuri. Această metodă 
simplă și practică dă putința ca o 
îngrijitoare să poată supraveghea a- 
lăptarea artificială la 15—20 de viței 
deodată. Treptat, după 30 de zile, 
laptele integral este înlocuit cu lapte 
smîntînit.

CADRE PERMANENTE
BINE CALIFICATE

Aplicarea multor metode înaintate 
în creșterea animalelor se datorește 
în mare măsură și faptului că, an 
de an, consiliul de conducere 
și organizația de bază au dat o mare 
atenție repartizării la ferme a uno
ra dintre cei mai buni colectiviști, 
s-au ocupat de permanentizarea și 
calificarea lor în această muncă, 
aplică de mai mulți ani plata după 
producție. Multe dintre cunoștințele 
căpătate la cursurile agrozootehnice 
sînt aplicate în producție cu rezul
tate bune. Ei respectă rațiile întoc
mite, îngrijesc bine animalele pe 
care le au în primire. îngrijitorii de 
animale au în față un obiectiv pre
cis, înscris în planul de producție a-1 
gospodăriei și anume, să obțină în 
acest an cîte 32 400 1 lapte și 10 000 
kg carne marfă calculate la suta de 
hectare teren. Hărnicia și pricepe
rea colectiviștilor constituie o che
zășie că acest obiectiv important va 
fi realizat.

C. BORDEIANU

Țesătoarele fruntașe Maria Mirea și Ioana Tonceanu din secția covor-piușat a Uzinelor textile din Cisnădie
(Foto-.: M. Andreescu)

Se eaută & ixiujL
Cisnădie, oraș al unor 

vechi tradiții textiliste. Din 
monografii se află că încă 
din jurul anului 1350 a în
ceput să fie practicat aici 
meșteșugul casnic textil. Pri
mele semne de mecanizare 
s-au ivit după anul 1800, 
cînd aproape în fiecare casă 
a fost încropit cîte un mic 
atelier manufacturier de țe- 
sătorie sau torcătorie. în a- 
nul 1948 existau aici 102 fă- 
bricuțe cu specificul de țe

sătorii, filaturi și apreturi.
Prezentul a șters foarte 

multe urme din ceea ce a 
fost. Uzinele textile din Cis
nădie au fost reutilate, mo
dernizate. Tradiția locală, ta
lentul oamenilor, faptul că 
mulți dintre ei sînt adevărați 
artiști în meserie, sînt acum 
mai bine puse în valoare. 
Aici lucrează mii de oameni, 
a căror pasiune și pricepere 
în muncă poate fi judecată 
după renumele binemeritat 
de care se bucură produsele 
fabricate la Cisnădie, cu deo
sebire covoarele. Anul tre
cut uzina n-a primit nici o 
reclamație privind calitatea 
produselor.

fesie de bază are, s-a cam 
încurcat. Nu știa pe care din 
meseriile lui să ne-o spună 
prima dată : Desenator ? Pic
tor ? Creator de modele ? 
Desigur, toate aceste mese
rii se îmbină armonios în 
munca lui, la fel ca și culo
rile din covoarele concepute 
de el.

...Cine sînt fruntașele secției 
covor-piușat ? Nici maistrul 
și nici tovarășa Elena Șuster, 
președinta comitetului sindi
catului din întreprindere,

rescu din secția covor-Mol- 
dova, după cîte am înțeles 
mai tîrziu, nu avea deloc 
motive să fie bucuroasă cînd 
am cunoscut-o.

— Priviți. Stai cîteodată 
pentru o chichiță de defec
țiune pînă și o jumătate de 
oră. N-ai încotro. Trebuie 
să-l aștepți pe meșter sau pe 
ajutorul lui. Mai acum doi 
ani defecțiunea asta m-ar fi 
costat 10 minute. Aveam tru
sa la îndemînă și remediam 
eu defecțiunea. Uitați-vă,

însemnări de la Uzinele textile
din Cisnădie

Medicul comunei

■Javel Maiton ne este 
prezentat pe 

„Creatorul nr. 1 al uzinei". 
L-am văzut tocmai în „focul“ 
creației. In față avea o hîrtie 
milimetrică de compoziție. 
Coala era de mărimea natu
rală a viitorului covor. Ală
turi, la îndemînă, își avea 
trusa de creioane colorate. 
Din cele 20 de creioane din 
trusă, fiecare de altă culoare, 
nici unul n-a rămas nefolosit. 
Ba mai mult. Tovarășul Mar
ton spune că uneori cu aju
torul unui singur creion 
scoate cîte 3—4 nuanțe.

Cînd l-am întrebat ce pro-

scurt ;

n-au avut nevoie de prea 
mult timp de gîndire. Amîn- 
doi ne-au indicat aceeași a- 
dresă :

— Fetele acelea oacheșe 
de la al doilea război din co
loană.

La al doilea război tocmai 
au trecut să țeasă un nou 
covor tinerele Maria Mirea și 
Ioana Tonceanu. Ce-ar putea 
vorbi mai mult și mai con
vingător despre meritele în 
muncă ale țesătoarei Mirea 
decît evenimentul care s-a 
petrecut cu puțin timp în 
urmă. La constituirea organi
zației de bază de partid pe 
schimb, muncitoarele, tovară
șele ei de muncă, i-au acor
dat o dovadă de mare încre
dere și prețuire,: deși nu are 
decît 22 de ani, au ales-o 
secretara organizației de bază 
pe schimb.

WTu ne-am așteptat să 
întîlnim în drumul 

nostru și oameni supărați. Și 
totuși țesătoarea Victoria Mă-

doar nu e cine știe ce sco
fală de defecțiune. Acum, ia 
trusa de unde nu-i !

Trusa despre care ne 
vorbea tovarășa Mărescu își 
are povestea ei. își amintesc 
unele țesătoare din Cisnădie 
că pe la începutul anului 
1961 se vorbea des despre 
greutățile care duceau la ne- 
realizarea indicilor de utili
zare a războaielor. Utilajele 
se defectau des și pentru ori
ce fel de reparații, mici sau 
mai mari, se pierdea timp 
prețios. Apăruse atunci o ini
țiativă : micile reparații — ca 
înlocuirea de sîrme, ițe, co- 
cleți rupți, reglarea bătăii la 
războaie, schimbarea săniei 
de bătaie, aranjarea întinză- 
torului și altele — să fie exe
cutate chiar de țesătoare.

— Maiștrii sau ajutorii de 
maiștri sînt chemați uneori în 
același timp în două-trei 
locuri. Unde să meargă pri
ma dată ? Ei să vadă de re-

fa printre muncitoarele 
care 

cursurile 
calificării profesionale 
tea fi întîlnită și 
toarea Mărescu. I-au 
bine demonstrațiile practice 
făcute la războaie. La aceste 
demonstrații a învățat ce are 
de făcut pentru a găsi și a 
înlătura în timpul cel mai 
scurt defecțiunile mici. Ea, 
ca și alte, țesătoare, au pri
mit atunci truse cu sculele 
trebuincioase. Măsura luată 
s-a dovedit a fi cît se poate 
de bună. Defectele mici erau 
pe loc remediate. Orele de 
staționare ale războaielor 
scădeau văzînd cu ochii. In
dicele de utilizare a războaie
lor a crescut îndată cu 222 
bătăi pe război-oră. Producti
vitatea muncii sporea de la o 
zi la alta.

Timpul a trecut însă. Țesă
toarea Mărescu a fost mutată 
într-o altă secție. Și iat-o a- 
cum pe ea ca și pe alte țe
sătoare fără trusă de scule. 
Ce s-a întâmplat cu trusa de 
scule a țesătoarei Mărescu ? 
A uitat-o pe drum ? S-o cau
te ? Unde ? Nu e singură în 
situația aceasta. Poate se vor 
găsi în uzină oameni care le 
vor ajuta să-și găsească tru
sele, iar țesătoarele care n-au 
avut pînă acum, să le pri
mească.

participau 
de ridicare

pu- 
țesă- 
prins

— E prea tînăr doctorul cel nou 
— spuneau Ion Ablajoaiei, Toader 
State și alții, care socoteau că un 
medic bun trebuie neapărat să fie 
și bătrîn.

Anul trecut, la dispensarul din 
Cîndești, raionul Buhuși, a fost tri
mis medicul Victor Caisin, un proas
păt absolvent al Facultății de medi
cină din Cluj. Fire veselă, comuni
cativă, el s-a împrietenit repede cu 
oamenii. După orele de consultații 
putea fi văzut adesea stînd de vor
bă cu colectiviștii despre multe pro
bleme gospodărești și... despre igie
nă. Serile se întîlneau la căminul 
cultural. Tînărul medic era, de la 
caz la caz, conferențiar, recitator, 
dansator în echipa căminului.

Cei pe care nevoia îi adusese la 
dispensar spuneau că doctorul e 
priceput. Pe unii, mai grav bolnavi, 
i-a vizitat acasă. Gheorghe Mano- 
lache, Dumitru Culbece, Catrina V. 
Blaj și alții au fost puși pe picioare 
datorită îngrijirii acordate de medi
cul cej nou și medicamentelor pre
scrise. O întîmplare a întărit spu
sele lor. Lucica Lazăr și Maria Du- 
mitrase veniseră la casa de naștere 
și urmau să devină, pentru prima 
oară, mame. Intr-o noapte, medicul 
a fost trezit de moașă. Nașterea nu 
decurgea normal. Viața mamelor cît 
și a copiilor lor era în primejdie. 
Medicul a alergat la casa de naștere 
cît a putut mai repede. Intervenția 
s-a făcut la momentul potrivit. Spre 
dimineață din casa de naștere au 
răzbit țipeiele noilor născuți, doi bă
ieți dolofani și sănătoși. Mamele lor 
erau și ele în afara oricărui pe
ricol.

— E tînăr doctorul nostru — con
tinuă să spună oamenii — dar e 
priceput și ține la oameni...

TACHE VASILACHE 
colectivist

Așteaptă, tovarășe !

Ceea ce înseamnă că mai 
sînt rezerve de sporire a pro
ductivității muncii. Supărarea 
țesătoarei Mărescu nu ne-a 
dat decît un singur exemplu.

CONST. MORARU

Nu demult m-am mutat într-un 
apartament în noile blocuri din car
tierul Mihai Bravu. Cu acest prilej 
mi-am cumpărat o canapea tip 
„Stil“, produsă de întreprinderea 
„Arta Mobilei" București. Numai 
după cîteva zile de folosire, cana
peaua, ce-i drept frumoasă la ve
dete, și-a schimbat înfățișarea: sal
teaua a început să se lase, picioa
rele s-au descleiat, iar placajul din 
spate se desface. Am făcut imediat 
o reclamație la fabrică. De acolo am 
primit asigurări că în două-trei zile 
vor veni specialiști să înlăture defec
țiunile. Au trecut nu două-trei 
zile, ci mai bine de o lună pînă 
cînd a venit cineva care a reparai 
tîmplăria. Salteaua a rămas însă în 
aceeași stare. Am dat telefon, am in
sistat să se facă toate reparațiile, dar 
o tovarășă mi-a răspuns pe un ton 
iritat: „Așteaptă tovarășe, ce crezi că 
ești singurul?“.

Nu dovedește oare acest răspuns 
că C.T.C.-ul întreprinderii nu stă 
tocmai bine în ce privește exigența 
față de calitatea mobilei și nu a- 
pără marca fabricii?

Û parte din -turma d« Taol a gospodăriei colective din Cobadln, regiunea Dobrogea.

