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Pregătiri în stațiunile de odihnă
La Sinaia, Bușteni șl Pucioasa — stațiuni unde acti

vitatea nu se întrerupe nici pe timpul iernii — și-au 
îngrijit sănătatea sau și-au petrecut concediul de 
odihnă de la începutul anului peste 11 000 de oameni 
ai muncii. Aceste stațiuni, precum șl celelalte din re
giunea Ploiești, s-au pregătit din timp pentru sezonul 
de vară. Vilele Bucegi, 1 Mai, Carpați și altele de pe 
Valea Prahovei au fost Iluminate fluorescent, renovate 
și zugrăvite, iar unele din ele dotate cu mobilier nou. 
Au fost revizuite șl puse la punct instalațiile frigorifice 
din cadrul cantinelor și bufetelor. La băile Monteoru 
și Telega se fac ultimele pregătiri în vederea deschi
derii sezonului călduros. Sînt în curs de revizuire insta
lațiile de alimentare cu sare și apă caldă. Turiștii vor 
găsi anul acesta cabanele Peștera, Padina, Babele, Po
iana Stînei renovate, dotate cu mobilier nou, cu televi
zoare și aparate 
punct turistic al 
restaurant.

de radio. La Peștera — important 
Bucegilor — e-a deschis un bufet-

(Agerpres)

Expoziția
uzinei

aniver- 
ani de 
uzinei, 
Ea cu-

La clubul uzine
lor „Republica” din 
București s-a deschis, 
cu prilejul 
sării a 25 de 
la înființarea 
o expoziție,
prinde numeroase fo
tografii reprezentînd 
aspecte de la locu
rile de muncă din 
toate halele, precum 
și grafice care arată 
creșterea continuă a 
producției șl pioduc- 
tivitătii muncii, re
ducerea prețului de 
cost, dezvoltarea 
mișcării de Inovații, 
a activității cultura
le, artistice și spor
tive.
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nr. 2 Sergent Ni|u Vasile din Capi-Un grup de constructori de pe șantierul 
tală. (De la stingă la dreapta, rîndul de jos) : Dumitru Avram, Marin Popescu, 
Vasile Dumitru, Barbu Dumitru, Ganea Constantin, zidari, (rîndul 2) Tănase 
Jean și Arpad Cherecheș, dulgheri, Nicolae Clilvu, inginer șei de șantier. Ion 
Teodorescu, Anghel Stăncescu, maiștri, (rîndul 3) Ion Zaharla, maistru, Petru 
Păun, șef de echipă dulgheri, și Baciu Paul, maistru. (Foto : M. Andreescu)

Contractările 
de încălțăminte 
pentru semes

trul II

în Capitală au În
ceput contractările 
de Încălțăminte pen
tru semestrul II al a- 
nului, între Între
prinderile producă
toare și comerț. în 
vederea contractări
lor, fabricile prezin
tă numeroase mo
dele de încălțăminte, 
Fabrica „Dîmbovița” 
din Capitală a pre
zentat 
cu talpă 

un 
de

îmbrăcat în plu- 
pentru femei, 

sandale cu talpă mi- 
crodur etc. Combi
natul de cauciuc Ji
lava a prezentat 7 
modele noi de încăl
țăminte din 
iar „Flacăra 
o frumoasă
de încălțăminte pen
tru toamnă.

tă, 
del 
toc 
tă.

incăltăminte 
antiderapan- 

nou mo- 
sanda cu

cauciuc,
Roșie” 

colecție

Filarmonica din Cluj - la București
Orchestra Filarmonicii de emerit al artei din R. P. Ro- 

Stat din Cluj va prezenta în 
București, fn sala Ateneului 
R. P. Romîne, două con
certe simfonice. Primul con
cert va fi prezentat în ziua 

de 4 mai și va avea următo
rul program.: Simfonia a 11-a 
de Beethoven și Simfonia
V-a de Ceaikovski. Dirijor 

— Antonin Ciolan, maestru

mînă. Al doilea concert se 
va ține în ziua de 5 mai și 
va cuprinde : Concerto gro- 
so nr. 24 în fa major de
tfaendel, Concert pentru 
vioară și orchestră în re ma
ior de Beethoven, Simfonia 
l-a de Sigismund Toduță. 
Dirijează Emil Simon — so

list, violonistul Ștefan Ruha.

Filmul documentar în sprijinul 
agriculturii

ln raionul Muscel au fost 
sădiți în această primăvară 
peste 18 000 puteți, în spe
cial meri și peri. In același 
timp, au fost executate te- 
rasări pe o suprafață de pes
te 1 000 de ha. Acțiunea de 
valorificare a terenurilor ero
date și în pantă este susți
nută și cu ajutorul filmelor 
documentare. Din viziona
rea documentarelor: „Planta-

ții de vii și pomi pe terase", 
„Ocrotiți livezile", „Cultura 
plantelor în livezi" etc., co
lectiviștii au tras învățămin
te prețioase. Numai gospodă
riile agricole colective din 
comunele Lerești, Malu cu 
Flori, Vlădești etc. au plan
tat fiecare în ultimele luni 
între 15—25 ha cu pomi ro
ditori (De la Ion Dobrescu, 
coresp. voluntar).
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O nouă formă de deservire 
cu medicamente
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La întreprinde
rea textilă „Ivă- 
nuș Constantin''- 
Pucloasa sînt nu
meroase lucră
toare harnice, 
care obțin suc
cese deosebite. în 
cinstea zilei de 
1 Mai. In foto
grafia de sus : 
Filatoarea Maria 
I. Brojbă. De la 
1 Ianuarie și pînă 
în prezent ea a 
dat peste 200 kg 
fire de bună ca
litate peste plan, 
în fotografia de 
jos : Ioana Stan, 
laborantă, verifl- 
cînd regularitatea 
șemitortului din 
secția flayere.

(Foto :
Gh. Vlnțilă)
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NOTAIS

Pe șantiere
le de construcții 
se desfășoară în 
aceste zile pre
mergătoare lui 1 
Mai o vie între
cere. Fiecare co
lectiv de șantier 
se străduiește să 
întîmpine acea
stă sărbătoare 
cu noi și însem
nate realizări în 
muncă sau, vor
bind în limba
jul constructori
lor, să predea la 
termen și în 
cele mai bune 
condiții de con
fort și calitate 
locuințele pe 
care le constru
iesc.

Pe inginerul 
Nicolae Chivu, 
șeful șantierului 
nr. 2 din str. 
Serg. Nițu Va
sile — șantier 
fruntaș al I.C.M. 
București —l-am 
găsit definitivînd 
planurile opera
tive pentru luna 
mai. „O pregăti
re temeinică, 
din timp — ne 
spune el — con
stituie baza exe
cutării în bune 
condiții a lucră
rilor".

Aflăm de la to
varășul Nicolae 
Chivu o serie de 
fapte din între
cerea construc
torilor de pe 
șantier. Pînă 
acum s-au dat în 
folosință 100 de 
apartamente, iar 
pînă la sfîrșitul 
semestrului 1
vor mai fi gata încă 280. Angaja
mentul constructorilor este să 
predea în termen toate aceste a- 
partamente, executate la un înalt 
nivel calitativ. Și, după cum se 
muncește în prezent pe șantier, se 
poate spune că își vor respecta 
cuvîntul dat. La 9 blocuri lucră
rile sînt avansate, recuperîndu-se 
de pe acum rămînerea în urmă 
din primele luni ale anului.

La blocul nr. 25, se aplică cu 
succes metoda lucrului „în lanț”. 
Aici i-am întîlnit pe dulgherii din 
echipa condusă de Tănase Jianu 
și zidarii echipelor conduse de 
Vasile Dumitru și Barbu Dumitru 
lucrînd pe tronsoane, la ultimul 
etaj — etajul 8. Datorită ritmului 
rapid de lucru ce se realizează 
prin folosirea metodei „în lanț” 
lucrările la acest bloc sînt foarte 
avansate. Peste cîteva zile și ulti
mul etaj al blocului va intra în 
stadiul de finisaj.

Peste tot pe acest șantier se vede 
dorința constructorilor de a scurta 
durata de execuție și de a reali
za totodată lucrări de bună cali
tate. Un exemplu: structura de re
zistență a blocului 15 (parter și 
4 etaje) a fost terminată recent 
— și într-un timp de aproape 
3 luni — un adevărat record 
ce nu s-a mai realizat pînă acum 
pe șantier (trebuie avut în ve
dere și vremea nefavorabilă din 
lunile trecute). Maistrul Alexan
dru Balogh, care a condus lucră
rile, lămurește simplu în ce con-

stă „secretul" acestui 
„Buna organizare a muncii pe toa
tă durata construcției și, în plus, 
efortul susținut 
lor".

Este evidentă 
constructorilor 
înaltă calitate 
prezent pe șantier un grup de 
constructori, dintre cei mai buni 
muncitori și tehnicieni, execută 
experimental la un număr de 16 
apartamente unele finisaje specia
le, de înaltă calificare și în diver
se forme. Se folosesc aici o 
serie de noi materiale și soluții. 
Lucrările la aceste apartamente 
— asupra cărora va avea loc o dis
cuție largă a specialiștilor — vor 
constitui un îndrumar pentru fini
sarea următoarelor apartamente 
pe toate șantierele.

Ca lucrările pe șantier să se des
fășoare într-un ritm susținut,, zilele 
trecute au fost întocmite noi gra
fice pe scări și apartamente. S-a 
prevăzut în amănunțime ordinea în 
care trebuie executate lucrările și 
în cît timp, a fost coordonată con
strucția blocurilor cu lucrările de 
instalații etc. Zilnic aceste grafice 
sînt urmărite de conducerea șan
tierului.

Vești din întrecerea construc
torilor desfășurată în întîmpi- 
narea 
zilele acestea și de pe alte șan
tiere. La Giurgiu, unde se vor con
strui anul acesta 7 blocuri, pe 
șantier s-au terminat pregătirile

al

PLASMA STABILĂ, LA TEMPERATURI ÎNALTE, CU 
O DURATĂ LUNGA DE EXISTENȚA — a fost obți
nută la Institutul de energie atomică „Kurceatov“ 
din U.R.S.S.

SITUAȚIA DIN LAOS S-A ÎNRĂUTĂȚIT în urma 
ocupării de către trupe ale grupării de la Savanna- 
ket, condusă de Nosavan, a unor obiective din 
Vientiane, (amănunte în pag. a Vl-a).

LA CONGRESUL SINDICATELOR DIN SCOȚIA a 
fost adoptată o rezoluție care cere dezvoltarea 
multilaterală a legăturilor comerciale ale Angliei 
cu toate țările, drept alternativă la aderarea la 
Piața comună. O serie de delegații, criticînd Piața 
comună ca fiind o uniune a capitalului monopolist 
care contravine intereselor oamenilor muncii, au 
scos în evidență perspectivele favorabile ale lărgirii 
comerțului cu țările socialiste.

RASIȘTII DIN S.î>.A. AU COMIS O NOUĂ CRIMĂ. 
In seara de 23 aprilie, pe o șosea națională din 
statul Alabama, a fost găsit asasinat William L. 
Moore, un locuitor alb din orașul Baltimore. Corpul 
lui zăcea lîngă o pancartă care cerea drepturi 
egale între albi și negri. Moore, funcționar de poștă, 
a folosit un concediu pentru a întreprinde o cam
panie personală în favoarea integrării rasiale în 
statele din 3udul S.U.A. El a adresat o scrisoare 
președintelui Kennedy în care l-a informat' despre 
intențiile sale. Potrivit A.F.P., ancheta a stabilit că 
Moore a fost asasinat de „persoane necunoscute" ..

NOI MASURI TERORISTE IN R.S.A. Parlamentul 
sud-african a examinat în prima citire o nouă lege 
potrivit căreia tribunalele vor putea să condamne 
la moarte orice persoană bănuită că s-ar fi întors 
în R.S.A. din străinătate pentru a desfășura lupta 
împotriva terorii rasiste. Totodată, legea prevede că 
poliția poate deține în stare de arest timp de mai 
multe luni fără judecată persoane bănuite că ar fi 
participat la acțiuni de protest împotriva regimu
lui rasist.

Consfătuire pe temă ridicării rolului 
maistrului în producție

Din inițiativa secției de sănătate și 
prevederi sociale a Sfatului popular al 
Capitalei, în raionul 30 Decembrie s-a 
experimentat o nouă formă de deser
vire a populației cu médicamente. - A-• 
ceastă formă s-a extins în ultimul timp 
și în raioanele 16 Februarie și N. Băl- 
cescu. Medicamentele, ce se acordă gra
tuit copiilor și pensionarilor cînd sînt 
consultați la circumscripția sanitară te
ritorială sau la domiciliu, pot fi ridica
te de la farmaciile cele mai apropiate 
de locuințe și nu de la farmaciile din 
policlinici situate uneori mai departe. 
Pentru a veni în sprijinul farmaciilor, a 
căror activitate a crescut în urma apli- 
cății noii forme de deservire, Oficiul 
farmaceutic al Capitalei a luat măsuri 
pentru redistribuirea mai judicioasă a 
cadrelor de farmaciști. Farmaciilor li 
s-au asigurat un fond mărit de medica
mente destinate copiilor și pensionarilor.