(Urmare din pag. a Il-a)

Boala mare din Parcul de cul
tură șl odihnă Herăstrău se pre
gătește șâ-ș{ întîmplne oaspeții, 

(Foto ; R. Costln)

Difuzarea cărții sarcină permanentă
a muncii culturale la sate

ții« cele mai necesare cititorilor de 
la sate. La Miercurea Nirajului, ra
ionul Tg. Mureș, librarul Cseh La- 
dislau nu se limitează numai la ac
tivitatea în cadrul librăriei, ci ame
najează standuri în diferite puncte 
din comună, se străduiește să tre
zească interesul cumpărătorilor, fă- 
cîndu-le cunoscut conținutul cărți
lor, ținînd o strînsă legătură cu bi
blioteca, unde au loc recenzii și alte 
manifestări de prezentare a cărților 
noi. Organele cooperației fac prea 
puțin pentru a generaliza pe scară 
largă experiența unor asemenea li
brari fruntași.

Aspectul îngrijit al localurilor de 
librărie, expunerea frumoasă a căr
ților sînt de natură să trezească in
teresul cumpărătorilor pentru carte. 
Este o adevărată plăcere să treci 
pragul unor librării ca acelea din 
Rășinari, raionul Sibiu, Brețcu. ra
ionul Tg. Secuiesc, Budești. raionul 
Oltenița, Halmeu, raionul Șatu- 
Mare, Jurilovca, raionul Istria. 
Dar mai sînt unii librari și ges
tionari de cooperative care nu înțe
leg că reclama cărții, așa-numitele 
„detalii de prezentare". își au rostul 
și utilitatea lor. Pe alocuri — de 
pildă ia Mihăileni-Ciuc sau Suseni- 
Reghin — cartea se numără printre 
articolele plasate în colțul cel mai 
întunecos al cooperativei. Totodată 
trebuie înlăturate cu hotărîre prac
ticile birocratice, metodele adminis
trative de vînzare a cărții care nu 
sînt de natură să-i atragă pe citi
tori, dar se mai întîlnesc la unele 
cooperative ca acelea din Luncă, ra
ionul Beiuș, Miron Costin, raionul 
Roman, ș.a.

Ahturi de alte mijloace, e nece-“ 
sară extinderea activității difuzor!«

lor de carte din
bliotecarilor, al cadrelor
ce, al lucrătorilor din 
populare comunale etc.

Merită să fie încurajat

rândul bi- 
didacti- 

sfaturile

din comu- 
București, 

M. Căruță, 
Vulpe din 

raionul Muscel, reco-

și spri
jinit din plin interesul colectiviștilor 
înșiși, al lucrătorilor din S.M.T. și 
G.A.S. pentru munca de difuzare a 
cărții. In raionul Oltenița s-au a- 
tras difuzori de carte din majorita
tea gospodăriilor agricole colec
tive. O activitate bogată desfășoară 
la G.A.C. „24 Ianuarie” 
na Țigănești, regiunea 
difuzorul de carte Ilie 
iar învățătorul Sergiu 
Nămăești, 
mandînd lucrările noi corespunzător 
cu preocupările cumpărătorilor, difu
zează numeroase cărți, apropiate de 
sfera de interese ale sătenilor. 
Este datoria cooperației să îndru
me și să stimuleze mai puternic 
prin concursuri, diplome, pre
mii, activitatea difuzorilor, ajutoa
rele sale apropiate. Dar se cer 
folosite din plin și celelalte mijloace 
care și-au dovedit eficacitatea în 
prezentarea și apropierea cărților de 
cumpărători, cum ar fi bazarele, ex
pozițiile cti vînzare, organizate în 
locuri publice. Lucrători ai unor 
cooperative din raionul Moinești au 
amenajat numeroase standuri în co
mune ca Măgirești, Dărmănești, A- 
găș, Palanca, în întreprinderile fores
tiere și in alte locuri unde cărțile 
ajung uneori mai greu. Firește 
pot fi găsite și alte forme. Re
cent s-au organizat primele „li
brării obștești“ la gospodării colec
tive ; în încăperile repartizate și a- 
menajate corespunzător de 
gospodării, activiști obștești difu
zează, în anumite zile, cărți colecti
viștilor.

Efectuarea periodică de către

către

Atei iet Je reparat pompe
MEDGIDIA (red. ziarului „Dobrogea 

Nouă“). In orașul Medgidia, regiunea 
Dobrogea, și-a început activitatea un 
atelier special pentru reparatul diverse
lor tipuri de pompe de apă, ca pompe 
submersibile, centrifuge și alte tipuri 
folosite în agricultură.

Utilajul modern cu care esté dotat 
acest atelier ca și cadrele cu o înaltă 
specializare care lucrează aici asigură 
efectuarea unor lucrări de cea mai bună 
calitate.

Centrocoop, prin Oficiul difuzării 
cărții, a unor analize serioase, a- 
supra muncii de răspîndire a cărții 
depuse de organele cooperației, sta
bilirea unor măsuri concrete cerute 
de condițiile locale ar fi eliminat 
multe din lipsurile arătate în a- 
cest domeniu.

Editurile au îndatorirea să stu
dieze mai profund necesitățile de 
cărți, să se îngrijească de tematica, 
conținutul, forma, stilul și prezenta
rea grafică a lucrărilor destinate sa
telor. De asemenea, editurile pot veni 
în ajutorul librarilor, al difuzorilor, 
folosind mai bine o serie de posibi
lități de popularizare a cărților, cum 
sînt prefețele, clapele supracoperți- 
lor, foile albe, banderolele, introdu- 
cînd în volume materiale cum sînt 
fluturașii, semnele de carte etc. Este 
necesar ca și Centrocoopul să fie mai 
activ pe această linie, antrenînd 
organele sale locale, care în multe 
cazuri inițiază acțiuni de populariza
re numai cu prilejul „Lunii cărții la 

Popularizarea și difuzarea 
să constituie 

deosebite din 
de stat și a 

și raionale 
Se

sate’ 
cărții la sate trebuie 
obiectul unei griji 
partea Comitetului 
comitetelor regionale 
pentru cultură și artă, a presei, 
cuvine totodată ca această activitate 
să beneficieze de sprijinul organiza
țiilor obștești, al comisiilor de femei, 
al organizațiilor U.T.M.

Comitetele regionale și raionale de 
partid, organizațiile de partid de la 
sate au datoria să îndrume întreaga 
muncă de popularizare și difuzare a 
cărții în strînsă legătură cu sarcinile 
actuale ale dezvoltării agriculturii 
socialiste, cu viata de azi a satului, 
cu cerințele ridicării continue a ni
velului politic, profesional și cultu
ral al colectiviștilor.

scurt. DIM TOATA ȚARA
BUCĂTĂRIE DE BLOC. La res

taurantul „Modern“ din Constan
ța, Trustul alimentației publice lo
cale a înființat o bucătărie de bloc. 
Aici se pot face abonamente săptă- 
mînale sau comenzi zilnice prin te
lefon.

AU CURĂȚAT PĂȘUNEA. Lîngă 
apa Teuzului, colectiviștii din Răp- 
sig, raionul Gurahonț, aveau o su
prafață de 150 ha pășune, împînzite 
cu spini, mușuroaie și mărăcini. Ti
neretul din gospodărie, împreună 
cu ceilalți colectiviști, a reușit ca în 
două zile să curețe întreaga supra
față de pășune. (De la Petre Abru- 
dean, colectivist).

EXPOZ1JIE DE FOTOGRAFII. In sala 
de expozifii a Uniunii Ziariștilor din 
Capitală s-a deschis o expozifie de fo
tografii „Imagini din Leningrad", de ton

TEATRE. Teatrul de Operă și Balet al 
R.P. Romlne : Lacul lebedelor — (orele 
19,30). Teatrul de stat de operetă ; Mam- 
zelle Nltouche — (orele 19,30). Teatrul 
Național ,,1. I.. Caragiale" (Sala Comedia): 
Vizita bătrînei doamne — (orele 15); Or- 
feu în infern — (orele 19,30). (Sala studio); 
Mașina de scris — (orele 15,30); Vicleniile 
lui Scapin — (orele 19,30). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) ; Cum vă place — 
19,30). (Sala Studio — str. Alex, 
nr. 76) : Cred în tine — (orele 
Teatrul ,,C. I. ............. “ '
Steaua polară ___
dio) : Casa cu două intrări

(orele 
S allia
19,30) 

Nottara“ (Sala Magheru) : 
— (orele 19,30). (Sala Stu- 

’ ’ (orele 20).
Teatrul pentru tineret și copii (Sala C. 
Miile) : Logodnicul de profesie se însoară
— (orele 20). (Sala Libertatea) ; Misterul
cizmei — (orele 16). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Vecini de apartament — 
(orele 19,30). Teatrul Evreiesc de stat : 
Jurnalul Annei Frank — (orele 20). Insti
tutul de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale“ ................................
str. 30 Decembrie 
nală — (orele 20). 
„C. Tănasc“ (Sala
— (orele 20). (Sala Victoriei): Ocolul 
mîntului în 30 de melodii — (orele 
Ansamblul de cîntcce șl dansuri 
C.C.S. : Visuri îndrăznețe — (orele 
Circul de stat : Spectacolul primăverii 
(orele 20).

(Studioul de teatru — 
9) ; o chestiune perso- 
Teatrui satiric muzical 
Savoy) : Ca la revistă 

Pâ- 
20). 

al 
20)

rulează la .......
19; 21,15). Lanterna cu amintiri : 

" “ 13; 14,45; 17; 19; 21). 
16; 18,15; 20,30), Gh. 
14,30; 16,30; 18,30;
12; 15: 17; 19; 21), 
17; 19; 21). Pescă- 

rulează Ia cinematografele 
12; 15; 17; 19; 21), Elena

CINEMATOGRAFE : Cartagina în flă
cări : rulează la Patria (9; 11,30; 14 
10,30. " ■ —" ’
Republica (9,30; 11,15; 
I. C. Frimu (10; 12; 14; 
Doja (9; 10,45; 12,30;
20,30),  23 August (10; 
G. Coșbuc (10; 12; 15; 
rușul negru 
Magheru (10 
Pavel (9,45; 11,45; 14,45; 15,45; 18,45; 20.45), 
1 Mai (10; 12.15; 15,30; 18; 20.30). Flacăra 
(16| 18,15} 20,30). Turneul Veseliei i ru- 

Miclea. Expozijia este organizată de 
Uniunea Ziariștilor din R. P. Romînă și 
revista „Contemporanul".

APARAT PENTRU DETERMINAREA 
ZGOMOTELOR, Inspecta de stat pentru 
igienă și profeefia muncii din Capitală 
a fost .dotată de curînd cu un aparat 
modern pentru determinarea directă a 
zgomotelor. Cu ajutorul lui se vor face 
cercetări în întreprinderi, insfitufii, școli, 
cartiere, locuințe etc, pentru găsirea u- 
nor metode de reducere a zgomotului.