CONSTANTA (coresp. 
„Scinteii"). — La- Constanța 
a avut loc o consfătuire cu 
maiștrii din întreprinderile 
industriale de transporturi 
din regiunea Dobrogea, orga
nizată de către Comitetul re
gional P.M.R. Dobrogea și 
consiliul regional al sindica
telor. Cei peste 300 de parti- 
cipanți au analizat activita
tea desfășurată în cursul anu
lui trecut de maiștri ca or
ganizatori și conducători di- 
recți ai procesului de pro-

ducție. Luînd cuvîntul în în
cheierea consfătuirii,.tav. .Va
sile Vîlcu, prim-sécretar al 
Comitetului regional de 
partid Dobrogea, s-a referit 
la sarcinile deosebite ce stau 
in fața maiștrilor în realiza
rea planurilor de producție 
ale întreprinderilor și la mă
surile ce trebuie luate de or
ganele și organizațiile de 
partid, de organele sindicale 
și conducerile întreprinderi
lor pentru ridicarea rolului 
maistrului.

pentru buna des
fășurare a lucră
rilor : au fost a- 
sigurate mate
rialele necesare 
—cărămidă, fier, 
beton, fîșii pre
fabricate, sche
le metalice etc. 
— așezate la în- 
deniîna con
structorilor; s-au 
organizat două 
stații de betoa
ne lingă blocuri; 
au fost pregătite 
armăturile, s-au 
ridicat boburile, 
s-a introdus lu
crul în două 
schimburi etc. 
Avînd la înde- 
mînă tot ce le 
trebuie, brigăzi
le conduse de 
Alecu Anghel, 
Constantin Ma
rin și altele 
muncesc în 
ceste zile 
mult spor înscri
ind succese în
semnate pe gra
ficul întrecerii. 
Brigada de dul
gheri condusă de 
Alecu Anghel a 
executat cofra- 
jul unui planșeu 
în numai 4 zile. 
Acum la blocul 
cu 48 de aparta
mente, început 
în martie, se 
toarnă planșeul 
peste subsolul 
unde vor fi am
plasate depozite
le magazinelor și 
centrala termi
că. Aici s-au tur
nat pînă în pre
zent aproape 200 
mc de betoane, 
lucrările blocu-

succes: lui fiind în avans față de grafic 
cu circa 10 zile. Alte 3 blocuri sînt 
de asemenea începute ; se fac să
pături și se pregătesc cofrajele 
pentru fundații. Pînă la 20 aprilie 
se excavase peste 4 200 m.c. de pă- 
mint, făcîndu-se o excavare com
pletă (fără sîmburi). In acest fel 
se realizează, în afară de reduce
rea timpului de excavație, o econo
mie de circa 4 000 lei la fiecare 
bloc.

De pe șantierul Livada din șo
seaua Giurgiului, al Întreprinderii 
de construcții de locuințe Bucu
rești ni se comunică : Zilele 
trecute s-au dat în folosință pri
mele 63 de apartamente din planul 
pe acest an. Pînă la 1 Mai colecti
vul întreprinderii va mai preda, 
înainte de termenul stabilit, un 
număr de 288 de apartamente.

• Pe calea București din Craiova 
constructorii T.R.C.-Oltenia exe
cută ultimele finisaje la blocul A 
cu 60 de apartamente.

• In Capitală, pe șoseaua Olteni
ței, s-a deschis zilele acestea un 
nou șantier. Aici constructorii au 
și început săpăturile la fundația 
primelor trei blocuri din șirul de 
construcții ce se vor ridica pe a- 
cest șantier.

Iată cîteva fapte care dovedesc 
strădaniile muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor de pe șantierele 
de locuințe de a-și îndeplini în 
condiții exemplare sarcinile im
portante ce le stau în față.

N. CUCUI

constructori-

șantier grija 
a asigura o 

In

pe 
de 
a lucrărilor.

zilei de 1 Mai ne-au sosit

Timpul frumos din ultima săptămînă a permis ca în 
întreaga țară ritmul lucrărilor agricole de primăvară să 
fie intensificat. în toate regiunile s-a trecut la semăna
tul porumbului. Colectiviștii, mecanizatorii din S.M.T. 
și lucrătorii din gospodăriile de stat, cu sprijinul direct 
al specialiștilor agricoli, desfășoară în aceste zile o 
muncă intensă pentru a executa într-un timp cît mai 
scurt și la un nivel agrotehnic înalt această lucrare de 
care depinde în măsură hotărîtoare obținerea unei re
colte bogate de porumb.

Zilele acestea redacția ziarului nostru a organizat un 
raid-anchetă în regiunile Banat, București, Crișana și 
Oltenia în legătură cu modul în care se desfășoară lu
crările de însămînțare a porumbului. La raid au parti
cipat, alături de redactori, corespondenți și fotoreporteri 
ai ziarului, specialiști din consiliile agricole regionale și 
raionale. în pagina a 3-a redăm constatările făcute cu 
acest prilej. __________________
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Pentru litoral

Brigada de tractoare condusă de tovarășul Alexan
dru Constantines cu se numără printre brigăzile frun
tașe de mecanizatori de la G.A.S. Oltenița, regiunea 
București. în fotografie : mecanizatorii Manolache 
Marincel, Nicolae Tănasg, Alexandru Constantinescu, 
Dumitru Anghel, Vasile Ciolacu, Petre Cristea se sfă
tuiesc după terminarea lucrului.

..

184 modele noi, dintre care 50 mo
dele de tricotaje pentru litoral, a intro
dus în fabricație, în acest an, colectivul 
fabricii de tricotaje „Tînăra Gardă" din 
Capitală. Aici a început fabricația dife
ritelor modele de veste, scampolourl, 
pulovere, bluze din fire sintetice etc. De 
asemenea, se produc modele diferite de 
tricotaje din fire de bumbac merceri- 
zate, din fire de lină și lină în amestec. 
In primele două decade ale lunii apri
lie, colectivul acestei fabrici a realizat, 
peste planul de producție, 7 000 bucăți 
diferite tricotaje.

Tot pentru litoral, la Combinatul 
de cauciuc Jilava, a început producția ' 
sandalelor cu talpă microporos și baré
té din cauciuc translucid, de plajă. A- 
cestea vor fi livrate magazinelor chiar 
în această lună.
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E un „pacient“ cam incomod, pîn- 
tecos șl greoi îneît trebuie adus în 
„cabinetul*  radiografie cu... maca
raua. După ce e așezat cu grijă pe 
o platformă între pereții căptușiți 
cu plumb ai laboratorului, aparatul 
de raze X începe să-i consulte în
cheieturile. Intr-o fracțiune de se
cundă razele străbat tabla groasă 
de cîțiva milimetri și fotografiază o 
porțiune din cusătura sudată. Cu un 
ochi de... radiolog experimentat, teh
nicianul privește apoi clișeul și în
seamnă pe trupul „pacientului“ 
eventualele defecte.

Tot aici, la numai cîțiva pași, în 
marea hală a cazangeriei, aparatele 
de sudură „cos' la temperaturi 
înalte foile de tablă ale unor va
goane- cisterne sau recipiente pen
tru industria chimică — viitorii pa- 
cienți.

Dar, ca și în medicină, se mai în- 
tîlnesc cazuri în care deplasarea 
„pacienților“ ar fi prea dificilă. A- 
tuncl intră în acțiune un aparat por
tabil de dimensiunile unei valize 
mici : defectoscopul electronic cu 
ultrasunete. Un emițător este plimbat 
pe suprafața piesei suspecte, în vre
me ce o săgeată verzuie tresare pe 
un ecran ori de cîte ori undele ultra- 
sonlce descoperă o discontinuitate 
în structura metalului.

După cum se vede, oțelul, fonta și 
alte metale pot fi comparate cu niște 
pacienți. Metalurgie și medicină ? Se 
spune că orice comparație șchioa- 
pătă. E adevărat, dar după ce ai 
urmărit metamorfozele metalului in
tr-o mare întreprindere, cum este 
Uzina „23 August“, — de unde am 
desprins imaginile de mai sus — 
după ce ai citit buletine de anali
ză și ai văzut fișe de tratament 
ori clișeele de la radiografie, gîn- 
dul te duce, vrînd-nevrînd, la me
dicină. Este, însă, o medicină pro
filactică ; acești oameni îmbrăcați în 
halate albe și albastre — chimiști, 
metalurgiști, laboranți — previn „îm
bolnăvirea“ metalului de-a lungul 
fazelor de prelucrare, confirmă sta
rea sănătății sale și înlătură posi
bilitatea defectelor sau a uzurilor 
premature.

Șarje în eprubetâ

grame de metal pot fl văzute numai, 
decît fierbînd, sub formă de grăunțe, 
în pahare Berzelius, în vase Erlen- 
mayer, sub acțiunea unor puternice 
soluții acide. Prin metode rapide de 
analiză, aliajul este descompus în 
elementele constitutive cărora li se 
determină procentul. Carbonul și 
manganul sînt determinate în apro
ximativ 8 minute, sulful în 10 mi
nute, cuprul în 30 ; singur wolfra
mul, mai „nobil“, pretinde aproape o 
oră de analize. Corespunde rezulta
tul acestor analize cu rețeta de fa
bricație ? Dacă se întîmplă ca pro
centul unui element să fie. mai mare 
sau mai mic decît cel prevăzut, a- 
tunci se intervine în procesul de 
elaborare a șarjei asigurîndu-se ca
litatea oțelului. Operativă, știința, în 
speță chimia, intervine aici direct, 
chiar în operația de naștere a me
talului.

Dar să părăsim laboratorul rapid 
al oțelăriei (un laborator similar se 
află și în hala turnătoriei de fontă), 
și să ne îndreptăm spre clădirea la
boratorului central. Aici analizele se 
fac mai pe îndelete, cu o precizie 
mai mare. Probe de fontă, oțel sau 
de aliaje neferoase sînt cîntărite în 
balanțe farmaceutice și apoi sînt a- 
tacate cu acizi, descompuse, filtrate, 
măsurate pînă la stabilirea exactă a 
compoziției chimice. Pe lîngă aceste 
procedee clasice de determinare, se 
dezvoltă în laborator un sector nou : 
spectroscopia. Fizica modernă își 
spune aici cuvîntul. Un aparat com
plicat, de înaltă tehnicitate, înzes
trat cu lentile, prizme, tuburi elec
tronice și două celule fotoelectrice, 
descoperă, cu ajutorul liniilor spec
trale specifice fiecărui element, com
poziția chimică și 
respectiv. Totul în 
nute.

Ce se întîmplă 
șarja elaborată la 
zată atît de minuțios în laborator ?

Consultații pe parcurs

ceastă viitoare piesă de motor este 
trimisă
Mărită de sute de ori și fotografiată 
la microscop, structura metalogra
fică poate fi asemănată cu plăsmui
rea unui pictor abstractionist. Dar 
formele ciudate, liniile și punctele 
aparent dezordonate, oferă specia
listului posibilitatea de a scruta 
compoziția intimă a metalului obți
nută în timpul turnării și al trata
mentelor termice ulterioare. In alte 
secții ale laboratorului probe din 
același material sînt supuse la așa- 
numitele încercări mecanice : rezis
tența la întindere și la . șoc, deter
minarea coeficientului ,de dilata- 
ție etc.

Intre timp, viitorul vilbrochen a 
fost urcat într-un electrocar și trans
portat la sectorul motoare. După 
strunjire lucrătorii labo,rotorului apar 
din nou și supun piesa finită la un 
ultim control, de data aceasta, mag
netic.

la analiza metalografică.

„Medicii"

- v

Pi

dozarea aliajului 
numai cîteva mi

mai departe cu 
oțelărie și anali-

Transformat în lingouri octogo
nale, oțelul pornește spre forjă. Âici 
este din nou încălzit în cuptoare și 
apoi strivit sub prese, lovit cu cio
cane mecanice pînă cînd capătă 
forma aproximativă a unui viitor ar-

La cuptorul numărul 3 a început bore cotit. Compoziția chimică a o- 
elaborarea șarjei 002113. Un om cu țelului este bună dar structura me- 
vizeta de oțelar ridicată pe frunte talului nu cumva prezintă goluri, 
se îndreaptă grăbit spre capătul ha- - - -
lei șl pătrunde într-o încăpere cu un 
ghișeu, care amintește, dacă vreți, 
de ghișeul unde se primesc rețetele 
într-o farmacie. Oțelarul n-a adus 
însă o rețetă, ci o 
proaspăt din cuptor.

probă scoasă 
Șl cel» cîteva

incluziuni de zgură, fisuri î
Așa începe șirul de „consultații“ 

la care este supus metalul în dife
rite etape de prelucrare. Un tehni
cian al laboratorului apare ducînd 
în mină aparatul de ultrasunete, în 
timp ce o „așchie' ruptă din a-

Inginerul Titi Dulămiță, șeful ser
viciului laborator, este . candidat în 
științe tehnice și conferențiar la 
Ins'itutul politehnic ; inginerul Pam- 
fil Iliescu, specialistul în metalurgie 
al laboratorului, este un bun cunos
cător al problemelor de structură și 
tehnologie a metalelor-, în vreme ce 
inginerul principal Vasile Ursu a fost 
în urmă cu cîțiva ani șeful turnăto
riei de oțel. Am putea continua pe 
mai multe rînduri această enumera
te de nume și specialități diferite 
care oglindește o caracteristică de 
bază a colectivului : din laboratorul 
uzinei „23 August" : legătura puter
nică ce.se realizează aici între știin
ță și producție, între specializarea 
tehnică și pragtica uzinei.

Si la această principală trăsătură 
se mai adaugă ceva, ceva care ne 
confirmă comparația de la început 
cu medicina. Cînd în cuptoarele oțe
lăriei se elaborează șarjele unui 
oțel nou, inginerii și tehnicienii labo
ratorului se dăruiesc analizelor cu 
aceeași pasiune și atenție concen
trată cu care un medic urmărește 
procesul subtil al metabolismului în
tr-un corp viu. Iar cînd un produs 
nou părăsește uzina, alături de for
jori, sudori și strungari, se simt 
mîndri șl lucrătorii laboratorului. Su
tele de mîini ce au atins metalul în 
drumul său prin uzină, de la oțelar 
la chimistul în halat medical, „iscă- 
lese“ parcă împreună certificatul de 
sănătate, rezistență și longevitate cu 
care noul produs pornește în lume.

PAUL DIACONESCU
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Din partea redacției Numai podoabă a cărții ?
Discuția organizată în paginile 

ziarului nostru cu privire Ia căr
țile școlare — discuție pe care o 
încheiem astăzi — a prilejuit un 
larg schimb de păreri asupra 
manualelor și programelor pen
tru învățămîntul de cultură ge
nerală șl asupra cîtorva lucrări 
destinate învățământului profe
sional. Participarea unui număr 
însemnat de profesori și învăță
tori din școli, precum și a unor 
academicieni, oameni de știință 
și Cultură, autori de manuale, 
care și-au spus părerea în ca
drul acestei discuții dovedește 
Interesul larg existent în țara 
noastră pentru formarea și edu
carea tinerei generații, preocu
parea cadrelor didactice și pe
dagogilor cu experiență pentru 
cît mai buna pregătire a tinere
tului în vederea participării lui 
active la opera de desăvîrșire a 
construcției socialiste.

Pe bună dreptate au fost apre
ciate succesele importante obți
nute pînă în prezent în elabo
rarea manualelor școlare. Toți 
cel care și-au spus cuvîntul au 
considerat însă că există multi
ple posibilități de îmbunătățire 
a acestora. în unanimitate a 
fost subliniată cerința impor
tantă ca manualele să oglin
dească cele mai noi realizări 
ale științei și tehnicii contem
porane, care trebuie să facă 
parte din bagajul de cunoștințe 
al cetățenilor societății noastre 
socialiste, necesitatea legării mal 
strînse a noțiunilor predate cu 
viața, cu practica operei de 
construire a socialismului. S-au 
făcut numeroase propuneri cu 
privire la descongestionarea pro
gramelor și manualelor de 
problemele depășite, învechite, 
lă respectarea cu rigurozitate a 
adevărului științific, a cerințelor 
pedagogice și privitor la spori
rea aportului manualelor la edu
carea multilaterală a tineretului 
școlar. Fără îndoială că autorii, 
Editura didactică și pedagogică. 
Ministerul învățămîntului vor 
ține seama în viitor de propune
rile valoroase făcute în cadrul 
discuției.

întrucît există -cîteva sute de 
titluri de manuale, este firesc că 
redacția n-a putut să cuprindă 
în discuție decît o parte din ele. 
Desigur, Institutul de științe pe
dagogice, societățile științifice 
ale cadrelor didactice, publica
țiile de specialitate se vor preo
cupa mai departe de continua 
perfecționare a manualelor.

Am primit un mare număr de 
scrisori referitoare la probleme
le puse în discuție ; deoarece 
spațiul nu a permis publicarea 
tuturor observațiilor și propune
rilor făcute, ele vor fi transmise 
forurilor de specialitate. La în
cheierea discuției redacția mul
țumește călduros tuturor celor 
care au răspuns solicitării de 
a-și spune părerea despre ma
nualele școlare.

O discuție rodnică
Școala noastră nouă, datorită gri

jii partidului șl statului democrat- 
popular, dispune de tot ce este ne
cesar pregătirii pentru viață a mi
lioanelor de tineri aflați azi pe 
băncile ei — muncitorii cu o înaltă 
calificare, colectiviștii, profesorii, in
ginerii, agronomii, cercetătorii știin
țifici sau artiștii de mîinë. Au fost 
elaborate toate manualele necesare 
învățămîntului de cultură generală. 
Ele constituie un sprijin deosebit de 
important pentru însușirea de către 
tineretul școlar a bazelor științei în 
lumina învățăturii marxist-leniniste. 
Dar programele și manualele șco
lare trebuie, desigur, să țină pasul 
cu timpul șl de aceea sînt sus
ceptibile de îmbunătățiri. Dezba
terea în coloanele „Scînteii“ a 
unor probleme izvorîte din cerințele 
actuale față de manualele școlare, 
este una din multiplele forme prin 
care partidul sprijină învățămîntul. 
Timp de trei luni, această dis
cuție a fost urmărită cu un deose
bit interes de învățători șl profesori, 
părinții elevilor, lucrătorii Ministeru
lui învățămîntului și sfaturilor popu
lare care o consideră un ajutor pre
țios pentru perfecționarea continuă a 
procesului Instructiv-educativ.

Pe bună dreptate, particlpanții Ia 
dezbatere an apreciat pozitiv conți
nutul științific șl orientarea ideologi
că a actualelor manuale, aportul lor 
la educarea multilaterală a elevilor 
șl au remarcat succesele obținute de 
autorii lor, de Editura didactică șl 
pedagogică.

Participarea la discuții a unui nu
măr însemnat de cadre didactice din 
învățămîntul de cultură generală, 
multe dintre ele cu o experiență în
delungată în munca la catedră, care 
sînt în permanență alături d© elevi 
și cunosc cel mai bine părțile bune 
și scăderile manualelor și progra
melor, a unor academicieni, cadre 
din învățămîntul superior, a permis 
abordarea celor mai importante pro
bleme, tratarea lor aprofundată, în 
cunoștință de cauză ; pe această 
bază s-au făcut numeroase propu
neri, observații șl sugestii valoroase, 
cu caracter constructiv. Ele con
stituie un important sprijin și

Cuitîvăm dragostea pentru literatura contemporană
Colectivului care s-a ocupat de 

redactarea cărții de literatură 
romină pentru clasa a Xl-a i-a reve

nit o sarcină complexă. în Ucea- 
stă carte este expusă Și expli
cată literatura veacului nostru, îm
părțită și ea în două perioade — 
pînă la eliberarea țării și după eli
berare.

Se cuvine să relevăm de la în
ceput iaptul că manualul pentru 
clasa a Xl-a, prin modul în care 
este conceput, contribuie la buna 
îndrumare a elevilor, trezitidu-le 
gustul pentru literatura noastră, 
scoțînd la iveală realismul ei 
fundamental, legătura ei cu po
porul. Manualul adüöe caracterizări 
justo ou privire la curentele și teri- 
dințelo generale ale literaturii din
tre cele două războaie.

Aș vrea să subliniez aici că a- 
ceastă carte reușește să dea elevu
lui riu numai imaginea luptei dintre 
îealism și curentele retrograde 
dar să înfățișeze și modul în care 
realismul socialist a triumfat în li
teratura noastră. între cele două 
părți ale manualului, literatura con
temporană dinainte și de după eli
berarea patriei, există ö continuita
te. Desigur, acest capitol ar putea 
fi încă mult îmbogățit. Aș aminti, do 
pildă, faptul că anul trecut a apărut 
antologia „Tradiții ale criticii lite
rare marxiste din Romînia (1930— 
1940)”. Cred că folosirea materialu
lui bogat existent aici poate dă o 
imagine multilaterală a modului în 
care numeroși scriitori și critici din 
acea perioadă au militat pentru 
realismul socialist, demascînd ideo
logia reacționară, șovină a gîndiris- 
mului și combătînd diverse alte cu
rente antirealiste, modernismul etc.

Aici însă aș vrea să ridic o pro
blemă cu caracter mai general. 
Cred că autorii manualului au re
zolvat prea sumar capitolele de 
sinteză, mărginindu-se mai mult la 
înșiruiri de titluri de reviste (p. 12) 
și enumerări de autori (p. 14—ÎS). 
Era necesar să se încerce o carac
terizare succintă a contribuției ori
ginale pe care cîțiva din creatori 
au adus-o la promovarea realismu
lui și realismului socialist în litera
tura noastră. Era, de asemenea, util 
să se înfățișeze mai diferențiat, mai 
concret, principalele direcții de atac 
ale revistelor progresiste și demo
cratice.

C. NĂDEJDE 
adjunct al ministrului 

învățămînttrlui

imbold pentru autorii manuale
lor șt Editura didactică șl peda
gogică în elaborarea unor cărți șco
lare cu o valoare științifică, didactică 
și educativă sporită, la nive
lul sarcinilor școlii în perioada desă. 
vîrșirii construcției socialismului.

După cum se știe, prin conținutul 
șl structura lui, învățămîntul trebuie 
să țină pasul cu viața, cu cerințele 
mereu noi ale practicii. Așa cum a 
rezultat din discuție, această cerință 
este de maie actualitate pentru ma
nualele din domeniul științelor 
naturii. Socotim deosebit de utile 
considerațiile expuse în cadrul dis
cuției cU privire la necesitatea îm
bunătățirii manualelor de fizică, Chi
mie prin includerea Unor re
cente cuceriri ale științei șl tehnicii 
și renunțarea la noțiuni depășite sau 
neesențiale. Sînt dé reținut pro
punerile privitoare la manuale
le de fizică a căror viitoare 
ediție va trebui completată ci* * Un 
capitol mai larg despre „Structura 
materiei“ în care să se includă și 
capitolul „Structura atomului’ și 
unde să se prezinte mai pe larg no
țiunile despre particule și antiparti
cule, despre aplicațiile fizicii nucle
are și ale electronicii. Practica con
temporană conduce și la necesitatea 
tratării mai temeinice a legilor fizicii 
care stau la temelia științifică a pro
ducției moderne în industrie șl agri
cultură, precum și a acelora care au 
o largă aplicație în medicină, biolo
gie etc. In manualele de chimie vor 
trebui amplificate, de asemenea, u- 
nele cunoștințe de mare însemnătate 
practică privind tehnica semiconduc- 
torilor, aliajele, masele plastice, pro
cedeele tehnologico moderne, sinte- 
za organică.

• Programa obiectului ,,Agricul
tura’' In partea privitoare la meca
nizarea agriculturii cuprinde de
scrierea unui număr mare de ma
șini șl utilaje. Propun da in noul 
manual care se pregătește să se a- 
corrle prioritate nu atît descrierii 
mașinilor, cît mai ales lucrărilor 
pe Care le execută șl modului de 
funcționare etc. (Prof. Marin Apos
tol, Scoală de 8 ani din comuna 
Vieru, raionul Giurgiu).

• Din experiența mea de 35 de 
ani în învă/ămint, socotesc că în 
primele close, după cele patru o- 
peraflunl cu numere întregi, ar ii 
bine să se repete și să se consoli
deze sistemul metric, urmînd să șe- 
predea fracțiile zecimale ca o apli
cație a sistemului metric (Maria 
Jianu — învățătoare pensionară 
din comuna Aninoosa, raionul Pi- 
liași).

® Revista „Luceafărul" rezer
vase un timp o „pagină a elevilor” 
(era șl a profesorilor) care cuprin
dea bibliografii, analize literare, 
păreri ale unor scriitori asupra ge
nezei unor opere literare etc. Mă 
întreb de ce nu se mai publică în 
revista amintită „pagina elevilor”?. 
(Prof. Mihai Gelelețu, director ad
junct la Școala medie „Al. 1. Cu
za” din Alexandria).

Particlpanții la discuție au relevat 
necesitatea ca șl manualele de ma
tematică să fie puse la curent cu 
progresele acestei ramuri a științei. 
Avînd în vedere importanța în știință, 
economie, tehnică a calculului pro
babilităților, a statisticii matematice

Acad. AL. PHILIPPIDE

Firesc ar fi fost ca numele fiecă
rui scriitor eă fie legat de scrie
rile lui reprezentative pentru o- 
rientarea democratică, de anume ci
tate semnificative din opera sa care 
să marcheze acest fapt. Desigur, in 
cazul unor scriitori prezentați „mo
nografic“ acest fapt ee realizează, 
dar mă gîndesc că un manual de li
teratură trebuie să prezinte tabloul*  
epocii mai viu, cu mijloace mal va
riate, mai atractive, mai potrivite 
specificului acestei discipline. Sub
liniez o latură bună : manualul nu 
trece peste contradicțiile scriitorilor 
din perioada dintre cele două răz
boaie mondiale. Dimpotrivă, ele sînt 
explicate cu grijă, cu atenție, des- 
prinzîndu-se clar ce anume opere 
valoroase păstrăm din moștenirea 
acestor creatori. Așa, de pildă, in
consecvențele și contradicțiile unui 
scriitor de mare valoare, ca Re- 
breanu, Sînt scoase limpede la ivea
lă, subliniindu-se ceea ce © bun șl 
viabil în opera lui.

Cred însă că manualul ar trebui 
să fie adus „la zi" în lumina ulti
melor cercetări ale istoriei noastre 
literare. Apar monografii, studii, e- 
diții, sînt puse în valoare aspecte 
mai puțin cunoscute din opera unor 
scriitori, sînt definite cu mai multă 
precizie curentele literare, avem mai 
clară contribuția unor scriitori. Fap
tul că opera lui N. D. Cocea, G. M. 
Zamfirescu sau Mihall Sorbul, de 
pildă, și-a cîștigat locul binemeritat 
și în acest manual se datorește 
perspectivei noi, științifice, pe care o 
avem acum asupra locului ce îl o- 
cupă în istoria literaturii noastre a- 
cești scriitori. Dar manualul va tre
bui să țină seama mereu de progre
sele Ce le înregistrăm în acest do
meniu.

în manual se acordă un spațiu 
larg literaturii romîne care s-a dez
voltat după eliberare, demonstrîndu- 
se convingător triumful realismului 
socialist în cultura noastră. Manua
lele se ocupau în trecut prea puțin 
de literatura strict contemporană și 
se opreau întotdeauna la cîteva de
cenii de momentul apariției lor, men- 
ționînd doar în treacăt și foarte pe 
scurt literatura prezentului. Manua
lul de acum rupe cu această atitu

și a programării liniare s-a cerut, 
pe bună dreptate, și introducerea 
unor noțiuni din aceste discipline 
matematice.

Un interes deosebit au suscitat 
discuțiile în jurul manualelor pentru 
obiectul „Agricultura“ care, deși în 
general au uri conținut corespunză
tor, trebuie îmbunătățite pentru a 
răspunde în tot mai mare măsură 
exigehțelor științifice șț pedagogice 
Pe care le ridică pregătirea viitori
lor colectiviști. în prezent se studia
ză atent sugestiile privind structura 
și cunoștințele cuprinse în capitolul 
„Solul și lucrările lui*  și în alte lecții 
cate nu țin seama în suficientă mă
sură de posibilitățile reale de însu
șire a materiei de către elevi, pre
cum și propunerile judicioase care 
s-au făcut în legătură cU descrierea 
mai succintă sau scoaterea din ma
nual a părților unde se prezintă 
plante care s© cultivă mai puțin 
eau deloc în țață, metode șl proce
dee învechite, utilaje care nu sînt 
folosite curent în agricultura noastră 
«ocialietă.