EXPOZIȚIE CU VÎNZARE. La Baia 
Mare, într-un magazin specializat și 
dotat cu utilaje moderne g-a des
chis o expoziție cu.vînzare a artico
lelor de sezon pentru femei. Sînt ex
puse rochii din stofă, fuste de ter
gal, balonzeide, confecții din țesă
turi de bumbac etc.

lează la cinematografele V. Alecsandrl 
(11; 15; 17; 19; 21), București (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Grivlța (10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Ștefan cel Mare (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Libertății (10; 12; 14; 16,30; 
18,30; 20,30). Hamlet : Tineretului (10,30; 
13,30; 16,45; 20). Vacanță la marc — cine
mascop : Victoria (10; 12,15; 14,30;
10,30; 18,30; 20,30), V. Roaită (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Patru inimi : Centra! 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45: 21). Contele de 
Monte Cristo — cinemascop (ambele se
rii): Lumina (9,45; 13; 16,30; 20). Program 
special pentru copii : 13 Septembrie (10; 
11). Camelia : 13 Septembrie (12; 14; 16;
18,15; 20,30), Arta (14; 16; 18,15; 20,30).
Program de filme documentare : Timpuri 
Noi (rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 21). Hatifa : Maxim Gorki 
(16; 18; 20) Rîul și moartea : rulează la 
cinematograful înfrățirea între po
poare (10; 15,30; 17 45: 20). O întîmplare 
extraordinară — ambele serii ; Cultural 
(11; 16; 19,30), Balada husarilor : rulează 
la cinematografele Alex. Popov (în con
tinuare de la orele 9 pînă la orele 21), 
M. Eminescu (15,30; 18; 20,30). Mongolii 
— cinemascop : 8 Martie (11; 13,45,- 16;
18.15; 20,30). Celebrul 702 rulează la cine
matograful C-tin David (16; 18,15; 20,30). 
Bunica Sabella: Unirea (II; 15; 17; 19; 21), 
B. Delavrancea (11; 16; 18; 20). Rebelul : 
rulează la cinematografele Alex. Sahia 
(10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21). Miorița (10; 12; 
14; 16,30; 18,45; 21), Floreasca (16; 18,15;
20,30).  Un erou în papuci : Munca (16 ; 
18,15; 20,30). Teroare în munți — cine
mascop: Popular (16; 18,15; 20,30). Clinele 
sălbatic Dingo : rulează la cinematogra- 

” --------- - (15; 17; 19; 20.45),
20,30).  Aventurile lui 

— cinemascop : 16 
20). Mirajul : rulează 

-........ 18,15;
Volga (10; 12; 15; 17; 

19; 21). G. Bacovia (16; 18; 20). Inelele
gloriei : Luceafărul (15; 17; 19; 21). Fru
moasa Lurette : rulează la cinematogra
ful Olga Banclo (16,30; 18; 20,30). Noapte

fele T. Vladimirescu 
Moșilor (16; 18,15;
Huckleberry Finn
Februarie (16; 18; . . .
Ia cinematograful Ilie Pintilie (16 
20,30). Șapte dădace ...............‘ _

GH. GRECU 
muncitor, Fabrica „Stela1 

București

N. R. Despre calitatea unor pro
duse din lemn fabricate la „Arta 
Mobilei" ne-a scris și tov. Milea Pe
tre din Capitală. El arată că fini
sajul garniturii de mobilă cumpă
rate — camera combinată „Dună
rea” — a fost neglijent executat. în
trebat ce părere are despre aceste 
reclamații — tov. Ilie D. Ion, di
rectorul fabricii, susține că reclama- 
țiile cumpărătorilor nu sînt motiv 
de îngrijorare, întrucît numărul lor 
este mic. Oricît de mic ar fi el, to
tuși ar trebui să dea de gîndit con
ducerii acestei întreprinderi, cu atît 
mai mult cu cît cerințele populației 
pentru o mobilă de calitate superi
oară sînt din ce în ce mai mari.

necruțătoare — cinemascop : Drumul 
Serii (16; 18; 20). Omul merge după soare: 
30 Decembrie (16; 18,15; 20,30). Divorț ita
lian rulează la cinematograful Aurel 
Vlaicu (11; 15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE. Orele 18,30 — Universi
tatea tehnică la televiziune. 19,00 — Jur
nalul televiziunii. 19,15 — Pentru școlari: 
,,Cu căpitanul Val-Vîrtej pe Marea Nea
gră". 19,40 — Emisiune de teatru : „Nuntă 
la castel“ de Suto Andras. Interpretează 
colectivul secției de teatru a Ansamblu
lui „CiocirUa" al Ministerului Afacerilor 
Interne. In pauză : Filmul documentar : 
„Arena tinereții“. In încheiere : Buletin 
de știri.

CUM VA FI VREMEA
Ieri în țară : In cursul zilei de ieri vre

mea s-a încălzit în toate regiunile țării. 
Cerul a fost variabil, mai mult no:os 
în jumătatea vestică a țării. In prima 
parte a zilei a plouat local în Banat vîn- 
tul a suflat slab pînă Ia potrivit din sud- 
est. Temperatura aerului la orele 14 a- 
vea valori cuprinse între 16 grade la 
oîghișoara și 6 grade la Salcea-Suceava.

In București Vremea a fost frumoasă 
șl s-a încălzit. Cerul a fost variabil. vin- 
tul a suflat în general slab. Temperatu
ra maximă a aerului a fost de 16 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 12, 13 
aprilie. In țară ; Vremea se men

ține călduroasă, cu cerul variabil, tem
porar noros. Vor cădea ploi mal frec
vente în sud-vestul țârii, Vint slab pînă 
la potrivit din sud-vest. Temperatura în 
creștere ușoară, minimele vor fl cuprin
se între 3—13 grade, iar maximele între 
12—22 grade.

In București : Vremea se menține căl
duroasă cu cerul variabil, temporar no
ros. Vint slab pînă la potrivit din sudn 
vest. Temperatura în creștere ușoară, j
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Uzina de tablă subtire din Galați — în sectorul de acoperiri metalice. Folosind cu pricepere mașinile 
moderne instalate aici, colectivul acestui sector obți ne realizări de seamă în creșterea productivității 
muncii. (Foto = Agerpres)

împotriva reînvierii fascismului 
și militarismului

Constituirea noii conduceri a filialei Iași 
a Academiei R. P. Romîne

La filiala Iași a Academiei R.P. Ro
mîne a avut loc ședința de constituire 
a noii conduceri a filialei. La ședință 
au participat membri titulari și membri 
corespondenți din localitate ai Acade
miei R.P. Romîne, profesori universitari, 
cadre didactice din institutele de învă- 
țămînt superior și alți oameni de știință 
ți cultură.

Ședința a fost deschisă de acad. Ior- 
gu Iordan, vicepreședinte al Academiei. 
Acad. Vasile Mîrza a făcut o expunere 
despre activitatea din ultima vreme a 
filialei, iar acad. Cristofor Simionescu 
a prezentat principalele sarcini ce re

Ritm înalt și calitate superioară — 
prin extinderea metodelor industriale

(Urinare din pag. I-a)

anul 1960, care au fost comandate, 
cît și în asimilarea în continuare a 
unor noi tipuri de utilaje, mai per
fecționate.

Continua dezvoltare a volumului 
de lucrări impune pregătirea unui 
număr tot mai mare de muncitori 
calificați, care să poată folosi cu 
maximum de randament mașinile 
și instalațiile perfecționate, să apli
ce cu bune rezultate metodele a_ 
vansate de execuție. Pornind de la 
acest lucru, în anul trecut, au tost 
școlarizați prin diverse forme de în- 
vățămînt.un număr de 1 229 munci
tori în meseriile de zidari, dulgheri, 
instalatori, montori prefabricate și 
zugravi vopsitori — în general me
serii unde aveam nevoie de forță de 
muncă calificată. Pentru școala’ teh
nică de maiștri din orașul Iași au 
fost recrutați din cadrul trustului 
103 tovarăși iar la cursurile de per. 
fecționare a inginerilor au luat par
te 75 ingineri constructori.

în vederea completării necesaru
lui de cadre calificate, în cadrul șan
tierelor noastre funcționează în pre
zent cursuri de calificare și de ridi
care a calificării muncitorilor, frec
ventate de 1115 constructori. Au 
fost, de asemenea, organizate cursuri 
de perfecționare a maiștrilor și teh
nicienilor cu un număr de 60 de 
tovarăși, precum și pentru gestio.

Campionatele mondiale 
de tenis de masă

PRAGA 10 (Agerpres). — Campiona
tele mondiale de tenis de masă au con
tinuat la Praga cu desfășurarea prime
lor întâlniri la probele de- simplu. Din 
cauza numărului mare de participant 
(peste 500) au avut loc tururi prelimi
nare atît la bărbați cît și la femei. In 
primul tur, la simplu bărbați, miercuri 
seara a evoluat Radu Negulescu, care 
l-a învins cu 3—1 pe suedezul Bern
hardt. Ceilalți sportivi romîni intră în 
concurs astăzi.

„Cupa R. P. Romîne" la fotbal
Ieri s-au disputat „șaisprezecimile" 

de finală ale „Cupei R. P. Romîne“ la 
fotbal. Iată rezultatele : Ceahlăul Pia
tra Neamț — C.S.M.S. Iași 0—3 ; 
I.M.U. Medgidia — Rapid București 
0—3 ; Carpați Sinaia — Steaua Bucu
rești 1—2 ; Prahova Ploiești — Farul 
Constanța 1—0 ; Metalul București — 
Petrolul Ploiești 0—2 ; C.F.R. Roșiori — 
Dinamo București 1—3 ; Dinamo Pi
tești — Progresul București 1—1 ; Ști
ința Craiova — U. T. Arad 3—1 ; 
C.S.M. Reșița — Știința Timișoara 
0—2 ; A. S. Cugir — Minerul Lupeni 
4—2 ; Gaz Metan Mediaș — Steagul 
Roșu Brașov 2—1 ; Minerul Baia 
Mare — Crișana Oradea 2—0 ; A.S.M.D. 
Satu Mare — Știința Cluj 2—0 ; In
dustria Sîrmei Cîmpia Turzii — Arieșul 
Turda 1—0 ; Știința Galați — Dinamo 
Bacău 0—3.

In cîteva rîndurî
Miercuri dimineața a ‘părăsit Capita

la, plecînd cu amanul la Londra, echi
pa selecționată de juniori a R. P. Ro
mîne care va participa la cea de-a 16-a 
ediție a turneului de fotbal U.E.F.A. 
Au făcut deplasarea 16 jucători : Hafdu, 
Suciu, Lupescu, Grăjdeanu, Filimon, 
Pleșa, Popa, Nagy, Codreanu, Miliăi- 
lescu, Donciu, Mănescu, Pavlovict, So
rin Avram, Mihăilă și Dumitriu 11. An
trenorii echipei sînt Șt. Covaci și N. 
Dumitrescu.

9r
Din cauza îmbolnăvirii marelui ma

estru Mihail Botvinnik, cea' de-a 9-a 
partidă a meciului pentru titlul mondial 
de șah, programată miercuri, a fost a- 
fnînată pentru sîmbătă 13 aprilie. 

vin filialei în lumina recentei sesiuni a 
Adunării generale a Academiei R. P. 
Romîne.

A fost ales apoi biroul filialei Iași 
a Academiei R.P. Romîne, din care fac 
parte acad. Cristofor Simionescu, pre
ședinte, prof. Petre Jitaru, membru co
respondent al Academiei, secretar, aca
demicienii Vasile Mîrza, Ion Enescu, 
Vasile Rășcanu, Octav Mayer și Mendel 
Haimovici, prof. Constantin Sandu- 
Ville și prof. Al. Dima, membri cores
pondenți ai Academiei R. P. Romîne.

(Agerpres)

nari și contabili. Recent s-a termi
nat un curs de perfecționare a nor- 
matorilor, la care au’ luat parte și 
un număr de tovarăși din regiunea 
noastră.

Economisirea materialelor de con
strucții (cherestea, fier-beton etc.) 
constituie o preocupare permanen. 
tă a majorității colectivelor de 
muncă de pe șantierele noastre. La 
capitolul manoperă, fișa-limită, pe 
care am introdus-o, va constitui 
mijlocul principal prin care se va 
urmări încadrarea consumului de 
material în prevederile devizului, 
atît cantitativ cît și valoric. Această 
fișă se va extinde la toate obiecti
vele pe care le construim.

Acolo unde producția este măsu
rabilă, utilajele proprii și închiria
te vor lucra la plan fizic, iar unde 
procesul de producție o cere se va 
organiza lucrul în grup de utilaje, 
cu decontarea corespunzătoare a- 
cestui mod de lucru. Prin acest sis. 
tem se vor cointeresa întreprinde
rile de utilaje, pentru a ne furniza 
și întreține permanent utilajele în 
stare de funcționare. Cointeresarea 
mecanicilor de utilaje se va race 
prin includerea salariilor lor în a- 
cordul brigăzilor ce le deservesc.

Am arătat aici cîteva din proble
mele care stau în atenția noastră în 
acest an. Rezolvarea lor cu succes 
va duce neîndoios la îmbunătățirea 
activității de construcții pe șantie
rele trustului din Iași’.