Una dintre calitățile de seamă ale 
manualelor școlii de azi constă în 
faptul că ele sprijină opera com
plexă a formării omului în condițiile 
create de societatea socialistă pen
tru continua înflorire a personalită
ții umane, contribuie la dezvoltarea 
conștiinței socialiste și a noilor tră
sături morale caracteristice unui ce
tățean al țării noastre, cultivă în 
rîndurile tineretului înaltele sen
timente ale patriotismului și in
ternaționalismului socialist. Adop
tarea numeroaselor propuneri și su
gestii cu privire la manualele de is
torie a patriei, istoria literaturii ro
mîne, geografie ș.a. va spori apor
tul cărților școlare la educarea mul
tilaterală a elevilor.

Pe bună dreptate s-a arătat 
că în manualele pentru clasele 
mici trebuie să fie reflectată mai 
pregnant viața nouă, socialistă, ca
racteristicile mediului social nou în 
care trăiește șl se dezvoltă tînă- 
ra generație. De asemenea, pot fi 
încă îmbunătățite analizele literare 
din manuale prin reliefarea Con
vingătoare a calităților morale ți 

dine greșită șl se ocupă pe larg de 
literatura contemporană.

Aș vrea să semnalez însă un fapt : 
analiza unor scriitori și a operei lor 
este încă deficitară. Citind, de pildă, 
capitolele dedicate analizei poeziei 
am impresia, că ele sînt în general 
sub nivelul celorlalte. Expresiile 
sărace, convenționale nu sînt de 
natură să ajute pe elev să înțe
leagă specificul liricii. Autorii au 
datoria să evite șabloanele, ter
menii stereotipi care uniformizează 
creația poetică, o fac să fie plată, 
lipsită de căldură și emoție. Așa, de 
pildă, analiza poeziei lui Bacovia 
se realizează în termeni vagi, ne- 
concludenți, într-un limbaj extrem 
de sărăcăcios. Și capitolul de
dicat lui Topîrceanu mi se paré re
dactat în aceiași termeni conven
ționali. Or, un manual de lite
ratură trebuie să-i deschidă ele
vului gustul pentru frumos, să facă 
din el un iubitor al artei, să-1 de
termine să urmărească pasionat noi
le lucrări ale scriitorilor noștri de 
astăzi. De aceea excesul de date 
biografice nu poate fi decît dăună
tor. Nu doar date, cifre și nume tre
buie să rețină elevul din manualul 
de literatură, ci în primul rînd de
terminarea ambianței culturale a 
epocii, cunoașterea curentelor lite
rare, evoluția și organele lor de 
răspîndlre, specificul operei fiecărui 
scriitor, mijloacele sale literare.

0n încheiere aș vrea să mai 
arăt un fapt: caracterizarea u- 
nör scriitori suferă de oarecare su

perficialitate. Aprecierile sînt uneori 
convenționale și insuficiente, Conci- 
zlunea nu înseamnă în nici un caz 
prezentarea superficială, știrbită a 
scriitorului. Rîndurile despre opera și 
activitatea lui Demostene Botez sînt 
neconaludente. Expediată nf se pare 
a fi și prezentarea operei unui pro
zator viguros ca Ion Agîrbiceanu.

Pun aceste lipsuri pe seama gra
bei eu care au fost lucrate unele 
capitole ale manualului. Aceste dă- 
Pitoie riü sînt multe și ele vor putea 
fi/ la O Viitoare ediție, corectate și 
îmbunătățite, adîncindu-se anumite 
caracterizări și — insist asupra a- 
cestui fapt — țlnîndu-se seama mai 
mult de progresele care au fost rea
lizate la noi în ultima vreme în cer
cetările de istorie literară.

spirituale ale eroilor înaintați din li
teratura noastră clasică și contem
porană și, îndeosebi, ale persona
jelor a căror Imagine a fost inspira
tă din lupta partidului împotriva re
gimului burghezo-moșieresc, pentru 
construirea socialismului. Observa
țiile întemeiate care s-au făcut cu 
privire la faptul că autorii unor ma
nuale au subliniat în prea mică mă
sură ideile artistice ale creatorilor 
de literatură, trăsăturile caracteris
tice operelor fiecăruia dintre ei, pre
cum șl în legătură cu alegerea mai 
judicioasă a textelor literate vor 
contribui la îmbunătățirea substan
țială a acestor manuale.

în mod firesc, participanțil la dis
cuție s-au referit și la programele 
școlare. Sugestiile valoroase pentru 
îmbunătățirea programelor sînt ana
lizate cu multă atenție de organele 
de specialitate din minister și vor 
sta la baza noilor programe ce vor 
fi puse în discuția Consiliului învă
țămîntului de cultură generală. 
Credem că aplicarea propunerilor 
făoute In cadrul discuției va contri
bui la o mal bună repartizare a nu
mărului de ore pe capitole și teme 
la diferite obiecte, dozarea mai 
bună a volumului de cunoștințe de 
la o clasă la alta și asigurarea 
unei mai bune sistematizări a unor 
capitole din manualele de fizică, 
chimie, istoria R. P. Romîne, istoria 
literaturii romîne ș.a., la corelarea 
mai științifică a predării matemati
cii, fizicii, chimiei. Este tn atenția 
ministerului și elaborarea unor pro
grame și îndrumări metodice dife
rențiate pentru predarea obiectului 
„Agricultura*,  care să țină Seama 
de zonele de relief.

Ö problemă amplu discutată a 
fost aceea a respectării tuturor ce
rințelor pedagogice în elaborarea 
manualelot. în majoritatea progra
melor șl manualelor s-au făcut 
progrese vizibile în realizarea ce
rințelor determinate de particulari
tățile de Vîrstă ale elevilor, de 
puterea Iot de înțelegere. Cu toa
te acestea, unele cărți cum sînt 
„Teoria literaturii“ pentru clasa a 
VlII-a, „Literatura romînă contempo
rană“ pentru clasa a Xl-a, unele ma
nuale pentru școlile profesionale, riu 
corespund din punct de vedere me
todic, avînd uneori un caracter nu 
de manual ci de carte pentru spe
cialiști ; în ele, unele probleme sînt 
prezentate la un nivel care depă-

Așa cum au subliniat pe drept cu- 
vînt participanțil la .această discu
ție, datorită grijii pe care o poartă 
partidul și statul democrat popular 
pentru bunul mers al școlii,- astăzi 
dispunem de manuale cu o înaltă 
valoare științifică și educativă. S-au 
făcut pași înainte și în prezentarea 
artistică-grafică a cărților școlare. 
Bunăoară, manualul de istorie mo
dernă și contemporană pentru cla
sa a X-a se caracterizează, în ce 
privește ilustrațiile, prin sobrietate, 
folosirea largă a documentelor, re
producerea unor' valoroase opere de 
artă plastică, militante, care dezvă
luie lupta maselor pentru progres 
social, de-a lungul istoriei. In „Arit
metica" de clasa a Il-a se folosesc 
Cu pricepere sublinierile, caracterele 
de literă diferite, imaginile pentru 
relevarea elementelor principale 
ale lecțiilor, ceea ce sporește în 
.mare măsură eficacitatea didactică 
a manualului. Și manualul de chi
mie pentru clasa a Xl-a este izbutit.

Totuși, în unele manuale prezenta
rea artistică-grafică este deficitară, 
în cele ce urmează vom insista asu
pra acestei păreri, deoarece, față de 
aspectul grafic al manualelor tre
buie eă se . manifeste o înaltă 
exigență. Ilustrația din manuale este 
un important material didactic me
nit să sprijine textul manualului, să 
.Ușureze înțelegerea lecției de către 
elevi și formarea de reprezentări și 
noțiuni științifice, să Contribuie la 
educația estetică.

Amintim mai întîi că, după păre
rea noastră, în unele manuale 
(„Agricultura" pentru clasa a V-a, 
„Istoria literaturii“ pentru clasa a 
X-a ș.a.) există prea puține ilustra
ții, ceea ce le face monotone șl la 
scade valoarea didactică; altele a- 
bundă în ilustrații nelegate de text 
și capătă un iz de revistă.

In primele clase, imaginile vizuale 
au un rol deosebit în dezvoltarea 
spiritului de observație, formarea 
primelor noțiuni științifice și însuși
rea lecțiilor de către elevi. împăr
tășim și noi părerea exprimată de 
unii participant! la discuție că, din 
păcate, multe din desenele incluse 
în abecedar sînt de o valoare artis
tică și didactică scăzută. La pagina 
52, de pildă, bunica din text este în 
ilustrație.,, o tînără îngrijitoare de 
păsări. La pagina 16, unde se predau 
literele „R“ și „r" ilustrația princi
pală reprezintă o fetiță care aleargă 
să alunge un cîine. Mai sînt și două 
ilustrații secundare ce reprezintă un 
Car și un ardei gras. Deci, nici una 
din imagini nu amintește de cuvinte 
care încep cu „r“, Atunci ce legă
tură au ilustrațiile cu conținutul pa
ginii de manual ?

Ilustrația prin fotografii e larg răe- 
pîndilă, fiind extinsă în această edi
ție și la manualele de fizică, chimie, 
lucru demn de relevat. Intr-ade
văr, fotografia poate fi o imagine 
documentară extrem de convingă
toare a realității, poate dezvolta dra
gostea elevilor pentru frumusețile 
patriei, pentru realizările înfăptuite 
în anii puterii populare, dorința lor 
de a le Cunoaște. în multe Cazuri 
considerăm că fotografia ar putea 
înlocui foarte bine desenele sărace 
în conținut. In legătură au fotogra
fiile existente amintim însă că, în 
mod cu totul inexplicabil, multe din
tre ele poartă titluri imprecise. 
Pentru lecția „Öllma“ (în R.P.R.) sînt 
4 fotografii din... Clșmlgiu. „Peisaj 
de iarnă din Norvegia" din manua
lul de geografie pentru clasa a V-a, 

șește puterea de înțelegere a elevi
lor cărora se adresează, iar altele 
sînt expuse neclar, fără să se res
pecte întotdeauna cerința pedago
gică a expunerii gradate a cunoș
tințelor, a trecerii de la simplu la 
complex, Tendința unor autori de a 
trata probleme care depășesc cu
prinsul programelor a dus la creș
terea volumului unor manuale, a 
dat naștere la fenomene de supra
încărcare a elevilor. Asemenea 
tendințe și-au pus amprenta pe 
manuale de fizică, chimie, geo
grafie, istoria L. P .Romîne. In multe 
manuale se mai întîlnesc capi
tole greu accesibile.

Ținînd seama de rolul manualelor 
ca principal instrument în munca 
individuală a elevilor, ele trebuie să 
fie și modele de limbă literară, De 
aceea, unele manuale de fizică, chi
mie, geografie, bazele darwinismu- 
1U1 etc. șî chiar de istorie a litera
turii, vor trebui mult îmbunătățite 
șl sub aspectul clarității, al acu
rateței stilului.

Un sprijin important a primit Edi
tura didactică șl pedagogică și în 
privința îmbunătățirii aspectului dr- 
tlstico-grafic al manualelor. Trebuie 
să spunem că, deși în ultimii ani 
s-au făcut Unele progrese, înfățișa
rea grafică a unor manuale nu este 
încă corespunzătoare, Fără îndoială, 
mijloacele tehnice de care dispunem 
permit realizarea unor lucrări mult 
măi frumos prezentate. în acest 
scop, la muncă de ilustrare a ma
nualelor vor fi atrase forțele cele 
mal capabile șl se va asigura o 
conlucrare mai strînsă între autorii 
manualelor și graficieni pentru spo
rirea rolului didactic al ilustrațiilor.

Marea majoritate a manualelor 
pentru anul șaolar 1963/64 au fost de 
acum tipărite sau se găsesc în pre
zent sub tipar ; de aceea, în ele se 
vor reflecta numai în mică măsură 
propunerile valotoase la care ne-am 
referit. In viitorii ani școlari însă, a- 
naliza aprofundată a manualelor, la 
care o contribuție Importantă a 
adus-o dezbaterea organizată de 
„Soînteia“, își va arăta roadele. 
Totodată, Institutul do științe peda
gogice, societățile științifice ale ca
drelor didactice, publicațiile lor vor 
continua schimburile de păreri asu
pra actualelor cărți școlare, studie
rea lor, discutarea proiectelor unor 

pag. 123, are un caractev atît de 
nedefinit, încît îl poți atribui orică
rei regiuni de munte, de oriunde.

In ultimul timp, unele manuale, 
mai ales de istorie, au fost ilustrate 
prin desene didactice. Este fără în
doială o inițiativă bună de a da, la 
începutul fiecărei lecții, o imagine 
de ansamblu asupra problemelor 
care vor fi studiate. Dar în această 
privință s-au manifestat tendințe și 
orientări diferite, unele dintre ele, 
credem, greșite. Și iată de ce. Așa

Fotografia da mai sus repre
zintă coperta manualului de a- 
ritmetică pentru clasa a 11-a. Ë 
o execuție grafică realizată cu 
pricepere și gust, corespunză
toare au conținutul manualului.

cum autorii textului manualelor își 
adaptează stilul și metoda de expu
nere la nivelul de înțelegere al ele
vilor din clasele respective, ar fi de 
dorit ca și ilustratorul să creeze și 
să-și manifeste originalitatea ținînd 
seama de acest nivel. Cu greu se 
poate spune că fiecare desen al lui 
N. Popescu din manualul de istorie a 
R. P. Romîne pentru clasa a IV-a ex
primă ideea centrală a lecției, că a 
respectat adevărul istoric. La pagini, 
le 20, 22, 27, lecțiile despre formarea 
poporului romîn, Întemeierea voie
vodalului Transilvaniei și întemeie
rea Moldovei sînt ilustrate cu dese- 
ng sub mediocre ca valoare artistică 
și fără rolul didactic necesar, de
oarece nu oglindesc ceea ce este 
esențial în temele respective. Privitor 
la răscoala țăranilor condusă de 
Gheorghe Doja, textul cărții sublinia
ză revolta puternică a maselor de 
țărani iobagi. Ilustratorul redă însă 
o foarte aproximativă imagine a 
taberei răsculațilot în care atrage 
atenția, îndeosebi, o căruță ; imagi
nile diferitelor lupte s-ar putea sub
stitui de la o lecție la alta, deoarece 
se repetă ou deosebiri neesențiale.