La început de sezon atletic
Peste puțină vreme începe activi

tatea atletică în aer liber. Primele 
competiții de amploare sînt campio
natele republicane ale juniorilor 
(faza I — pe asociații și cluburi — 
se desfășoară pînă la 28 aprilie), 
campionatele seniorilor (prima eta
pă pînă la 5 mai), concursurile de 
primăvară pentru juniori (13-14 apri
lie, la București) și seniori (11-12 
mai, la Galați). Totodată, se află în 
întrecere și tinerii participant! la 
tradiționalul cros de mase „Să în- 
tîmpinăm 1 Mai“. Acestea sînt doar 
cîteva din competițiile atletice ale a- 
nului, alte numeroase concursuri 
urmează a fl organizate pe plan 
local.

Răspunzînd la o recentă anchetă 
a ziarului nostru pe tema : „Ce 
trebuie făcut pentru îmbunătă
țirea activității în domeniul atletis
mului?", o serie de specialiști și-au 
exprimat părerea că este necesar 
ca forurile sportive — organe 
U.C.F.S., cluburi și asociații etc. — 
cît și antrenorii să se preocupe într-o 
mai mare măsură de popularizarea 
acestei discipline sportive, să tradu
că în viață sarcinile stabilite cu pri
lejul conferinței ps țară a U.C.F.S., 
punînd în centrul atenției proble
mele legate de lărgirea caracterului 
de masă al atletismului, do pregăti
re a tinerilor sportivi. Inițiative ca a- 
ceea a U.C.F.S. - oraș București 
care, în colaborare cu secțiunea de 
învățămînt a Sfatului popular al Ca
pitalei, a organizat o competiție de 
atletism rezervată școlarilor sînt 
utile și exemplul ar merita urmat și 
în alte centre din țară. Prezența 
specialiștilor ca și a atleților frun
tași la asemenea concursuri este ne
cesară, cu atît mai mult cu cît cei 
care fac primii pași în atletism au 
nevoie de îndrumare competentă, de 
ajutor. Există însă, din păcate, con
cepția ca aceste concursuri (inclu
siv spartachiadele și crosurile popu
lare) să fie folosite mai ales pen
tru înregistrarea de... cifre. Iată un 
exemplu semnificativ : la ediția din 
iarna aceasta a spartachiadei tine
retului a fost inclusă, pentru prima 
dată, și o probă atletică : crosul. A- 
soclațiile sport've — deși nu toate 
— au organizat asemenea între .eri 
de cros. Au participat zeci de mii de

Plecarea In Elveția a unei delegații 
a Grupului național romln 

din Uniunea interparlamentară
Miercuri seara a părăsit Capitala ple- 

cînd în Elveția delegația Grupului na
țional romîn din Uniunea interparla
mentară, care va participa la Laussane 
la reuniunile de primăvară ale Uniunii 
interparlamentare.

Din delegație fac parte deputății Ma
rii Adunări Naționale : Mihail Ralea, 
președintele comitetului de conducere 
al grupului, Barbu Solomon, Stanciu 
Stoian și Traian Ionașcu. (Agerpres)

INFORMAȚII
0 Miercuri seara a părăsit Capitala 

delegația Uniunii ziariștilor din Iugo
slavia, alcătuită din Mirko Ostovici, vice
președinte al Uniunii ziariștilor din Iugo
slavia, redactor-șef al ziarului „Oslobod- 
jenie”, și Liuben Apostolski, vicepre
ședinte al Uniunii ziariștilor din Mace
donia, redactor la radio Skoplje, care a 
vizitat țara noastră timp de 10 zile, la 
invitația Uniunii ziariștilor din R.P. Ro- 
mînă.

0 Miercuri dimineața, soțiile șefilor de 
misiuni acreditați în R. P. Romînă au vi
zitat Palatul Pionierilor din Capitală.

O Crucea Roșie a R. P. Romîne a tri
mis Crucii Roșii din Indonezia un ajutor 
constînd în medicamente pentru sinistra- 
ții care au avut de suferit în urma erup
ției vulcanului Gunung Agung din Insula 
Bali. (Agerpres)

Sosirea unei delegații 
a radiofeleviziunii 

din R. P. Ungară
Miercuri seara a sosit în Capitală, 

Ia invitația Comitetului de radiodifu
ziune și televiziune, o delegație a ra- 
dioteleviziunii din R. P. Ungară. Oas
peții, în frunte cu Istvan Tômpe, pre
ședintele radioteleviziunii ungare, au 
fost întîmpinați, la aeroportul Băneasa, 
de Ion Pas, președintele Comitetului de 
radiodifuziune și televiziune, precum și 
de Jeno Kuti, ambasadorul R. P. Un
gare în R. P. Romînă.

Pe scurt
în continuarea turneului pe care îl în

treprind în țara noastră, violoncelista 
Annie Laffra și pianistul Michel Perret 
din Elveția au susținut miercuri seara un 
recital în sala Filarmonicii de stat „Ol
tenia” din Craiova,

★
Luni seara în sala Teatrului de Stat 

din Constanta a avut loc un recital ex
traordinar susținut de violonistul Ion 
Voicu, artist emerit.

tineri. Cîți însă dintre acești conçu
rent! practică cu regularitate atle
tismul, cîți dintre cei care au dove
dit calități certe sînt îndrumați 
să-și perfecționeze pregătirea ?

Cu prilejul consfătuirii federației 
de specialitate, care a analizat ac
tivitatea atletică, s-a arătat că anul 
trecut baza organizatorică în atle
tism s-a dezvoltat, la F.R.A. fiind a- 
filiate acum aproape 800 de secții 
de atletism. Este o cifră importantă. 
Judecind însă după rezultatele obți
nute, după numărul concursurilor or
ganizate, al tinerilor care au parti
cipat la ele se pare că aceste secții 
desfășoară încă o activitate spora
dică. Preocuparea organelor regio
nale U.C.F.S., a cluburilor sportive 
în această direcție este și ea destul 
de întîmplătoare. Bunăoară, din cele 
peste 70 secții de atletism afiliate în 
regiunea Argeș, nici un sfert din ele 
nu au ieșit din anonimatul inactivi
tății.

Asociația sportivă „Grivița roșie“, 
din București, se remarcă printr-o 
prezență activă, lăudabilă, la mai 
multe sporturi. Dar, din rîndul aces
tora lipsește tocmai atletismul. Aso
ciația are, ce-i drept, o secție atle
tică afiliată. însă cu cei 15 atleți le
gitimați, a căror pregătire și partici
pare la concursuri este mult sub 
posibilități, nu se poate spune că 
atletismului i se acordă aci spriji
nul ce-1 merită.

Munca multor secții de atletism 
este îndreptată cu predilecție spre 
pregătirea unor echipe selecționate. 
Intr-o astfel de echipă — care, să 
zicem, participă la campionatul de 
juniori — nu pot intra decît puțini ti
neri. Ar fi foarte util ca activitatea 
atletică din asociațiile sportive să 
aibă un caracter mai larg, mai cu
prinzător. Este necesar, de aseme
nea, ca în cadrul școlilor de toate 
gradele, al institutelor de învățămînt 
superior, întregul tineret studios să 
fie atras în mișcarea atletică.

Să ne oprim puțin și asupra pre
gătirilor atleților fruntași. După cum 
se știe, antrenamentele au continuat 
astă iarnă după un program ju
dicios alcătuit. Efectele s-au văzut 
cu prilejul concursurilor de sală de 
la București. Totuși, o eerie do atleți

EXTERNE

Costul înarmărilor nucleare 
ale Angliei

O „Carte albă“ publicată la Londra
LONDRA 10 (Agerpres). — La 9 

aprilie la Londra a fost publicat 
sub formă de „Carte albă" acordul 
semnat la 7 aprilie la Washington, 
care prevede cumpărarea de către 
Anglia a unui număr de rachete a- 
mericane „Polaris“. Această „Carte 
albă” confirmă încă o dată faptul 
îndeobște cunoscut că tendința An
gliei de a-și asigura așa-numitul 
„mijloc nuclear independent de in
timidare" o va costa foarte scump. 
După cum reiese din această „Carte 
albă", Anglia va trebui să plătească 
nu numai costul rachetelor „Pola
ris”, impus ei de acordul de la 
Nasșau, ci și o parte considerabilă 
a cheltuielilor americane suplimen
tare legate de construirea acestor 
rachete. Astfel, în afară de prețul 
stabilit al rachetelor „Polaris“, An
glia trebuie să plătească încă 5 la 
sută din cheltuielile S.U.A. legate 
de construirea și experimentarea 
noilor tipuri ale acestei rachete. A- 
mericanii vor livra rachetele „Po
laris” fără focoase nucleare. Aces
tea vor fi produse în Anglia și cos-

Dezbateri in Camera 
Comunelor

LONDRA 10 (Agerpres). — O serie 
de parlamentari laburiști au protesta* 
la 9 aprilie în Camera Comunelor îm
potriva cheltuielilor uriașe ale guver
nului englez pentru înarmare.

Deputatul Allaun a declarat că chel
tuielile pentru înarmare se află în 
flagrantă disproporție cu veniturile 
țării și nu dau posibilitate să se facă 
cheltuieli suplimentare în domeniul 
social. El a subliniat că atunci cînd 
submarinele înzestrate cu rachete „Po- 
*aris" vor inlra în țară, Anglia va chel
tui anual 2 miliarde de lire sterline 
pentru scopuri militare. Infr-o aseme
nea situație nu se vor putea soluționa 
problemele economice ale țării.

Ministrul muncii al S.U.À. 
despre probleme 

ale tineretului american
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul în cadrul primei con
ferințe anuale a 'Comitetului național 
pentru sprijinirea școlilor publice, mi
nistrul muncii al S.U.A., Willard Wirtz, 
a arătat că 38 la sută din numărul to
tal al tinerilor americani chemați la 
recrutare anul trecut au fost respinși 
din cauză că nu știau să scrie și să ci
tească.

Pe de altă parte, el s-a referit la 
problema șomajului în rîndurile tinere
tului. Potrivit declarațiilor lui Wirtz, în 
rîndurile tinerilor albi între 14 și 19 ani 
procentul de șomeri a crescut de la 
șase la sută în 19.52 la 12 la sută în 
1962. In rîndurile tinerilor de culoare, 
procentajul șomerilor este mult mai 
mare. El a crescut de la șase la sută 
în 1952 la 21 la sută în 1962.

Ministrul muncii al S.U.A. a mențio
nat, de asemenea, că numărul tinerilor 
calificați crește foarte încet în timp ce 
numărul locurilor de muncă pentru 
muncitori necalificați se restrînge con
tinuu.

— datorită mai ales lipsei de preo
cupare a antrenorilor — n-au evo
luat la nivelul cerințelor. E vorba în 
primul rînd de faptul că pregătirea 
fizică generală a fost necorespunză
toare. Minimalizarea dezvoltării unor 
calități fizice de bază, ca forța, re
zistența, viteza, duce implicit la re
zultate slabe, în oricare din probele 
atletice.

îndatoriri mari revin antrenorilor și 
celorlalți specialiști. Activitatea a- 
cestora nu este orientată totdea
una spre cele mai importante laturi 
ale dezvoltării atletismului de perfor
manță. Unii antrenori manifestă reți
nere față de metodele științifice de 
pregătire, alții nu-și perfecționează 
stilul de muncă. Nici federația de 
atletism — în ciuda repetatelor pro
misiuni de a edita și difuza cît mai 
des buletine documentare, de îndru
mare tehnică — nu și-a respectat 
obligațiile asumate.

Activul specialiștilor în atletism 
(profesori, antrenori) e destul de 
mare și bine pregătit. Unii dintre a- 
ceștia au o calificare superioară și 
obțin rezultate în munca practică. 
Ceea ce împiedică însă creșterea 
performanțelor e tocmai fărîmițarea 
muncii specialiștilor. înființarea unor 
noi secții de atletism și activizarea 
celor vechi fac necesară sporirea 
numărului de instructori voluntari, 
în rîndul cărora să fie atrași foștii 
atleți cu aptitudini pedagogice. Din 
păcate, acțiunile de formare a unor 
astfel de instructori sportivi n-au un 
efect practic, puțini din absolvenții 
cursurilor respective sprijină atle
tismul în cadrul cluburilor sau aso
ciațiilor sportive.

Dezvoltarea corespunzătoare a 
activității atletice necesită un spri
jin calificat și permanent din partea 
federației de specialitate. E necesar 
ca măsurile elaborate să fie urmă
rite îndeaproape. Mai cu seamă cele 
privind munca de selecție și creștere 
a atleților juniori, constituirea gru
pelor pe probe — sprint, demifond 
și fond, eărituri, aruncări — con
duse de antrenori specializați pe a- 
ceste probe și activitatea atletică 
de masă.

X, DUMITRIU 

tul lor va fi, de asemenea, foarte 
ridicat.

Anglia va fi nevoită să constru
iască submarine atomice, care vor 
fi după aceea înzestrate cu rachete 
„Polaris“. Costul primelor 4—5 sub
marine, care urmează să fie con
struite pînă în anul 1968, se va ci
fra, potrivit calculelor preliminare, 
la 250—300 de milioane de lire 
sterline. Pentru aceste submarine 
Anglia trebuie să achiziționeze a- 
proximativ 100 de rachete „Pola
ris“ care, după cum se consideră 
în cercurile informate, vor costa 
40—50 milioane de lire sterline, fără 
a mai socoti sumele menționate 
mai sus.
• Anglia a acceptat de pe acum să 
pună la dispoziția așa-numitelor 
„forțe nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O.” flota sa de submarine a- 
tomice înzestrate cu rachete „Po
laris”.

*
LONDRA 10 (Agerpres). — La 10 a- 

prilie au loc tratative la Londra între 
ministrul de război american, Mo Na- 
mara, și Peter Thomeycroft, ministrul 
britanic de război.

După cum se apreciază în cercurile 
bine informate, problema nr. 1 a discu
țiilor va fi crearea forțelor nucleare ale 
N.A.T.O. Presa britanică relatează că
Mc Namara va pune la curent pe Thor- 
neycroft cu planurile Pentagonului de 
a înlocui treptat prin rachete bombar
dierele strategice americane care își au 
baze în Anglia și în alte țări vest-eu- 
ropene.

încheierea sesiunii S. E. A. T. O.
• Noi măsuri inițiate împotriva mișcării de eliberare • O 
schimbare de procedură pentru a întări controlul puterilor 

coloniale
PARIS 10 (Agerpres). — In capitala 

Franței a fost dat publicității comuni
catul sesiunii Consiliului ministerial al
S.E.A.T.O. care a durat trei zile. Con
ținutul acestui document reflectă preo
cuparea de a pune la punct mijloa
ce pentru lupta împotriva mișcă
rii de eliberare națională pe conti
nentul asiatic. Accentul pus pe repri
marea acțiunii maselor populare nu nu
mai din țările asiatice membre ale 
S.E.A.T.O., dar și din alte țări din a- 
ceastă regiune a lumii, reiese clar din 
comunicatul final.

Elogiul făcut în comunicat „progre
selor substanțiale“ obținute de trupele 
diemisto-americane împotriva mișcării 
de partizani care, după cum se știe, 
controlează -la ora actuală majoritatea 
teritoriului sud-vietnamez, contrastează 
cu declarațiile pline de îngrijorare ale 
majorității miniștrilor de externe în 
timpul lucrărilor sesiunii. Aceste re
feriri vădesc totodată intenția ca 
S.E.A.T.O. să-și „extindă" activitatea 
amesteeîndu-se în treburile interne ale 
Vietnamului de sud.

în urma luărilor de poziții insistente

O SE PR IE T L T II O IE M il
UN ANSAMBLU DE VIOLONIȘTI

Ansamblul de violoniști al Teatru
lui Mare din Moscova a dat un 
reușit concert la Palatul Congrese
lor din Kremlin. Ansamblul a fost 
întemeiat în 1956 și a cucerit repede 
aprecierea publicului. Colectivul este 
alcătuit din 17 violoniști și un pia- 
nist-acompaniator. In programul 
prezentat la Palatul Congreselor, 
ansamblul a fost pentru prima dată 
acompaniat de orchestră, care a 
fost dirijată de Ghenadi Rojdestven- 
ski. Concertul s-a bucurat de un 
mare succes.

CEAS ELECTRONIC

De curînd a fost fabricat în Franța 
un ceas electronic de mină. Curentul 
furnizat de o pilă pune în mișcare un 
motor cu un diametru de 9 milimetri. 
Firul înfășurat pe motor are 30 de me
tri lungime. Acest motor asigură distri
buirea impulsurilor necesare care pun în 
mișcare rotițele ceasului.

La grădina zoologică din Ches
ter (Anglia), un elefant oferă bi
nevoitor piciorul pentru ca în
grijitorul să-i facă... pedichiura. 
Bineînțeles că și pila folosită 
este pe măsura clientului.

Se împlinesc 18 ani de cînd, la 11 
aprilie 1945, unități ale Armatei So
vietice, în ofensiva lor victorioasă 
împotriva cotropitorilor hitleriști, 
au sfărîmat porțile sinistrului lagăr 
de la Buchenwald, eliberîndu-i 
pe supraviețuitorii acestei „uzi
ne a morții“. De atunci, în fiecare 
an, foștii luptători din rezistență, 
toți cei care au cunoscut ororile din 
lagărele naziste — grupați în „Fe
derația internațională a luptătorilor 
din rezistență, a victimelor și deți- 
nuților fascismului“ (F.I.R.) — pa- 
trioții de pretutindeni cinstesc în 
această zi memoria martirilor care 
au căzut victimă fărădelegilor fas
cismului, manifestîndu-și hotărîrea 
de a lupta împotriva reînvierii fas
cismului și militarismului, pentru 
pace și securitate internațională.

Popoarele lumii privesc cu îngri
jorare cum, ignorînd învățămintele 
trecutului, puterile occidentale în
curajează politica cercurilor milita
riste din Germania de vest, care în
cearcă să obțină, sub oblăduirea 
N.A.T.O., arme atomice, în scopuri 
revanșarde. Este, de asemenea, cu
noscut că în Germania occidentală

0 declarație a Comitetului național al Asociației 
foștilor combatanți din Franța

PARIS 10 (Ageinpres). — Intr-o de
clarație a Comitetului național al 
Asociației republicane a foștilor 
combatanți se scoate în mod 
deosebit în evidență pericolul pe 
care îl implică tratatul franco-vest- 

ale reprezentanților Pakistanului, Filipi- 
nelor și Țailandei de a se acorda mai 
multă importanță ajutorării economice 
a statelor asiatice membre ale S.E.A.T.O., 
în comunicatul final un capitol este con
sacrat acestei probleme. în schimbul a- 
cestei concesii făcute de partenerii ma
jori care dau tonul în S.E.A.T.O., s-a 
anunțat că pe viitor hotărîrile Consiliu
lui nu vor mai fi adoptate în unanimi
tate, ci va fi suficientă majoritatea ; 
prin această schimbare de procedură, 
S.U.A. și celelalte puteri colonialiste au 
posibilitatea directă de a impune o ho- 
tărire sau alta, în ciuda eventualei o- 
poziții a unui stat mai mic. Inegalitatea 
care a domnit și pînă acum în cadrul 
S.E.A.T.O. este în felul acesta dată pe 
față.

Renunțarea la unanimitate este pusă 
în câmunicat pe seama., necesității „spo
ririi eficacității“ S.E.A.T.O.

La sesiunea de la Paris a Consiliului 
S.E.A.T.O., participant au încercat să 
reducă divergențele dintre ei, dîndu-și 
mîna pe platforma politicii agresive.

Pote Sarasin (Tailanda) a fost reales 
secretar general al blocului agresiv 
S.E.A.T.O.

O galerie de artă din Köln (R. F. Germană) a des
chis o expoziție de tablouri pictate de cimpanzei și 
gorile.

Acesta ? Nu, nu este al meu 1 L-a pictat un coleg-om.
Desen din ziarul vest-german „STUTTGARTER ZEITUNG“

PE ȘOSELELE DIN S.U.A.

Casa Albă a dat publicității la 9 
aprilie un raport prezentat preșe
dintelui Kennedy, cu privire la ac
cidentele care s-au produs pe șo
selele Statelor Unite ale Americii. 
Ca urmare a acestor accidente, în a- 
nul 1962 și-au pierdut viața 41 000 
de oameni, 1 500 000 au devenit in
valizi, iar 3 000 000 au fost răniți.

FIUL LUI COPPI DEBUTEAZĂ 
CA INTERPRET DE MUZICĂ 

UȘOARĂ

Angelo Fausto, fiul cunoscutului 
campion de ciclism al Italiei, Fausto 
Coppi, va debuta ca interpret de 
muzică ușoară într-un spectacol care 
va avea loc în Palatul sportului din 
Alessandria. Faustino are numai 8 
ani și o voce foarte frumoasă. El va 
interpreta un cîntec dedicat tatălui 
său de către compozitorul Zana care 
este și profesorul său de canto.

„RECORDURI" RASISTE

In Republica Sud-Africană — re
latează ziarul yest-german „Die 

reacțiunea intensifică atacurile îm
potriva elementelor cu vederi de
mocratice ; semnificative în această 
privință sînt represiunile dezlănțui
te în ultima vreme pînă și împotri
va „Uniunii persoanelor persecuta
te de naziști“.

Și în alte țări din Occident, cu 
sprijinul cercurilor reacționare, în
cearcă să ridice capul diferite or
ganizații fasciste, cum ar fi „Mișca
rea unionistă britanică“ a lui Os
wald Mosley sau societatea „John 
Birch" din S.U.A. Intr-un șir de 
țări din Apus, în timp ce luptătorii 
pentru pace sau organizatorii acțiu
nilor antifasciste sînt persecutați, 
elementele fasciste se plimbă în 
voie și organizează „conferințe" sau 
demonstrații.

Popoarele au însă memorie. 
Ele condamnă cu hotărîre orice 
manifestări ale reacțiunii interna
ționale, se ridică pentru a bara ca
lea fascismului, militarismului și 
războiului. Ele sînt convinse că în 
zilele noastre, uriașele forțe ale pă
cii, luptînd unite, pot preîntîmpina 
primejdia unui război mondial și a- 
sigura o pace trainică în lume.

german și tendința revanșarzilor 
vest-germanl de a dobîndl arma nu
cleară. Foștii combatanți cheamă 
guvernele tuturor țărilor la rezolva
rea grabnică a problemei dezarmă
rii generale și totale și a problemei 
germane.

Comitetul național cheamă pe toți 
francezii să ia parte activă la pre
gătirea „Statelor generale pentru 
dezarmare”, care au fost convocate 
pentru ziua de 19 mai a. c. la Pa
ris.

Prima conferință națională 
a F.L.N. din Venezuela

CARACAS 10 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția Prensa La
tina Comitetul Executiv al Frontu
lui de eliberare națională din Vene
zuela (F.L.N.) a dat publicității la 
10 aprilie un comunicat în care 
subliniază că în prezent la Caracas 
se desfășoară prima conferință na
țională a F.L.N. avînd pe ordinea 
de zi elaborarea programului de 
acțiune și lărgirea organelor de 
conducere ale Frontului.

în comunicat se arată, printre al
tele, că Frontul de eliberare națio
nală din Venezuela se pronunță în 
favoarea independenței naționale, 
libertății și unei vieți democratice, 
a integrității bogățiilor naționale.

După ce anunță că în acest scop 
au fost create forțele armate de eli
berare națională, comunicatul re
levă că s-a hotărît editarea ziarului 
„El Patriota”, ca organ central de 
presă al F.L.N.