Pornind de la reprezentările plas
tice folosite în arta societății antice 
grecești, ilustratorul manualului de 
clasa a VIII-a, Petre Bedivan, a rea
lizat desene de frontisplcii la fiecare 
capitol din manual. Dar unele sînt 
nu numai neizbutite din punct de 
vedete artistic, ol și greșite. La 
pagina 10 se anunță lecția despre 
societatea primitivă în epoca pie

lecții, capitole, teme care, urmează 
să fie incluse în manuale.

Pentru a veni în sprijinul ctitori
lor de manuale. Ministerul Învăță
mîntului le va pune la îndemînă mai 
din timp programele, creîndu-le ast
fel condiții pentru a elaboia ma
nuale de o mai înaltă ținută știin
țifică și pedagogică.. Do asemenea, 
ministerul va experimenta, într-un 
număr de școli, unele manuale noi, 
înainte de a le difuza tuturor șco
lilor. Faptul că de acum îna
inte toate manualele vor fi elaborate 
prin concurs și discutate de Consi
liul învățămîntului de cultură gene
rală și aprobate de colegiul minis
terului va contribui lrt îmbunătățirea 
continuă a manualelor școlare.

Ministerul învățămîntului este re
cunoscător și mulțumește tuturor ca
drelor didactice pentru părerile și 
propunerile exprimate în „Scînteia“, 
menite să contribuie la îmbunătățirea 
programelor și manualelor școlare. 
El va studia în continuare aceste 
păreri, împreună cu cele care re
zultă din articolele apărute în alte 
publicații și din analizele pe care 
le efectuează în prezent Institutul de 
științe pedagogice și societățile 
științifice ale cadrelor didactice. 
Deoarece unele programe și manua
le sînt încă supraîncărcate, Ministe
rul învățămîntului solicită cadrele 
didactice să-și aducă contribuția, 
prin propuneri competente și mai 
curajoase, la descongestionarea lor. 
Pentru realizarea propunerilor jus
te care s-au făcut în vederea tratării 
în manuale a noilor cuceriri ale 
științei și tehnicii ne vor fi de mare 
folos recomandări pentru scoaterea 
din manüdle sau tratarea mult mai 
succintă ă unor probleme care în 
prezent și-au- pierdut importanța. 
Fără descongestionarea manualelot 
și pe această cale va îl greu să se 
mențină volumul cunoștințelor în li
mite acceptabile.

Avem convingerea că participarea 
activă și în viitor, la dezbaterea u- 
nor probleme esențiale ale activității 
școlare, a celor cărora partidul și 
statul le-au încredințat înalta mi
siune dg a educa tînăra generație, 
este o condiție esențială a îmbună
tățirii continue a întregului proces 
Instructiv-educativ, a mai bunei pre
gătiri pentru viață a tineretului șco
lar.

trei, iar în desen oamenii folosesc^ 
arcul cu săgeți, unelte și arme dfl 
fier. Desenele din acest manual nu 
izbutesc să dea o idee cît de su
mară despre frumusețea și autenti
citatea artei diferitelor popoare din 
antichitate. Ilustrațiile documentare, 
reproducerile bune ar fi avut desi
gur o valoare didactică superioară.

După părerea noastră, în ilustra
rea unor manuale, în special a ce*  
lor de istorie și literatură romînă, nU 
s-a recurs în suficientă măsură la 
reproducerea operelor de mare va
loare din plastica romînească. Din 
păcate, odată cu unele lucrări c J 
lui Th. Aman, Nicolae Grigorescu, 
Octav Băncilă, Luchian nu apar va
loroasele creații ale graficii militan
te din perioada dintre cele două 
războaie mondiale — lucrări ale Iul 
Iser, Tonitza etc. De asemenea, pu
teau ii reproduse în manuale „Eli
berarea“ lui Ștefan Constantinescu, 
„Bobîlna", frescă de Ștefan Szönyi, 
„1907“ al Leliei Zuaf, „Ana IpăteB- 
cu“ de Al. Ciucurencu, „Horia, 
Cloșca șl Crișan" de sculptorul La- 
dea, „întîlnirea“ lui Boris Caragea și 
alte lucrări ale artiștilor plastici con
temporani, care oglindesc viu, emo
ționant, în limbajul zilelor noastre, 
istoria patriei.

Pentru actuala ediție a manuale
lor s-au folosit coperte duble, cu 
desene, care, după părerea noastră, 
comportă de asemenea discuții. 
Multe din copertele manualelor de 
geografie pentru clasa a IlI-a, ca 
de pildă, cel pentru orașul Bucu
rești, sînt încărcate cu desene de o 
ținută artistică 'foarte îndoielnică, 
lipsite de valoare educativă, esteti
că. Coperta manualului de geo
grafie pentru clasa a IX-a e 
de asemenea nereușită. Conturul 
continentelor este inexact realizat și 
se destramă prin tonul deschis fo
losit : Indonezia face corp comun cu 
Australia, Marea Britanic aproape 
că nu se vede, iar insula Madagas
car face corp comun cu continentul 
african. Propunem ca în viitov Edi
tura didactică și pedagogică să re
nunțe la asemenea desene de co
pertă.

In cercurile de specialitate se ri
dică deseori în discuția problema 
imaginilor colorate, a proporției lor 
în manuale. Sîntem de părerea ace
lor pedagogi care consideră că 
ilustrațiile cer cu necesitate folosi
rea culorii numai atunci cînd obiec
tul sau fenomenul tratat are ca în
sușire esențială culoarea. Culoarea 
trebuie să fie în ilustrațiile manua
lelor școlare cit mai aproape de cea 
reală a Obiectelor, și de aceea ar fi 
bine să nu se mai facă excese în fo
losirea culorii, să nu se utilizeze cu
lorile în mod arbitrar.

între alte probleme care se pot a- 
duce în discuție este șl lipsa de 
unitate și consecvență existentă în 
limbajul grafic al hărților și ilustra
țiilor. In manualul de geografie de 
clasa a IV-a, bunăoară, munții, 
apele, cîmpiile sînt albastre, iar în 
celelalte... crem, cărămiziu nuanțat, 
maro sau mov. (1?)’

După părerea noastră, strădaniile 
pentru îmbunătățirea aspectului ar- 
tistico-grafic al manualelor ar pu
tea fl mult sprijinite prin pregătirea 
în învățămîntul superior a unor ca
dre de specialitate pentru proiecta
rea artistico-graiică a cărților. Con
siderăm că multe din lipsurile exis
tente în prezentarea artistică-grafică 
a manualelor ar fi putut fi înlătu
rate mai din timo dacă Consiliul ar
tistic al Editurii didactico și pedago
gice ar urmări mai atent propunerile 
cadrelor didactic© și ar tine seama 
do sugestiile acestora. Totodată, 
propunem ca Editura didactică șl 
pedagogică să studieze necesitatea! 
ca la ilustrarea unor manuale săi 
colaboreze mat rrtulțt graficieni și 
să realizeze o conlucrare mai strin- 
să între autori, Ilustratori, tehno-re- 
daclori. machelatori, cadre tehnice 
și muncitorii care asigură editarea 
manualelor. Credem că astfel ar 
spori rolul didactic al ilustrației, 
oarg nu este numai podoabă a 
cărții.

Conf. univ. TAMARA DOBRIN, 
Institutul de arte plastice ; prof. 
ECATERINA JIANU, Școala me
die nr. 2 „Tudor Vladimîrescu" 
din București.

Propuneri
si sugestii
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Cu ocazia raidului întreprins 
de redacția noastră în regiunile 
Banat, București, Oltenia și Cri
șana, s-a constatat că în aproa
pe toate gospodăriile de stat și 
gospodăriile colective vizitate se 
lucrează intens la semănatul po
rumbului. Acolo unde con

ducerile unităților agricole socialiste, îndrumate 
și sprijinite de organele de partid și consiliile 
agricole, au organizat temeinic munca, s-au obți
nut succese importante. Pînă ieri în gospodăriile 
colective din regiunea București s-au însămînțat 
335 000 hectare cu porumb. în raionul Lehliu din 
această regiune s-a terminat semănatul. în ulti
mele două zile, în această regiune au fost semănate 
peste 80 000 de hectare. Gospodăriile de stat și 
colective din raioanele Salonta și Criș din regiu
nea Crișana au însămînțat pînă în seara zilei de 
23 aprilie, 64 și respectiv 58,5 la sută din supra
fața planificată cu porumb. Numeroase unități 
agricole socialiste din această regiune, între care 
gospodăriile colective din Sîntana, Caporal Alexa, 
Berechiu, Roit și altele au și terminat semănatul 
porumbului.

Fruntașe la semănatul porumbului în regiunea 
Banat sînt raioanele Arad și Sînnicolau-Mare, unde 
s-au realizat 62 și respectiv 54 la sută din supra
fața planificată. în raioanele Segarcea, Corabia, 
Caracal și Calafat, raioane fruntașe pe regiunea 
Oltenia, s-a semănat cu porumb aproape jumătate 
din suprafața planificată. Datorită folosirii mai 
bune a capacității de lucru a tractoarelor și semă
nătorilor, viteza de lucru este în continuă crește
re și în raioanele Craiova, Vînju Mare, Balș și al
tele.

Realizări însemnate au obținut numeroase gos
podării agricole de stat. Din regiunile 
făcut raidul, cele mai bune rezultate 
s-au obținut în cadrul trusturilor 
București, unde se însămînțează în 
ultimele suprafețe.

Buna organizare a muncii

de dimineața pînă seara, depășesc ritmul zilnic 
planificat. „La noi, spunea ing. Alexandru Sîrbu, 
directorul gospodăriei, depășirea vitezei de lucra 
se realizează nu pe seama-măririi vitezei de înain
tare a tractoarelor, ci pe baza prelungirii orelor 
de funcționare a acestora, a înlăturării mersului 
în gol”.

Intr-adevăr, la gospodăria de stat Sălard semă 
natul începe odată cu revărsatul zorilor și se ter
mină cînd se înnoptează. Aci, pentru combaterea 
buruienilor s-a folosit pe o suprafață de 140 de ha. 
odată cu semănatul, ierbicide cu ajutorul cărora 
se va înlătura complet prășitul.

La gospodăriile agricole de stat Marghita, Să- 
cueni, Sălard, Scinteia, Dohangia, Valea lui Mihai, 
Ioșia și altele se urmărește respectarea regulilor 
agrotehnice stabilite privind adîncimea, distanța 
între rînduri și pe rînduri. în cursul nopții tracto
riștii din schimbul II lucrează la pregătirea tere
nului.

Cu răspundere, pînă la cel mai mic amănunt a 
fost organizată munca și în numeroase gospodării 
de stat din regiunea București. Acesta este prin
cipalul motiv pentru care unități ca G.A.S. Peri- 
șoru, Jegălia, Andrășești, Dragalina și altele au 
terminat în scurt timp semănatul porumbului.

Lucrări de cea, mai bună calitate

lodării agricole de stat. Din regiunile în care s-a 
la semănat 
Călărași și 
aceste zile

o sarcină principală

chezășia succesului
->
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a G.A.C. Orțișoara, din raionul Arad, se 
lucrează la semănat din zori și pînă sea
ra cu 8 semănători 2 SPC 2, iar 4 discuri 

/sînt folosite continuu, zi și noapte, la 
pregătirea terenului. Aici se depășește 
viteza zilnică stabilită la semănat, dar

nu prin mărirea vitezei de înaintare a tractorului 
ci prin prelungirea timpului de lucru. Președintele, 
inginerul agronom și șeful brigăzii de tractoare au 
organizat temeinic munca : sămînța și carburanții 
se află din vreme la marginea tarlalelor, colecti
viștii ajută pe mecanizatori să folosească din plin 
timpul de lucru. în fiecare zi, la amiază, are loc pe 
tarla o scurtă ședință cu brigadierii la care se

n unitățile vizitate cu prilejul raidu
lui, s-a vădit mult interes și grijă 
deosebită pentru executarea în bune 
condiții agrotehnice a însămînțării po
rumbului.

în dorința de a executa lucrările la
un înalt nivel agrotehnic, pentru a asigura obține
rea unor recolte bogate, mecanizatorii și colecti
viștii din Sîntana, Chișineu Criș, Șimand au făcut 
unele inovații la mașini. Astfel ei au adaptat la 
semănătorile 2 SPC 2 bazine în care s-a 
introdus mustul de grajd pentru a fi încorporat 
odată cu sămînța pe rînd. De asemenea, la gos
podăria colectivă din Șimand și la S.M.T.-Chișineu 
Criș au fost perfecționate semănătorile cu 3 rîn
duri, astfel încît acestea să poată însămînța con
comitent porumbul, dovleacul și fasolea în cultură 
intercalată și să introducă în pămînt mranița 
odată cu sămînța.

Inițiative asemănătoare s-au ivit în numeroase 
alte gospodării de stat și gospodării colective.

La G.A.C. Vinga, la marginea unei tarlale poate 
fi văzută, o placardă pe care stă scris : „lot de 
mecanizare completă — 83 de hectare ; tractorist 
Ilie Florea”. Acest tractorist, ajutat de colectiviștii 
care deservesc semănătoarea, începe lucrul odată 
cu răsăritul soarelui. Tov. Ion Radu, agronomul 
gospodăriei are numai cuvinte de laudă pentru 
calitatea însămînțărilor ce le execută. La gospo-
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sească fiecare zi și oră bune de lu
cru în cîmp, organizînd semănatul 
pe porțiuni de tarlale.