Welt“ — în medie 17 000 de persoa
ne sînt condamnate anual la pe
depse corporale. Ziarul african 
„Cape Times“ a publicat o analiză 
în această problemă, din care reiese 
că în ultimele două decenii aproxi
mativ 180 000 de oameni au primit 
circa un milion de lovituri cu 
bastonul.

SE OCUPA Șl CU SPECULA

Pe una din șoselele Belgiei a avut loc 
un accident provocat de un automobil 
de marcă italiană. în cursul anchetei a 
reieșit că proprietarul automobilului îl 
cumpărase de la Pietro Malvestiti, pre
ședintele așa-zisei înalte autorități a 
Uniunii europene a cărbunelui și oțe
lului. Președintele, care a introdus acest 
automobil în Belgia, chipurile pentru uz 
personal, a fost scutit de plata taxelor 
vamale.

La Bruxelles s-a declanșat un scan
dal. Președintele a fost acuzat de spe
culă. Scandalul a avut răsunet și la 
Roma, unde Malvestiti se află în plină 
campanie electorală.
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O convorbire cu Iuri Gagarin

Tratativele de dezarmare 
de la Geneva

Cuvîntdrea reprezentantului R. P. Romine
GENEVA 10 (Agerpres). — La șe

dința din 10 aprilie a Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare 
care a avut loc sub președinția lui 
Stelle (S.U.A.), a fost examinat ra
portul pregătit de cei doi copreșe
dinți cu privire la lucrările comite
tului. Raportul va fi prezentat Co
misiei O.N.U. pentru dezarmare și 
Adunării Generale a O.N.U.

După aceea au lost reluate dez
baterile în problema dezarmării ge
nerale și totale. Primul a luat cu
vîntul reprezentantul R. P. Romînc, 
G. Macovescu.

Delegația Republicii Populare Ro
mine, a spus el, nu și-a făcut nici
odată iluzia că negocierea tratatu
lui pentru dezarmare generală și 
totală va fi o muncă lipsită de 
greutăți, lipsită de eforturi, lipsită 
de responsabilități, dar niciodată 
nu a încetat să creadă că nc putem 
atinge scopul propus dacă toți cei 
prezenți aici, toate guvernele anga
jate în aceste tratative vor dovedi 
prin fapte și nu prin vorbe că luptă 
pentru înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale.

în proiectul său de tratat, dele
gația sovietică a propus lichidarea 
— în prima etapă — a tuturor mij
loacelor de transportare la țintă a 
armelor termonucleare, căreia i s-a 
adăugat amendamentul Gromîko. 
înfăptuirea acestei propuneri în
seamnă practic eliminarea încă de 
la început a pericolului declanșării 
războiului nuclear.

Pe de altă parte, avem în fața 
noastră propunerea delegației ame
ricane care prevede pentru prima 
etapă o reducere cu 30 la sută a ar
mamentelor, inclusiv . a vehiculelor 
purtătoare de arme nucleare. . ■ "

Am avut ocazia în trecut să de
monstrez că o asemenea reducere 
nu ar salva omenirea de primejdia 
nucleară. Acest lucru a fost de
monstrat și de alte delegații.

Delegația americană nu a ținut 
seama de argumentele aduse, nu 
le-a cercetat cu toată temeinicia, ci 
a avut o atitudine de ignorare și 
respingere.

Vorbitorul a arătat, bazîndu-se pc 
cifre oficiale americane, că propu
nerea S.U.A. de reducere în prima 
etapă cu 30 la sută a vehiculelor 
transportoare de arme nucleare nu 
ar reduce practic cu. nimic peri
colul dezlănțuirii unui război nu
clear.

Propunerea S.U.A. nu este confor
mă cu cerința arzătoare a popoare
lor lumii de a înlătura cît mai cu- 
rînd cu putință pericolul războiului 
nuclear ; ea ar însemna menținerea 
și perpetuarea pericolului nuclear.

S-a spus că planul sovietic — a 
continuat delegatul romîn — consti
tuie^ un apel la emoțiile populare. 
Dacă planul sovietic corespunde — 
cum în fapt corespunde pe deplin — 
năzuințelor popoarelor, de pace și 
de liniște, aceasta nu dovedește de-

în legătură cu scăderea producției siderurgice în țările Pieței comune

de oțel, ca un indice principal al 
comune.

Jn presa occidentală se publică numeroase știri și articole în legă
tură cu o problemă care trezește îngrijorarea cercurilor de afaceri 
— situația în domeniul siderurgiei și, în mod deosebit, a producției 
de oțel, ca un indice principal al evoluției economiei în țările Pieței

O concurență înverșunată
In ultimul timp, au fost date pu

blicității statisticile privitoare la pro
ducția de oțel pe 1962, în datele pu
blicate la 23 martie de Departamen
tul Comerțului din S.U.A. se arată 
că „cele șase țări membre ale 
C.E.E. (Piața comună) au produs cu 
625 000 tone de oțel mai puțin decît 
în anul precedent" și se precizează 
că „producția siderurgică a U.R.S.S. 
a depășit producția Pieții comune".

Concomitent, în presă au apărut 
articole din care reiese cărestrînge- 
rea producției de oțel va continua 
și în 1963. Astfel, comentînd ultimul 
raport dat publicității de Comunita
tea europeană a cărbunelui și oțe
lului (C.E.C.A.), ziarul parizian „LE 
MONDE” ă scris recent: „Anul 1933 
va fi un an de stagnare pentru pro
ducția siderurgică a «celor șase»".

Zilele trecute, agenția France 
Presse a transmis știrea următoare : 
„Potrivit «programului de prevederi 
pentru siderurgie» publicat de înalta 
Autoritate a C.E.C.A., producția de 
oțel brut a C.E.C.A. va fi în trimes
trul al Il-lea al anului 1963 cu 1 la 
sută mai mică față de trimestrul al 
II-leŒ al anului 1962...

Pe de altă parte, consumul de mi
nereu de fier în furnale, față de tri
mestrul al II-lea 1962, va marca o 
scădere de 1,1 la sută. Producția de 
minereu de fier va fi cu 7,6 la sută 
mai mică decît cea din perioada co
respunzătoare a anului 1962".

„Războiul oțelului stîrnește alar
mă în Europa. Occidentul este pre
judiciat de stocuri excedentare da
torită faptului că cererea nu crește“ 
— astfel își intitulează „NEW YORK 
TIMES" — un articol în care se 
arată:

„Industria de oțel vest-europeană 
se află într-o perioadă prea lungă 
de vreme rea... S-a ajuns la stocuri 
excedentare și la cea mai sălbatică 
concurență pe scară internațională, 
pe care Europa (apuseană — N'.R.) 
a cunoscut-o de mulți ani încoace... 
Producătorii francezi, vest-germani 
și belgieni au intensificat mult efor-

celeilalte 
delegației State- 
pasul următor, 

înapoi.

cît că propunerile sovietice cores
pund necesităților momentului.

Nu numai țările socialiste, dar 
toate popoarele sînt în favoarea 
ideii de a curma primejdia izbucni
rii unui război nuclear, cît mai re
pede cu putință.

Delegația Republicii Populare Ro
mine socotește că există posibili
tăți de negociere a acestei grele 
probleme care pare a fi piatra de 
încercare a tratativelor privind e- 
tapa l-a a procesului de dezarmare. 

I Datoria fiecărei părți este să țină 
seama de interesul ei, de interesul 
general și de interesul 
părți. Este rîndul 
lor Unite să facă 
dar înainte și nu

Delegația romînă este gata să as
culte. să analizeze și să discute ori
ce propunere și dacă va ajunge la 
concluzia că ea este în folosul dezar. 
mării, o va susține, după cum va 
combate tot ce ne împinge spre 
nerealizarea scopului nostru princi
pal : încheierea tratatului de dezar
mare generală și totală.

Reprezentantul R. P. Bulgaria, M. 
Tarabanov, referindu-se la prima e- 
tapă a planului de dezarmare, a 
sprijinit întrutotul propunerile so. 
vietice în această problemă.

Reprezentantul Angliei, Godber, 
s-a pronunțat împotriva propunerii 
sovietice care ar duce încă din 
prima etapă la înlăturarea perico
lului declanșării unui război nu
clear

Reprezentanții S.U.A. și Italiei au 
făcut scurte observații neesențiale.

Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
S. K. Țarapkin, a relevat Că' Cuvân
tarea rostită de delegatul american 
la 3 aprilie a demonstrat că 
S.U.A. sînt departe de a păși pe ca
lea dezarmării și nu văd în tratati
vele din comitet decît Un mijloc 
pentru înfăptuirea scopurilor lor 
politice și militare. în focul polemi
cii împotriva propunerii sovietice, 
reprezentanții puterilor occiden
tale au formulat încă un argu
ment. Sensul acestuia se reduce la 
faptul că propunerea U.R.S.S. pre
vede un control prea mare și prea 
larg, pe care puterile occidentale 
ar vrea să-l evite. Opunîndu-se con
trolului larg propus de Uniunea 
Sovietică, control care să cuprindă 
rachetele care rămîri, puterile occii 
dentale confirmă. în același timp Că 
ele nu numai că nu vor dezarmarea 
dar tuci un control internațional, 
dacă acesta este legat de măsuri 
reale de dezarmare.

La sfîrșitul ședinței, comitetul a 
analizat propunerea S.U.A. privind 
o întrerupere de lungă durată a lu
crărilor comitetului, apreciată ca o 
manevră îndreptată împotriva acti
vității acestuia. Participanții la tra
tative au hotărît suspendarea lu
crărilor pc termen de o săptămînă.

turile de a pătrunde fiecare pe piața 
celuilalt“.

în legătură cu acest din urmă as
pect, François Peugeot, președintele 
Federației franceze a industriilor 
mecanice și de prelucrare a meta-' 
lelor, a declarat recent unor ziariști 
(declarații reproduse de ziarul „Le 
Monde“): „Industriile de prelucrare a 
metalelor sînt vulnerabile. Procen
tul lor de creștem a coborît de la 
10 la sută în 1961, la 5,5 la sută în 
1962... Această încetinire se dato- 
rește unei creșteri a penetrației 
străine pe piața metropolitană, in
suficient compensată de o creștere 
a exporturilor". Președintele federa
ției i-a „pus în gardă“ pe industriași, 
față de o „colonizare tehnică" a in
dustriei franceze și, în consecință, 
de „colonizarea ei economică. Sta
tele Unite și alte țări — a avertizat 
Peugeot — caută să-și implanteze 
în Franța propriile lor uzine... nein
tegrate producției naționale“.

Dificultățile sporesc
Ziarele remarcă îndeosebi scăde

rea producției siderurgice în R. F. 
Germană, care în 1962 a fost cea 
mai accentuată în raport cu cele
lalte țări ale Pieții comune (produc
ția de oțel s-a redus cu 2,7 la sută).

Ini r-un comentar al coresponden
tului de la Bonn al agenției France 
Presse se arată : „Capacitățile de 
producție în domeniul oțelului sînt 
folosite numai în proporție de 80—90 
la sută, iar uneori acest procent este 
chiar mai redus, situație care a a- 
vut repercusiuni la bursă, unde ac
țiunile siderurgiei au înregistrat scă
deri în ultimul timp“.

In continuare, în comentariu se a- 
■ rată : „In epoca în care se 
putea încă aștepta intrarea Marii 
Britanii în C.E.E. (Piața comună) se 
aplica un acord tacit în baza că
ruia producătorii de oțel din Marea 
Britanie și din alte țări ale Europei 
occidentale nu-și făceau concurență 
în ce privește prețurile. .Dar din 
momentul în care intrarea Angliei 
în C.E.E. pare să se situeze într-o 
perspectivă îndepărtată, producăto
rii britanici caută să cucerească 
piața'Euțopel occidentale...