în raionul Arad, membrii con
siliului agricol văzînd că semăna
tul nu poate începe din plin din 
cauză că temperatura se menține 
scăzută, au îndrumat gospodăriile 
colective să grăbească pregătirea 
terenului. Tractoarele au fost orga
nizate să lucreze în două schimburi. 
Semănatul propriu-zis, din calculele 
făcute, rezulta că nu se poate face 
decît în 12 zile de lucru. Pentru a 
se prinde totuși epoca optimă, s-a 
mărit timpul de lucru în cursul zi
lei. S-a luat măsura ca la orele 5 
dimineața tractoarele să fie în 
cîmp. în felul acesta, majoritatea 
tractoriștilor însămînțează peste 11 
ha zilnic. Pentru fiecare grup de 
semănători, la indicația consiliului 
agricol, gospodăriile colective au 
stabilit un atelaj care să facă de
servirea. Specialiștii din permanen
ța consiliului au fost repartizați pe 
grape de gospodării deservite de a- 
celași S.M.T. Astfel, s-a creat posi
bilitatea de a se lua măsuri mai o- 
perative pentru înlăturarea deficien
țelor ce se ivesc.

într-o ședință a comitetului exe
cutiv al consiliului agricol raional, 
care a avut loc miercuri diminea
ța, s-a stabilit un plan de măsuri 
privind trimiterea utilajului din u- 
nitățile care au terminat semănatul 
în cele care mai au încă mult de 
lucru. De îndată s-a trecut la înfăp
tuirea acestui plan. Astfel, de la 
G.A.C. Satu Mare se trimite utilajul 
la G.A.C, Sînpetru German și Fel- 
nac ; de la G.A.C. „N. Bălccscu" din 
Șiria la G.A.C. Covăsînț și Mîndruloc. 
Totodată, în toate unitățile în care 
se trimite utilaj merg și inginerii 
agronomi din G.A.C. care au termi
nat semănatul.

Toate aceste măsuri vor contri
bui ca în cursul următoarelor zile, 
G.A.C. din raionul Arad să termine 
semănatul porumbului. Și în alte 
raioane consiliile agricole au orga
nizat trimiterea de tractoare și se
mănători în ajutorul unor gospodă
rii din alte unități care au termi
nat semănatul.

în raionul Segarcea, din regiunea 
Oltenia, s-a avut în vedere ca de

plasarea tractoarelor și semănătorilor să se facă 
noaptea și pe cît posibil pe distanțe mici pen
tru a se cîștiga timp mai mult de lucru.

în cele mai multe locuri, în aceste zile hotărî- 
toare pentru executarea semănatului la vreme, 
membrii comitetelor executive ale consiliilor agri
cole îndrumă și sprijină la fața locului gospodă
riile colective.

în raionul Drăgănești-Vlașca, membrii comitetu
lui executiv repartizați pe grupe de comune sînt 
zi de zi în gospodăriile unde lucrurile merg mai 
slab, controlează cum se lucrează, ajută pe colec
tiviști să-și organizeze bine munca. în fiecare 
seară, după întoarcerea de pe cîmp, ei analizează 
împreună cu conducerile celor două S.M.T. din 
raion, mersul însămînțărilor și stabilesc măsurile 
ce trebuie luate pentru înlăturarea deficiențelor 
constatate.

în unitățile din regiunea Banat s-a constatat că 
discurile d’m plastic pentru semănătorile 2 SPC 2, 
diferă ca grosime după fabrica, ce le-a produs, 
iar sămînța provenită de la stațiunea pentru usca
rea și calibrarea porumbului Arad, diferă ca mă
rime față de cea de la Lovrin, deși eticheta de pe 
sac indică folosirea aceluiași disc. Semințele pro
venite de la Arad nu corespund pentru discurile 
indicate pe etichetă. Acest lucru a. dat de furcă 
și unor gospodării colective din regiunea Crișana.

întîrzierea semănatului se datorește în unele 
locuri și faptului că unele mașini au ieșit nesatis
făcător reparate în teren. La G.A.C. Mihăilești, re
giunea București, S.M.T. Gomeni a trimis 9 se
mănători. Două au trebuit să fie descompletate 
pentru ca să se poată lucra cu celelalte.
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RADU ROȘU, unul din trac
toriștii fruntași de la G.A.S. 
Asan Aga, regiunea București. 
De cîteva zile el a terminat se
mănatul celor 70 de hectare re
partizate.

ION M. SOARE, »eful bri
găzii I-a de ctmp da la G.Ä.C. 
Nalpu, raionul Drăgăne?ti-Vlaț- 
ca. A reușit aă termine la timp 
semănatul celor 203 ha planifi
cate cu porumb.
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Gospodăriile colective din 
raionul Lehliu au terminat semă
natul porumbului pe întreaga su
prafață destinată acestei culturi 
— aproape 2'1 450 ha.

Și în gospodăriile colective din 
celelalte raioane ale regiunii 
București au fost intensificate 
lucrările agricole de primăvară. 
Numai în două zile unitățile agri
cole socialiste din regiune au 
însămînțat cu porumb peste 
80 000 ha.

• In 127 de gospodării colec
tive din regiunea București au 
luat sfîrșit însămînțările.

• Gospodăriile de stat și gos
podăriile colective din raioanele 
Salonta și Criș din regiunea Cri
șana au însămînțat 90 la sută din 
suprafața planificată cu porumb. 
Numeroase unități agricole socia
liste din această regiune, între 
care gospodăriile colective din 
Sîntana, Caporal Alexa, Bere- 
chiu, Roit și altele au terminat 
semănatul.

• In regiunea Banat, fruntașe la 
semănatul porumbului sînt raioa
nele Arad și Sînnicolau Mare, iar 
în regiunea Oltenia — raioanele 
Segarcea, Corabia, Caracal, Ca
lafat și Băilești.

• In cadrul trusturilor G.A.S. 
Călărași șl București se însămîn
țează în aceste zile ultimele su
prafețe cu porumb.

Inginerul HORIA FIRÄNES- 
CU. de la G.A.C. „Grivița Ro
șie” din Calafat aflîndu-se per
manent în mijlocul colectiviști
lor și mecanizatorilor îi ajută 
să execute la timp șl de cali
tate semănatul porumbului.

Tractoristul ILIE FLOREA, de 
la S.M.T. Orțișoara, lucrează 
la gospodăria colectivă din 
Vinga. Iși depășește zilnic nor
ma la semănat și execută lu
crări de calitate.

Gospodăria colectivă din Odaia, raionul Lehliu. Președintele, 
tov. Cristea Mihăiță, și ing. agronom Ion Căpățînă, în ziua termi
nării semănatului. (Foto : A. Cartoian)

rește felul cum se face însămînțatul pînă se ter
mină lucrarea. Aceasta a dus la creșterea răspun
derii șefului de echipă pentru aplicarea metode
lor înaintate.

Din constatările făcute pe teren reiese că în 
multe alte gospodării sé acordă atenție calității 
semănatului. La G.A.S. Asan Aga, regiunea Bucu
rești, datorită faptului că inginerii gospodăriei 
îndrumă și controlează cu grijă mersul lucrărilor, 
semănatul se face în rînduri drepte, la adîncimea 
stabilită potrivit condițiilor gospodăriei iar boa
bele sînt repartizate uniform pe rînd. La capul lo
cului mecanizatorii au sămînță, carburanți. Fie
care seamănă parcela repartizată.

Trebuie arătat însă că în unele gospodării co
lective și de stat nu se depune stăruința cuvenită 
pentru a se executa numai lucrări de bună cali
tate. G.A.C. Crovu, din regiunea București, este 
o gospodărie mare care cuprinde 3 sate : Crovu, 
Ghimpați, Copaciu. Aici se lucrează intens la pre
gătirea terenului și semănat. Viteza de lucru pla
nificată este îndeplinită și depășită. Dacă din acest 
punct de vedere lucrările stau bine, nu același 
lucru poate fi spus despre calitatea semănatului. 
O parte din terenul brigăzii a II-a de cîmp Ghim
pați este prost pregătit, bolovănos. Din această 
cauză, adîncimea nu se realizează uniform.

Gospodăria colectivă Recaș, din raionul Timi
șoara, este una din unitățile agricole cu o bună 
experiență în cultivarea porumbului. Aici s-au ob
ținut anul trecut în medie la hectar aproape 4 000 
kg porumb boabe pe o suprafață de peste 800 
hectare. Și în primăvara aceasta colectiviștii și 
tractoriștii din brigada permanentă de la S.M.T. 
muncesc intens la semănat. Dar cum se face aceas
tă lucrare? în ziua de 23 aprilie, la sediul brigăzii 
de tractoare se găseau 4 semănători 2 SPC 2 care 
n-au fost folosite deloc în această primăvară. în 
schimb, se foloseau 16 semănători simple cu trac
țiune animală. La un control făcut pe teren s-a 
constatat că aceste semănători nu îngropau boa
bele la adîncimea stabilită, iar rîndurile nu erau 
drepte. Acest lucru s-a întîmplat din cauză că pre
ședintele și inginerul gospodăriei și conducerea 
S.M.T.-ului n-au depus stăruința cuvenită pentru 
ca la semănatul porumbului să se folosească ma
șinile care asigură o lucrare de cea mai bună ca
litate.

Conducere concretă, operativă

în

dar nu în goana tractoruhiî
■ț erminarea grabnică a semănatului im- 
'pune intensificarea ritmului lucrărilor 
în fiecare unitate. Lucrul acesta nu 
trebuie însă să se realizeze prin mă
rirea vitezei de înaintare a tractoare
lor, deoarece dăunează calității, ci prin 

folosirea din plin a fiecărei zi și ore de lucru, prin 
utilizarea neîntreruptă a tuturor tractoarelor și 
mașinilor.

Cu prilejul raidului s-a constatat că în cele mal 
multe locuri mecanizatorii și colectiviștii muncesc 
cu hărnicie și conștiinciozitate, respectînd aceste 
cerințe. Totodată, inginerii din gospodării urmă
resc cu atenție ca mecanizatorii să respecte la 
semănat viteza de lucru stabilită.

Pe tarlaua de 62 de hectare cu porumb denumită 
„Irtaș", a gospodăriei colective „înainte“ din co
muna Diosig, regiunea Crișana, se lucra de zor. 
Aici, agronomul gospodăriei a controlat sistematic 
viteza de înaintare a tractoarelor, adîncimea de 
însămînțare, distanța între și pe rînduri. Totul a 
fqst găsit în ordine.

Măsurile luate de consiliile agricole, de conduce
rile S.M.T. și G.A.S. asigură ca în majoritatea uni
tăților să se lucreze cu viteza stabilită, să se folo
sească discuri la semănători corespunzătoare cali- 
brelor de porumb. S-au întîlnit însă și tractoriști, 
mai ales de la S.M.T. Săcuieni, Marghita, Episco
pia Bihorului și Cefa, regiunea Crișana, care au 
lucrat la semănatul porumbului cu viteza a II-a, a
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(Desen de RIK AUERBACH)

stabilesc amănunțit măsurile ce trebuie luate pen
tru ziua următoare. Datorită bunei organizări a 
muncii, în cîteva zile s-au însămînțat 380 ha din 
cele 580 de ha planificate. în cursul zilei de azi 
la această gospodărie se termină semănatul po
rumbului.

La G.A.C. Naipu, raionul Drăgănești-Vlașca, tere
nul s-a zvîntat mai tîrziu. în unele locuri pămîntul 
e umed și acum. Totuși au fost semănate aproape 
500 de hectare din cele 700 planificate. Pentru exe
cutarea semănatului la timp, consiliul de condu
cere a organizat lucrul pe parcelele zvîntate. Aici 
se lucrează cu cinci tractoare la pregătirea tere
nului iar la semănat cu șase tractoare. Pe o pantă 
unde nu puteau fi folosite mașinile, lucrările se 
execută cu atelajele. Președintele gospodăriei Flo- 
roiu Constantin și inginera Florica Dobre contro
lează permanent și cu atenție viteza de lucru a 
tractoarelor, adîncimea de semănat etc. în capul 
tarlalelor pe care se lucrează la semănat există 
din loc în loc sămînță, carburanți. O căruță stă 
în permanență la dispoziția brigăzii de tractoare 
pentru a aduce apă, piese, etc.

Bine este organizată munca la semănat în gos
podăriile colective din Diosig, Săcuieni, Mihai 
Bravu, Petreu, Marghita, Sîntimreu și altele din 
regiunea Crișana, Dăbuleni, Urzica, Jieni, Gîngiova, 
Gighera, Bîrza și multe altele din regiunea Oltenia.

în numeroase gospodării de stat vizitate se 
constată o grijă deosebită pentru organizarea 
exemplară a muncii la semănat. La gospodăria de 
stat Marghita, tov. Nicolae Silveșanu, inginer șef 
al gospodăriei, controlează pas cu pas calitatea 
însămînțării. La semănat se folosesc discurile co
respunzătoare calibrului semințelor, iar tractoriș
tii respectă cu strictețe viteza de înaintare. Ace
lași lucru s-a constatat și la gospodăria agricolă 
de stat Sălard. Cele 21 de tractoare care acțio
nează semănătorile de porumb, lucrînd din plin

dăria colectivă Becicherecul Mic, raionul Timi
șoara, șefii de echipă au luat în primire înainte 
de începerea semănatului suprafețele ce le revin 
din tarlaua brigăzii. Fiecare șef de echipă parti
cipă direct la semănatul porumbului pe parcela 
încredințată echipei pe care o conduce. înainte ca 
mecanizatorul 
buită echipei,

să înceapă lucrul pe suprafața atri- 
el ia în primire sămînța și urmă-

ealizarea unui ritm intens, a unor lu
crări de bună calitate în raioanele 
fruntașe, se datorește într-o măsură 
însemnată activității desfășurate de 
consiliile agricole. Ținînd seama de 
condițiile climatice deosebite din pri

măvara aceasta, Consiliile agricole raionale Segar- 
cea, Corabia, Caracal, Calafat, Zimnicea, Lehliu, 
Călărași, Arad, Salonta, Criș și altele au îndrumat 
conducerile unităților agricole socialiste să folo-
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Cu sprijinul mecanizatorilor din brigada a 17-a de la S.M.T.-Flltațl, regiunea Oltenia, colecti
viștii din Brânești lucrează intens la semănatul porumbului (Foto i R. Cestln)
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u ocazia raidului s-a constatat că 
multe unități îndeosebi din regiunile 
Banat, Oltenia și Crișana realizările 
la semănat sînt sub posibilități. Iată 
unele din cauze.

Grăbirea semănatului la porumb 
presupune buna folosire a întregului utilaj. Dar 
gospodăria de stat din Jamu Mare, regiunea Ba
nat, care are de însămînțat în primăvara aceasta 
cu porumb o suprafață de 1 272 hectare, nu semă- 
nase pînă în 22 aprilie decît 220 hectare, deși are 
la dispoziție 25 semănători 2 SPC 2. Aici, cu toate 
că existau terenuri bune pentru semănat, nu 
lucrau decît 16 semănători, celelalte așteptînd să 
se zvînte solul pe tarlalele repartizate mecanizato
rilor care le au în primire.

Lucrurile merg slab și la gospodăriile colective 
de la Ferendia, Fizeș și Tirol care au însămînțat 
suprafețe mici din cauză că lucrările au început 
tîrziu și nu se realizează viteza zilnică.

Semănatul porumbului se desfășoară cu mare 
încetineală și în gospodăriile colective din 
Popești, Resighea, Mișca, raionul Marghita, Mihe- 
leu, Ciuhoiu, Șișterea, raionul Oradea. Pînă luni, 
bunăoară, gospodăriile colective din Burzuc, Hidi- 
șelu și Mierlău, raionul Oradea, nu începuseră încă 
semănatul porumbului, deși au avut toate condi
țiile pentru aceasta.

în gospodăriile colective din Orlea, Dăbuleni, 
raionul Corabia, Calafat și altele din raionul Ca
lafat, discurile pentru semănători au sosit cu în
tîrziere și nepotrivite pentru hibrizii pe care îi 
însămînțează unitățile respective. La demersurile 
făcute de către inginerii agronomi, conducerile 
S.M.T-urilor au dat răspunsuri evazive : 
sosit toate discurile”, „le vom 
brigăzi” etc. Din această cauză 
nu au fost folosite.

„nu ne-au 
trimite urgent la 
multe semănători

IlI-a și a IV-a. Aceasta din cauză că conducerii« 
S.M.T.-urilor respective nu au luat peste tot mă
suri de a determina pe tractoriști să lucreze nu
mai cu viteza I.

în legătură cu folosirea discurilor pentru dife
rite calibre de porumb, s-a constatat că S.M.T.- 
urile din regiunea Crișana au fost aprovizionate 
cu un număr suficient de discuri (peste 16 000). 
Acestea însă nu au putut fi folosite peste tot din 
cauza calibrării defectuoase a semințelor. Stațiile 
de calibrare din Arad și Oradea nu și-au făcut pe 
deplin datoria în această privință. în loc să cali
breze porumbul s-au mulțumit doar să-l sorteze. 
Această a făcut ca acum, cînd semănatul porum
bului este în plină desfășurare, să se întîmpine 
greutăți în folosirea discurilor din cauză că într-un 
singur sac de sămînță se găsesc amestecate boabe 
de mai multe calibre.

Aceste neajunsuri au făcut pe Unii președinți de 
gospodării colective și ingineri agronomi să mear
gă pe linia celei mai ușoare rezistențe, așa cum 
au procedat tovarășii de la gospodăriile colective 
Săcuieni, Petreu, Sîntimreu, Biharia și multe al
tele din raioanele Marghita și Oradea. Conducă
torii acestor unități au dispus să se folosească 
discuri universale și, în loc să combată tendința 
unor tractoriști de a mîna tractorul cît mai iute, 
îi încurajează să însămînțeze cu viteze mari în 
dauna calității.

în raionul Marghita, unde semănatul porumbu
lui a început cu întîrziere nejustificată, de cîteva 
zile, se zorește lucrul. Dacă consiliul agricol raio
nal Marghita ar fi luat măsuri ca și în zilele pre
cedente, care au fost favorabile însămînțării po
rumbului, să se folosească toate forțele la semă
nat, n-ar mai fi fost necesară „depășirea” viteze
lor la tractoare.

Luni dimineața, 22 aprilie, într-o ședință opera
tivă, biroul comitetului regional de partid Crișana 
a analizat felul cum se desfășoară însămînțarea 
porumbului. E de așteptat ca în urma măsurilor 
luate cu acest prilej, în zilele următoare, ritmul în
sămînțărilor șă se intensifice, asigurîndu-se tot
odată executarea lucrărilor la un înalt nivel agro
tehnic.

------------ c
Din constatările făcute cu 

rezultă că în ultimele zile ritmul însămînțării 
porumbului s-a intensificat simțitor. în cele 
mai multe locuri se folosesc din plin mașinile, 
tractoarele și atelajele, acordîndu-se totodată 
atenția cuvenită calității lucrărilor. Hărnicia co
lectiviștilor șl mecanizatorilor, măsurile con
crete, operative luate de consiliile agricole, în
deosebi în regiunile București și Banat, pentru 
îndrumarea șl sprijinirea unităților agricole, 
buna organizare a muncii, folosirea timpului 
prielnic și a capacității mașinilor și tractoare
lor, preocuparea specialiștilor și a conducerilor 
unităților agricole pentru calitatea lucrărilor — 
iată factorii care asigură executarea semănatu
lui în ritm susținut și la un înalt nivel agroteh
nic în raioanele fruntașe.

în unele raioane și unități agricole socialiste, 
mal ales din regiunile Crișana și Oltenia, reali
zările nu sînt însă pe măsura posibilităților 
existente sau se fac lucrări de calitate necores-

O N C
prilejul raidului

LUZII _________
punzătoare. Pentru executarea însămînțărilor în 
cel mai scurt timp și la un nivel agrotehnic 
corespunzător se impune ca consiliile agricole 
regionale și raionale, conducerile G.A.C., G.A.S. 
și S.M.T. să ia măsuri pentru organizarea exem
plară a muncii și a controlului, pentru intensifi
carea ritmului de lucru și respectarea regulilor 
care asigură calitatea superioară a semănatului. 
Să nu se admită în nici o unitate ca grăbirea 
semănatului să fie în dauna calității. Ritmul 
intens se realizează prin folosirea tuturor ma
șinilor, scurtarea duratei opririlor, lucru în 
schimb prelungit, înlăturarea rapidă a defec
țiunilor.

Există condiții ca în următoarele cîteva zile 
în aceste regiuni să se termine semănatul po
rumbului. Organele de partid șl de stat, consi
liile agricole trebuie să ia măsuri corespunză
toare ca această sarcină de mare răspundere 
să fie realizată cu succes.

♦
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«// ușni îovMși
Pe Viorica Blidaru, absolventă a 

Facultății de chimie din București, 
o aștepta o muncă frumoasă, pen
tru care se pregătise în anii de stu
denție. La Combinatul chimic din 
Borzești urma să dea examenul cel 
mare : aplicarea în practică a cu
noștințelor de cercetător chimist. 
Firește, la început nu i-a fost ușor, 
dar colectivul laboratorului central, 
unde a fost repartizată să mun
cească, a ajutat-o să învingă greu
tățile începutului. Ingineri cu expe
riență i-au împărtășit 
dele lor. Munca îi dă 
satisfacții. în prezent 
dintr-un colectiv care 
studiul comportării la clorurare a 
diferitelor sorturi de caolin indigen.

Odată cu ea au venit să lucreze 
la laboratorul central și Tita Ge- 
rota, Florentina Marian și D. Bu- 
buruzan, absolvente ale facultății 
de chimie, Viorica Cristea, Sevas- 
tița Luchenzi, Magdalena Bejan și 
Tita Negoiță, absolvente ale școli
lor profesionale de chimie. Și ele 
au fost primite cu dragoste, aju
tate să se deprindă într-un timp 
cît mai scurt cu munca laborato
rului. Pentru noii veniți, ca și pen
tru ceilalți lucrători, se organi
zează adeseori demonstrații prac
tice. Inginerul Teodor Verde a 
explicat, cu prilejul unei asemenea 
demonstrații, cum se determină ca
litatea clorurii de aluminiu, a clo- 
rurii de metilen, a alcoolilor grași 
etc.

La îmbogățirea cunoștințelor ne
cesare tinerilor chimiști au contri
buit și conferințele lunare, orga
nizate de colegiul științific al labo
ratorului, condus de ing. Constan
tin Popa. în cadrul conferințelor 
se prezintă referate despre proble
mele cele mai actuale de cerce
tare ; pe baza lor au loc discuții.

Și în celelalte secții ale combi
natului tinerii absolvenți au fost 
primiți cu toată căldura și în
drumați să-și însușească temeinic 
profesiunea aleasă. în secțiile clo
rură de aluminiu, detexan, aparate

din meto- 
acum multe 

face parte 
se ocupă de

de măsură și control și altele, ti
nerii veniți vara trecută au ajuns 
să mînuiască cu pricepere utilajul 
modem, obținînd rezultate bune în 
muncă.

Aceeași grijă se manifestă față 
de tinerii noștri și în privința asi
gurării unor condiții bune de 
viață. Ei locuiesc în noile blocuri, 
construite în oraș, iar pentru masă 
au la dispoziție una din cele mai 
frumoase cantine. în timpul liber 
îi așteaptă, după înclinație, terenu
rile de sport, spectacolele sau repe
tițiile formațiilor artistice în care

activează. Mulți tineri chimiști sînt 
și elevi la liceul seral.

Organizația de partid, comitetul 
U.T.M. se ocupă cu grijă de crește
rea și educarea tinerilor, încredin- 
țîndu-le sarcini concrete în produc
ție și obștești. Unii tineri, ca Gheor
ghe Călin și Nicolae Cojocaru, din 
secția clorură de aluminiu, care au 
obținut rezultate deosebite în pro
ducție și sînt exemple în îndeplini
rea sarcinilor obștești, au fost pri
miți în rîndurile candidaților de 
partid.

Și la atelierul mecanic central au 
fost repartizați mulți tineri. Or
ganizația de bază din atelier a 
căpătat o experiență bună în ce pri
vește creșterea și educarea tineri
lor. Aici există obiceiul ca tinerii să 
fie încredințați unor muncitori cu 
experiență, membri de partid, care-i 
îndrumă în însușirea meseriei și în 
ceea ce privește comportarea în 
viață. Tinerii Ion Galiță, Gheor
ghe Promoroacă, Augustin Oșan 
și alții, ajutați de membrii de 
partid, sînt astăzi strungari 
sau lăcătuși bine pregătiți, citi
tori activi ai cărților de la biblio
tecă, cursanți sîrguincioși la învă
țământul politic U.T.M. Pentru ti
nerii din secție, organizația de

bază a inițiat un ciclu de expu
neri despre trecutul de luptă al 
partidului, despre cinstea de a de
veni candidat de partid, despre 
comportarea în muncă și în viață. 
Biroul organizației de bază de aici 
se ocupă îndeaproape de munca 
educativă desfășurată de organi
zația U.T.M. în rîndurile tineretu
lui. Adunările generale 
care s-a discutat despre 
profesională a tinerilor, 
Iul în care-și petrec ei 
ber au fost instructive 
sânte.

Munca perseverentă cu tinerii, a- 
titudinea tovărășească față de ei, 
dă rezultatele așteptate. La început 
Nicolae Dumitrache și Dumitru 
Lupu aveau obiceiul de a întîrzia, 
iar în producție nu-și făceau cum 
se cuvine datoria. S-a discutat cu 
ei, li s-a explicat cît de mare este 
răspunderea ce le revine în proce
sul muncii. Unii membri de partid 
au primit sarcina să se ocupe de ei 
în mod deosebit. Cu timpul acești 
tineri și-au schimbat atitudinea, și 
astăzi sînt muncitori de nădejde.

Dar nu în toate cazurile s-a pro
cedat în acest fel. în unele secții 
mai sînt tineri — ca D. Croacă, P. 
Zurgher, B. Marcel, — care mani
festă uneori tendințe de a încălca 
disciplina muncii. Ar fi bine ca ex
periența bună în munca cu tinerii 
să fie generalizată în toate secțiile, 
să se întreprindă acțiuni în această 
privință la nivelul combinatului.

Cine vizitează combinatul nostru 
vede că sînt în construcție noi sec
ții. Alți tineri chimiști sînt așteptați 
să vină la noi. 
aceeași grijă și

ȘTEFAN 
SIMONA 
chimist, IORGU ANTON, lă
cătuș, GHEORGHE GEOR
GESCU, operator chimist 
ION BURLACU, inginer, 
postul de corespondenți 
luntari al „Scînteii“ de 
Combinatul chimic Borzești.

U.T.M. în 
activitatea 
despre fe- 
timpul li- 
și intere-

îi vom primi cu 
căldură.
CRIFCA, tehnician, 
BÄDULESCU, ing.