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Sctnteii” Țel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali si difuzorii voluntari din întreprinderi și instituții. Tiparul t Combinatul Poligrafic Casa Scîntell

chile ■. Succes electoral
SANTIAGO DE CHILE 10 (Ager

pres). — După cum s-a mai anun
țat, duminică au avut loc în Chile a- 
legeri pentru consiliile municipale. 
Agenția U.P.I. anunță următoarele 
rezultate: Partidul creștin democra
tic (partid care s-a prezentat singur 
în alegeri) — 305 locuri, partidul ra
dical (de guvernămînt) — 411, par
tidul liberal (face parte din coaliția 
guvernamentală) — 288, Partidul
conservator (tot din coaliția guver
namentală) — 217. Partidul comunist 
a obținut 114 locuri, iar partidul so
cialist — 14) locuri.

Făcînd o apreciere generală asu
pra alegerilor de duminică, agenția 
U.P.L relevă că „partidele de stînga 
au înregistrat un cîștig procentual în 
alegerile de duminică în compara
ție cu cele din 1960“.

Potrivit agenției Prensa Latina, 
partidul comunist și-a păstrat primul 
loc în centrele muncitorești și țără
nești. După cum menționează agen
ția,. presa de dreapta din Chile, a- 
larmată de cîștigul de voturi reali
zat de partidul comunist și de Fron
tul revoluționar de acțiune popu
lară, în genere, desfășoară în pre
zent o campanie pentru atragerea 
partidului creștin democratic de par
tea coaliției guvernamentale. Ziarul

Noi planuri de înarmare în cadrul N.A.T.O
PARIS 10 (Agerpres). — La șe

dința săptămînală de miercuri a 
reprezentanților permanenți ai 
N.A.T.O. la Paris au participat și 
cinci miniștri ai afacerilor externe 
și anume Couve de Murville (Fran
ța), Dean Rusk (S.U.A.), lordul 
Home (Marea Britanie), Piccioni 
(Italia) și Schröder (R.F.G.),

Secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a ținut o amplă cuvîntare. 
După cum relatează corespondentul 
din Paris al agenției Associated 
Press, din surse autorizate s-a făcut 
cunoscut că cu prilejul întrevede
rilor recente dintre președintele de 
Gaulle și Dean Rusk și dintre Couve 
de Murville și Rusk s-a căzut de 
acord asupra unei propuneri de

Tratativele tripartite 
de la Cairo

CAIRO. 10 (Agerpres). După 
cum anunță agenția Reuter, postul 
de radio Cairo a transmis la 10 a- 
prilie știrea că în urma tratative
lor tripartite. care au avut loc la 
Cairo, Republica Arabă Unită, Ira
kul și Siria au hotărît să creeze un 
stat federal.

Ali Sabri, președintele Consiliu
lui Executiv al R.A.U., se spune în 
știre, a declarat că noul stat fede
ral va fi alcătuit din trei regiuni : 
egipteană, irakiană și siriană. Sta
tul va avea o singură capitală — 
Câiro, un singur steag și o singură 
cetățenie.

La nndul lor. Statele Unite sînt și 
ele într-o oarecare măsură răspun
zătoare în ce privește temerile uzi
nelor din Europa occidentală. Prac
tica antidumping a Statelor Unite a 
provocat mari dificultăți oțelăriilor 
din Republica Federală și din alte 
țări ale C.E.C.A. Acest procedeu a- ■ 
me'rican este folosit, de pildă, îm
potriva importurilor de sîrmă de' 
oțel trasă, provenită din țările mem
bre ale C.E.C.A. Ea avantajează u- 
zinele americane în ce privește 
concurența străină și a provocat o 
reducere simțitoare a importurilor 
americane. Dacă această politică ar 
continua — conchide A.F.P. — așa 
cum există temerea, exporturile 
sîrmă de oțel din cele șase țări 
comunității în Statele Unite vor 
ceta complet într-o bună zi“.
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Neliniști pentru viitor
După cum se știe, Bundestagul 

la Bonn a aprobat un proiect 
lege privind majorarea — de la 6 
la 8 la sută — a tarifelor la import 
ale mai multor produse importante, 
printre care și cele ale industriei 
metalurgice. Referindu-se la aceas
ta, ziarul „PARIS-PRESSE-L’INTRAN- 
SIGEANT“ a scris într-un articol in
titulat „Germania amenință Piața 
comună“ : „Această hotărîre este 
considerată de cercurile franceze 
ca o gravă derogare de la funcțio
narea Pieței comune“.

„Din punct de vedere juridic, ea 
constituie o hotărîre unilaterală 
trară spiritului Pieței comune, 
un regim de discriminare care 
ează prejudicii unui număr de 
duse deosebit de importante“, 
rul arată că vînzarea produselor si
derurgice vest germane în Franța a 
devenit superioară vînzărilor fran
ceze în R.F.G. „Repunînd în discu
ție echilibrul delicat la care se a- 
junsese pentru un produs esențial al 
Comunității economice a cărbunelui 
și oțelului, Germania (occidentală) 

. a adăugat o dificultate nouă și im
portantă la dosarul deja dificil pe 
care trebuie să-l pună la punct cei 
șase. Unii chiar se întreabă în 
Franța dacă, în ciuda unei oarecari 
liniștiri, guerilla provdcată de rup
tura de la Bruxelles (aluzie la eșe
cul-tratativelor cu privire la adera
rea Angliei la Piața comună — N. R.) 
nu va ii reaprinsă de această mă
sură, care amenință serios funcțio
narea Pieței comune“.

E. M.

„El Mercurio“, organ al cercurilor 
financiare, sugerează partidelor 
coaliției guvernamentale să exami
neze împreună cu partidul creștin 
democratic perspectivele apropiate
lor alegeri prezidențiale și „să se 
unească pentru a-1 împiedica pe 
Salvador Allende (reprezentantul 
Frontului revoluționar de acțiune 
populară — N.R.) să tie ales pre
ședinte al republicii în alegerile 
care vor avea loc la 4 septembrie 
anul viitor“.

țAr

Frontul revoluționar de acțiune 
populară din Chile a dat publicită
ții o declarație în care, referindu-se 
la rezultatele alegerilor municipale 
desfășurate duminică în țară, sub
liniază că acestea „reprezintă un 
succes al forțelor progresiste“.

După cum transmite agenția 
Prensa Latina, Partidul Comunist 
din Chile a anunțat că numărul de 
voturi obținute de candidați! săi la 
alegerile municipale de duminică 

.este mai mare decît acela făcut cu
noscut de Ministerul de Interne și 
că partidul comunist ocupă în rea
litate locul al treilea între partidele 
participante la alegeri și nu se află 
pe locul al patrulea așa cum a a- 
nunțat Ministerul de Interne. , 

creare a unei „forțe nucleare inter
aliate“, la care va colabora și 
Franța. După cum au declarat a- 
ceste surse, Franța nu este nici 
acum de,acord cu crearea., unei 
forțe nucleare multilaterale a. 
N.A.T.O. cu echipaje internatio
nale. Ea este însă de acord cu’„o 
reorganizare sau regrupare a ' con
tingentelor naționale existente“. Co
respondentul american relatează că 
noul plan va fi prezentat la .sesiu
nea NA.T.O. din luna mai.

Noul plan nu se deosebește în esen
ță de primejdiosul plan 'american de 
răspîndirea armelor nucleare și de 
înarmare a Bundeswehrului cu ar
mament de acest fel. Singura , deo
sebire constă în faptul că fiecare 
țară participantă la comandamen- 
tuL nuclear coordonat își va păstra 
propria sa forță nucleară.

Descoperirea unui complot 
antiguvernamental în Togo

LOME. După cum anunță agenția 
France Presse, guvernul provizoriu al 
Republicii Togo, în frunte cu Nicholas 
Grunitzky, a dat publicității la 9 apri- 

. lie un comunicat în care se anunță 
descoperirea unui complot antiguver
namental condus de fostul miniștrii,
T. Mally, și în care este amestecat și 
actualul ministru Kutuklui, care a fost 
arestat. Comunicatul precizează că 
scopul complotului era răsturnarea gu
vernului, arestarea sap uciderea unor 
personalități, precum și acțiuni de sa
botaj. Au fost operate arestări.

COPENHAGA. După cum anunță 
agenția France Presse, ministrul .de 
război al Danemarcei. Victor Gram, 
a declarat că submarinele nucleare 
ale N.A.T.O. în
zestrate cu ra
chete „Polaris" 
nu pot fi plasa
te în regiunea 
mării Baltice 
fără consirață- 
mîntul Dane
marcei, iar gu
vernul danez va 
acestei acțiuni.
Merchant din nou în Europa

obiecta împotriva

LONDRA. Livingston Merchant, 
trimisul special al președintelui Ken
nedy în Europa occidentală, a so
sit în capitala Angliei unde ră- 
mîne cîteva zile pentru a participa 

,la’o serie de întrevederi. Potrivit reia- , 
țărilor agenției Reuter, diplomatul 
american va vizita apoi capitalele 
Olandei, Greciei și Turciei, cu mi- ---. ......... .......... ....................
siunea de a încerca să determine gu- afacerilor interne al Argentinei. După
verhéle acestor țări să .sprijine planul încheierea- uniii consiliu al cabinetului
de creare a așa-ziselor '„forțe nucleare de miniștri, Rauch a confirmat că data 

"multilaterale“ ale NIA.T.O. alegerilor- generale în Argentina ră-
r vATior mur , mîne 23 iunie 1963. El a menționat căLEOPOLDVILLE. Aci a avut loc „„ fiAcr a avut ioc data. alegerilor nu va putea fi 

Congresul sindicatelor mvațatorilor și schimbată; ^cît la cererea partidelor 
profesorilor din Congo. In cursul politice“ 
dezbaterilor, vorbitorii au arătat că în p

- .RIO DE .JANEIRO. După cum re
latează agențiile occidentale de presă,

■- numeroase provincii, cadrele didactice
nu au primit salariul de mai multe iuu>um vwmm»wi«i w p>eou»
luni. Ei au cerut autorităților să ia de fostul prim-ministru francez Georges
îndată măsuri pentru îmbunătățirea Bidault, una din căpeteniile O.A.S.-
situației cadrelor didactice și a învă- iștilor, a sosit la 9 aprilie în Brazilia.

(Agerpres). — La

Prezențe romînești 
peste hotare

DJAKARTA 10 (Agerpres). — La 
8 aprilie a avut loc la Djakarta des
chiderea expoziției „Materiale di
dactice din R.P.R.“.

Expoziția a fost deschisă de Su- 
pardo, adjunct al ministrului învă- 
țămîntului de bază și culturii.

Au vorbit cu acest prilej Idris, 
șeful departamentului de învăță
mânt' al capitalei Indoneziei, și P. 
Silard, ambasadorul R.P.R. la Dja
karta.

La vernisaj , au participat lleng 
Ngatung, viceguvernatorul Djakar
tei. D. N. Aidtl, președinte al C.C. al 
P.C. din Indonezia, Verdojo, preșe
dintele Partidului Partindo, membri 
ai parlamentului, funcționari supe
riori din Ministerul î'nvățămîntului 
de bază și al Culturii și din Minis
terul Afacerilor Externe, profesori, 
oameni de cultură, ziariști.

Au fost de față șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în In
donezia, precum și membri ai Am
basadei R.P.R. la Djakarta.

★
BERLIN 10 (Agerpres). — In sala 

Conservatorului din Berlinul occi
dental a avut loc recent un recital 
de arii din opere prezentat de Ion 
Dacian. Artistul romîn a interpretat 
arii din' operele Nunta lui Figaro, 
Evghenii Oneghin, Cavaleria Rusti
cană și Traviata.

★
LISABONA 10 ■ ( Agerpres).— Pos

tul de radio Emissora Nacional din 
Lisabona a prezentat recent pentru 
prima oară în Portugalia piesa „O 
scrisoare pierdută“ de 1. L. Cara- 
giațe, în interpretarea unui colectiv 
de actori îndrumați de profesorul 
portughez Enrico Lisboa Filho de la 
Secția dé literatură dramatică a 
Conservatorului Național din Lisa
bona. ■

Greva docherilor 
din Buenos Àires

BUENOS AIRES 10 (Agerpres).— 
La 9 aprilie, docherii din portul 
Buenos Aires au declarat o grevă de 
24 de ore cerînd mărirea salariilor. 
Activitatea din port a încetat.

Agențiile de presă anunță de ase
menea că în provincia Tucuman 
continuă greva profesorilor.

'•fi'

țămîntului în general. Congresul a 
hotărît ca în cazul în care nu vor fi 
satisfăcute revendicările lucrătorilor 
din învățămînt, aceștia să declare 
grevă începînd de la. 15 mai.

NEW YORK. La 9 aprilie, în o- 
raș.ul Birmingham (statul Alaba
ma) a avut loc o nouă manifesta
ție împotriva segregației rasiale, 
desfășurată în magazinele și res
taurantele orașului. Manifestația 
s-a soldat cu arestarea a nouă per
soane (opt negri și un alb).

BRUXELLES. Camera reprezentan
ților din Belgia a adoptat cu majori
tate de voturi trei proiecte de lege gu
vernamentale care urmăresc limitarea 
drepturilor oamenilor muncii la grevă.

PARIS. In sala „Mutualité“ s-au 
deschis la 9 aprilie lucrările congresu
lui Federației naționale a feroviarilor,

care face parte din Confederația Ge
nerală a Muncii din Franța. La lucră
rile congresului, care se desfășoară sub 
lozinca „Progres social, unitate sindi
cală, democrație și pace“, participă 
1 500 de delegați.

Data alegerilor generale
în Argentina

BUENOS AIRES. Agenția France 
Presse anunță că generalul Enrique 
Rauch a fost numit oficial ministru al

MOSCOVA 10 (Agerpres). — In le
gătură cu Ziua cosmonauticii care 
se va sărbători la 12 aprilie Iuri 
Gagarin, cosmonautul nr. 1, a avut 
o convorbire cu un corespondent al 
agenției TASS, în cadrul căreia și-a 
exprimat dorința de a păși primul 
pe suprafața Lunii.

Cosmonautul nr. 1 a subliniat că, 
după părerea lui, înainte de a fi tri
mis un om pe Lună vor fi trimise a- 
paratele necesare, probabil labora
toare întregi. „Dorim să știm de 
exemplu, dacă suprafața Lunii este 
acoperită de praf sau este spon
gioasă. Acest lucru prezintă impor
tanță pentru elaborarea metodelor 
de aselenizare a navei. Este posibil, 
a opus Gagarin, ca primii oaspeți ai 
Lunii să fie organisme vii. Datele 
pe care le va obține știința cu pri
vire la modul lor de comportare pe 
Lună vot avea un rol excepțional în 
primul rînd pentru aceia care vor 
zbura spte Lună", a subliniat el.

.Gagarin a declarat că „pericolul 
de iradiere nu constituie o piedică 
de netrecut pentru zborurile cosmi
ce“, arătînd că „influența radiației 
asupra organrsmului poate fi re
dusă printr-un sistem special de pro. 
tecție a navei". El a adăugat: „In 
afară de aceasta există posibilita-

Deschiderea Congresului artiștilor 
plastici din U. R. S. S.

MOSCOVA 10 (Agerpres). - La 
10 aprilie în Marele Palat al Krem
linului s-a deschis cel de-al doilea 
Congres al Uniunii artiștilor plas
tici din U.R.S.S Această organizație 
de creație reunește in prezent 
10 000 de membri, cu 3 000 mai mult 
decît la primul congres care a avut 
lpc în anul 1957

' La deschidere au participat con
ducători ai partidului și statului 
sovietic. ,

Serghei Gherasimov, prim-secre- 
tar al conducerii Uniunii artiștilor .. . oplastici din U.R.S.S., a rostit 
scurtă cuvîntare de deschidere.

Leonid Iliciov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., a dat citire mesajului de 
salut adresat de Comitetul Central 
al P.C.U.S; Congresului artiștilor 
plastici sovietici.

După aprobarea ordinei de zi în 
carè sînt incluse darea de seamă 
a conducerii, darea de seamă a co
misiei de revizie și alegerea noii 
componențe a conducerii și a co
misiei de revizie, s-a dat cuvîntul

Ministrul Colo
niilor al Angliei, 
Duncan Sandys, a 
anunțat la 9 apri
lie în Camera Co
munelor că Zanzi- 
barului i se va a- 
corda autonomie 
internă în cursul 
verii acestui an. 
Acordarea auto
nomiei interne nu 
reprezintă însă 
satisfacerea re
vendicărilor popu
lației Zanzibaru- 
lui care cere in
dependență ime
diată și înlătura
rea definitivă a 
jugului colonial. 
In prezent în Zan
zibar au loc pre
gătiri intense în 
vederea alegeri
lor din iulie. In fo
tografie : înscrie
rea populației pe 
listele electorale.

După cum se știe, Brazilia a acceptat pronunțat o sentință draconică, inter-
să-i acorde lui Bidault viză de intrare zibînd pentru „un timp nedefinit’1 gre-
în țară, numai în cazul cînd el va de- vele în toate porturile continentului.
clara că renunță la activitatea po- Docherii sînt însă hotărîți să nu înce

teze greva pînă cînd nu li se vor sa
tisface revendicările.

ATENA. După cum relatează ziarul 
„Țo Vima“, potrivit datelor publicate 
de . sindicatele din Grecia, prețurile 
la principalele produse alimentare au 
crescut în această țară cu 60 la sută 
în comparație cu anul 1955.

CAPETOWN. Autoritățile rasiste 
din Republica Sud-Africană au arestat 
la 8 ■ aprilie în apropierea orașului 
East-London 11 africani după o 
ciocnire între poliție și participanții la 
un miting, care a avut loc pe o plan
tație de lingă satul Duncan. Poliția a 
făcut uz de arme.

PARIS. Emigrantul spaniol Angelo 
Nieto a fost con
damnat de auto
ritățile franceze 
la doi ani închi
soare urmați de 
expulzare din 
Franța pentru 
simplul ' fapt că 
a făcut o colectă 

în favoarea familiilor greviștilor din 
Asturia.

HAGA. Cu majoritate de voturi 
cea de-a doua cameră a parlamen
tului olandez a adoptat acordul o- 
landezo-vest-german privind dis
locarea pe teritoriu) Olandei a 
unor unități ale Bundeswehrului 
vest-germah. împotriva acestui a- 
cord au votat comuniștii, pacifiș
tii și trei deputați din partea 
partidului muncii. Imediat ce 
președintele camerei a anunțat 
rezultatul votului, de pe băncile 
rezervate publicului s-au auzit 
exclamații: „Rușine! Amintiți-vă 
de Buchenwald și Dachau !". Po
trivit acordului chiar în acest an 
în localitatea Biidel va fi încarti
ruită o garnizoană vest-germană 
cu un efectiv de 3 000 de militari.

MARSILIA. După cum anunță a- 
genția Reuter, poliția din Marsilia 
a arestat 14 membri ai O.A.S., cap- 
turînd totodată arme, muniții pre
cum și un aparat de radio-emisie.

clara că renunță la activitatea 
litică.

Interviul cancelarului
Adenauer

BONN. Presa occidentală a relatat 
despre reacțiile nefavorabile trezite în 
cercurile politice vest-germane de o 
declarație a cancelarului Adenauer, a- 
părută în numărul de săptămîna 
aceasta al periodicului „Quick“ și în 
care șeful guvernului federal revenea 
din nou asupra promisiunii sale. de a 
se retrage din viața politică .anul a- 
cesta. în urma criticilor care i-au fost 
aduse chiar de reprezentanți ai parti
delor guvernamentale, miercuri seara, 
la Bonn, într-un interviu televizat, can

celarul Adenauer și-a luat angajamen
tul să se retragă din postul de cance
lar „toamna aceasta“, „în octombrie 
sau în noiembrie“. 

BERLIN. Poliția vest-germană a 
arestat delegația Comitetului de 
tineri a Organizației regionale din 
Rostock a Uniunii Sindicatelor Li
bere Germane. Delegația se în
drepta spre Hamburg pentru a se 
întîlni cu membrii Comitetului de 
tineri al Organizației sindicale din 
Nordmark (R.F.G.) în scopul discu
tării problemelor dezvoltării rela
țiilor dintre tineretul celor două 
state germane.

CANBERRA. In ultimele trei săptă- 
inîni muncitorii din Sydney, cel mai 
mare port din Australia, au declarat 
trei greve, cerînd majorarea salariilor, 
mărirea duratei concediilor și îmbună
tățirea condițiilor de mujică. Pentru 
a-i sili pe docherii greviști să reia 
lucrul, tribunalul federal pentru pro
blemele industriale din Australia a

tea ca traiectoria de zbor spre Lună 
a navei cosmice să fie astfel calcu
lată, îneît nava să poată ocoli zo
nele cele mai periculoase ale cen
turilor de radiație“.

După cum a subliniat Iuri Gagarin 
știința sovietică înfăptuiește experi- 

. ențe noi în legătură cu planurile de 
cucerire a spațiului cosmic. „Scopul 
acestora nu este de a repeta ceea 
ce s-a realizat, ci urmărește progres 
sul, cunoașterea continuă a legilor 
naturii".

La întrebarea corespondentului 
TASS dacă pentru zboruri cosmice 
se pregătesc femei, Gagarin a răs
puns în glumă : „In țara sovietică 
s-a realizat egalitatea deplină dintre 
bărbați și femei“.

In încheierea convorbirii Gagarin 
a subliniat utilitatea unirii eforturi
lor oamenilor de știință sovietici și 
americani pentru cucerirea Cosmo
sului. în această privință, a spus el, 
a fost făcut primul pas, prin semna
rea acordului în legătură cu studie
rea în comun a Cosmosului. „Am a- 
vut ocazia să arăt în repetate rînr 
duri ce foloase mari ar aduce stu
dierea în comun a Cosmosului, po
poarelor din ambele țări, progresu
lui întregii omeniri.

sculptorului Ekaterina Belașeva, 
secretar al conducerii Uniunii artiș
tilor plastici, care a prezentat ra
portul intitulat „Pentru un conți
nut ideologic comunist și pentru o 
înaltă măestrie a artei sovietice“.

Avioane portugheze
au bombardat teritoriul

senegalez
DAKAR. Guvernul Senegalului a a- 

nunțat că patru avioane militare por
tugheze au bombardat la 9 aprilie sa
tul senegalez Boumack, situat în apro
piere de granița cu Guineea portu
gheză.

■k

Agenția U.P.I. anunță că la 10 aprilie 
reprezentantul ad-intçrim al delegației 
Senegalului la Națiunile Unite, Abdou 
Ciss, a cerut oficial, în numele guver
nului Senegalului, convocarea unei șe
dințe urgente a Consiliului de Securitate 
pentru a examina acțiunile provocatoare 
ale avioanelor portugheze împotriva 
Senegalului.

Să înceteze acțiunile provocatoare 
ale Vietnamului de sud 

ia granița Cambodgîei
MOSCOVA 10 (Agerpres).— La 

Moscova a fost 
nota guvernului 
guvernului Marii Britanii în legătu- 

ale 
gra-

dată publicității 
sovietic adresată

ră cu acțiunile provocatoare 
autorităților sud-vietnameze la 
nița Cambodgien

Guvernul sovietic a propus 
cei doi președinți (sovietic și

ca 
en

glez) să trimită’autorităților Viet
namului de sud o scrisoare prin 
care să-i ceară cu hotărîre „să in
terzică acțiunile,. provocatoare la 
granița cu Cambodgia“. Guvernul
U.R.S.S. și-a exprimat speranța că 
guvernul Marii Britanii „va con
damna acțiunile agresive ale Viet
namului de sud împotriva Cambod- 
giei neutre“.