Colectivul întreprinderii „Electrotehnica" din Capitală acordă o mare atenție perfecționării tehnologiei 
de fabricație. Iată, în fotografie, pe maistrul Emanoll Chiriță discutînd cu echipa de montatorl condusă de 
Ion Tudorache despre aplicarea unul procedeu nou de fabricare a unui motor suspendat folosit la apara
tele medicale. (Foto : Agerpres)

„Nu poate fi la fel?“
Un citilw al ziarului, a- 

flat dă cîfva timp la fra- 
tamen' la sanatoriul din 
Breaza, a adresat redacfie' 
o scrisoare în care arăta, 
printre altele: „In seefia 
de la Adunafi a acestui 
sanatoriu lucrurile nu 
nwg prea bine. Aici nu 
se acordă alentia cuve
nită problemelor gospo
dărești și condițiilor nece
sare îngrijirii pacientilor... 
Am aflat, se spune în în
cheierea scrisorii, că în 
celelalte două seefii ale 
sanatoriului treburile merg 
mul*  mai bine, bolnavii se 
bucură de toată atenfia. 
Oare de ce nu e și la 
no' la fel ?“

Pornind pe urmele ce
lor arătate în scrisoare, 
am constatat că ele co
respund realității. Am vi
zitat înfîi cele două seefii 
ale sanatoriului care se a- 
f>ă chiar la Breaza. Clă
dirile sînt bine înfreflnu- 
le, saloanele bolnavilor au 
un aspect plăcut, îngrijit. 
Aici se face un trata
ment complex, în circuit, 
curativo-profilacfic și ac
tiv, Nu de mult s-a a- 
menajat un serviciu de 
chirurgie și de reanimare 
modern. Sanatoriu1 este 
înzestrat cu aparate de In
vestigație perfecționate, 
care permit stabilirea 
diagnosticului, precum și 
cu aparate de tratament. 
In ultimi' doi ani s-au 
tratat aici aproape 3 000 
de bolnavi din diferite re-

giuri ale ferii. Pentru 
grija arătată celor sufe
rinzi, pentru conștiinciozi
tatea în muncă, medicii 
Vaieriu Stănescu și Ion 
Drăgan, surorile medicale 
Eugenia Anca, Lelia Lupu, 
Neagu Dușa Maria și al
tele au primii de la foștii 
pacienji numeroase scri
sori de mulfumire.

Intr-un contrași greu de 
înțeles cu aceste două 
seefii este secjia preven- 
iorială din comuna vecină 
Adunați. Desigur nu dis-

PE URMELE UNEI 
SCRISORI

fanfa de 7—8 kilometri 
care o desparte de Brea
za a determinat deficien
tele semnalate, ci dezinte
resul conducerii sanato
riului fa(ă de munca per
sonalului care lucrează a- 
Icl. E drept, secfia e mal 
mică, are o capacitate de 
numai 60 de paturi, dar 
aceasta nu înseamnă ca 
cel trimiși aici la trata
ment să nu sa bucure de 
condifii asemănătoare cu 
cele din Breaza.

In ziua în care am fost 
la Adunați, medicul de 
serviciu a început lucrul 
abia în jurul orelor 11. 
Chiar dacă această situa
ție nu se repetă zilnic, nu 
se poate spune că asisten-

fa medicală este asigura
tă în mod corespunzător. 
Mai mulfi bolnavi ne-au 
vorbit despre comporta
rea urîtă a felcerului 
Gheorghe Mocanu. Aces
ta nu respectă întotdeau
na indicațiile medicului, 
nu dă bolnavilor medica
mentele la orele prevăzu
te, )ipă la ei, fumează în 
saloane. Dar, pare-se, a- 
ceste lucruri nu se văd.

Am răsfoit listele me
niurilor servite pacienfl- 
lor în ultimele săptămînl. 
Mîncărurile se repetă la 
intervale scurte, este e- 
videntă slaba preocupare 
a conducerii administrati
ve pentru asigurarea unor 
mese variate, care să fină 
seama și de propunerile 
oamenilor.

Multi dintre cei
nafi aici au sugerat să se 
organizeze periodic cons
fătuiri cu bolnavii, la care 
să participe și conducăto
rii sanatoriului de la Brea
za. Această propunere va 
trebui, firește, luată în 
seamă. Dar mai Important 
este să $e Intensifice con
trolul asupra acestei sec
ții, să se ia măsuri urgen
te pen-tru înlăturarea defi
cientelor semnalate, pen
tru asigurarea unor con
diții corespunzătoare de 
cazare și
cienfilor internați aici.

N. FANTILIE 
coresp. „Scînteii“

inter-

trafament și pa-

La Școala populară de artă din Bala Mare. O parte din elevii anului II, clasa actorie, condusă 
de actorul Ion Săsăran, de la Teatrul de stat din localitate, pregătind un spectacol pentru examenul de 
sHrșlt de an. In scopul corectării dlcțiel se fac Imprimări pe bandă de magnetofon. (Foto i A. Cartojan)

Din pădure, 
pe calea aerului...

Drumul pe care-l parcurge lem
nul tăiat în pădure șt pînă la încăr
carea lui în vagoane nu e tocmai 
scurt. Utilajele vin însă în spriji
nul muncitorilor ■forestieri. Pe calea 
aerului, cu ajutorul funicularelor, 
lemnul parcurge kilometri întregi 
pînă la rampele unde urmează să 
fie încărcate în vagoane C.F.F. In 
parchetul Huruba sectorul Valea 
Seacă, din întreprinderea forestieră 
Toplița se lucrează intens pentru 
montarea instalațiilor unui funicu
lar tip „Mîneciu". El va avea o lun
gime de 2300 m. I. Cu ajutorul lui 
va fi scoasă anual din pădure o 
cantitate de 10 000 mc material 
lemnos.

Noi produse din mosc plastice
Colectivul fabricii de mase plastice 

„Muntenia“ din Capitală se preocupă 
de lărgirea sortimentelor. Au fost reali
zate, peste plan, importante cantități 
de role pentru magnetofon, canistre 
pentru motocicliști, umezitori de rufe, 
clești pentru prăjituri, suporturi pentru 
pahare șl diferite jucării. Pentru con
tractările pe semestrul II al anului, co
lectivul fabricii a pregătit un tip de um
brar pentru plajă, care are corpul din 
plastic ușor și rezistent

Itinerar plastic — prin muzeele 
Capitalei"

Printre acțiunile cultural-educative inițiate în ultima 
vreme de comitetul U.T.M. de la Uzinele „Vulcan“ din 
Capitală se numără și cea intitulată „Itinerar plastic — 
prin muzeele Capitalei". Tineri muncitori, tehnicieni și 
ingineri din uzină, iubitori ai artei plastice, vizitează în 
colectiv, însoțiți de critici de artă, muzee și expoziții. 
Primul popas l-au făcut zilele trecute la muzeul „Theo
dor Aman ’.

Culegere de versuri studențești
Sub îngrijirea Casei de cultură a studenților „Grigore 

Preoteasa" și a revistei „Viața studențească" a apărut o 
culegere de versuri intitulată „Dialectica zborului". Cu
legerea înmănunchează poezii închinate partidului, ver
suri inspirate din realizările poporului nostru în desăvîr- 
șirea construcției socialiste și din viața tineretului uni
versitar, semnate de douăzeci de tineri, membri ai ce
naclului literar studențesc „M. Eminescu" din București.

Schimb de experiență între bibliotecari
Comitetul raional de partid Corabia a organizat la bi

blioteca din comuna Orlea, un schimb de experiență în
tre bibliotecarii din raioanele Balș, Caracal, Craiova și 
Corabia. Cu acest prilej, oaspeții au participat la o seară 
literară pe tema: „Chipul țăranului romîn oglindit în li
teratura noastră", pregătită de Mirela Papuc, responsa
bila bibliotecii din Orlea. Discuțiile purtate pe marginea 
activității acestei biblioteci fruntașe au constituit un util 
schimb de experiență. (De la Costel Bîcu, coresp. vo
luntar).

„Primăvara la Confecția"
Continuînd frumoasa inițiativă de a veni în fața mun

citorilor din marile uzine și întreprinderi bucureștene cu 
scurte programe inspirate din viața și munca acestora, 
un colectiv al Teatrului satiric muzical „C. Tănase" a 
prezentat la Fabrica de confecții și tricotaje București 
spectacolul „Primăvara la Confecția" al cărui text a 
fost scris de Mircea Crișan, Alexandru Andi și Radu Stă
nescu. Împreună cu regizorul Sandu Eliad, maestru eme
rit al artei, autorii s-au inspirat la fața locului, stînd de 
vorbă cu muncitorii șl colaborînd cu ei în realizarea 
spectacolului. In interpretarea actorilor Mircea Crișan, 
Horia Căciulescu, Ciupi Rădulescu, scenetele care satiri
zau pe cei ce mai încalcă normele de 
conduită și muncă ale colectivului au 
stîmit aplauze și hohote de rîs aproba
toare. Cu aplauze a fost răsplătit și 
cîntecul „Iți mulțumesc că m-ai făcut 
frumoasă“ al compozitorului Nicolae 
Patrichi, conducătorul muzical al spec
tacolului, dedicat fruntașelor fabricii, 
care a fost interpretat de Roxana Ma
tei. Spectatorii din fabrică au oferit 
flori și au înconjurat cu căldură pe ar
tiștii prezențl în mijlocul lor.

(Agerpres)

Din activitatea echipelor 
de control obștesc

858 ECHIPE —
4 000 DE MEMBRI

s-a

ajustor la Uzinele „23 August", Cons
tantin Onu, maistru la depoul B. C. 
Grivița, Margareta Ostafie, soră me
dicală, Victor Stupf, inginer la 
T.S.P.E., Paula Stănescu, farmacistă, 
Komoș Ștefan și Eugenia Mihăilescu, 
pensionari, și alții.

TUDOR RÄGÄLIE 
membru în biroul executiv 

al Consiliului local 
al sindicatelor — București

Rețeaua comercială a Capitalei 
dezvoltat simțitor în ultimii ani. Con
comitent cu aceasta a crescut și rolul 
controlului obștesc pe care-1 exercită 
oamenii muncii asupra activității uni
tăților comerciale. Din cele 858 e- 
chipe de control obștesc fac parte 
peste 4 000 de muncitori, ingineri, 
tehnicieni, gospodine. Săptămînal ies 
pe teren circa 500 de echipe, care 
controlează activitatea lucrătorilor din 
comerț și modul de servire a popu
lației. Pentru controalele în unitățile 
farmaceutice au fost atrași în echipele 
de control obștesc medici, farmaciști, 
droghiști, felceri.

în primul trimestru al acestui an, 
echipele au efectuat peste 5 700 de 
controale. Sesizările și propunerile__o____________;_________ __
făcute cu acest prilej se referă la îm- tele. Amenajările din piața 7 Noiem- 
bunătățirea permanentă a activității . Brie, de pe bd. 1 Mai, deschiderea 

” unor centre de lapte, reamenajarea
restaurantului Hanului, de pe șos. 
Giurgiului, au fost realizate de or
ganele comerciale la sugestia acestor 
echipe. Ele au avut un rol important 
în combaterea atitudinilor necuviin
cioase față de cumpărători ale unor 
lucrători din magazine.

La sugestia tov. Eliza Sitaru, mun
citoare la Uzinele chimice romîne, 
s-au luat măsuri pentru o mai bună 
prezentare și sortare a produselor la 
unitățile Aprozar pe care le contro
lează. Echipa condusă de Ortansa 
Ciobanu, muncitoare la Fabrica ds 
confecții și tricotaje București, aduce 
de asemenea o contribuție impor
tantă la îmbunătățirea activității uni
tăților comerciale,

MARIA TIȚA 
activistă a Comitetului orășenesc 

al femeilor — București

CONTRIBUȚIA FEMEILOR

în echipele de control obștesc din 
Capitală își desfășoară activitatea a- 
proape 1 500 de femei gospodine. Cu 
o deosebită eficiență lucrează în a- 
ceste echipe gospodinele Cristina Ro- 
.taru, Ilona Niță, Maria Țigău, Au
relia Costovici, Felicia Ungureanu, 
Eugenia Stoenescu, Elena Dima și al-

Ne scriu cititorii

unităților comerciale ; lichidarea 
stocurilor supranormative; punerea în 
vînzare a unor mărfuri de sezon ; 
lărgirea rețelei, reprofilarea unor uni
tăți, îmbunătățirea condițiilor igie- 
nico-sanitare în magazinele de pro
duse alimentare și piețe ; buna deser
vire a populației. La semnalele echi
pelor, sfaturile populare raionale au 
luat măsuri pentru remedierea lipsu
rilor semnalate, au organizat consfă
tuiri cu consumatorii. Lunar, comisia 
controlului obștesc de pe lingă Con
siliul local al sindicatelor din orașul 
București analizează pe raioane acti
vitatea echipelor, invitînd și pe direc
torii organizațiilor comerciale, repre
zentanți ai organelor sanitare și ai 
Inspecției comerciale de stat.

Demnă de subliniat este activitatea 
echipelor de control obștesc conduse 
de Ilie Lucaci, frezor la Uzinele 
„Timpuri Noi“, Gheorghe Costache,

In timpul vacanței de pri
măvară am făcut o călăto
rie în circuit prin (ară, a- 
vînd prilejul să văd multe 
locuri interesante, să admir 
noua tinerele a unor loca
lități pe care nu le-am mai 
vizitat de cîțiva ani. Dacă 
vă scriu despre noile cons
trucții, despre frumusețile 
patriei — care bucură ochiul 
și inima oricărui amator de 
drumeție — o iac și pentru 
a menționa un fapt aparent, 
fără mare însemnătate, dar 
care, după părerea mea, me
rită să se bucure de atenție.

Țin minte că în excursiile 
anterioare, dorind să trimit 
familiei și prietenilor vederi 
din locurile vizitate, obține
rea unor cărți poștale ilus
trate reprezenta o problemă 
aproape de nerezolvat. De 
data aceasta, am avut satis
facția să găsesc aproape 
pretutindeni ilustrate într-un 
sortiment destul de variat. 
Cum aceste vederi au și un

★
NOTA REDACȚIEI. Editu- 

ra „Meridiane” a realizat un 
mare număr de cărți poștale 
ilustrate, unele în culori, 
difuzate într-un tiraj total 
de circa 30 de milioane de 
exemplare. Este pozitiv e- 
fortul editurii de a cuprin
de un număr cît mai mare 
de localități, de monumen
te ale naturii, din toate re
giunile țării. Multe dintre a- 
ceste ilustrate se prezintă la 
un nivel tehnic și artistic 
net superior față de cele ti
părite anii trecuți. Nu este 
însă mai puțin adevărat că

ca

însemnat rol propagandistic, 
fiind menite să popularize
ze realizările regimului nos
tru și frumusețile peisajului 
romînesc, să cultive dorința 
oamenilor de a cunoaște mai 
bine diferitele orașe și re
giuni ale patriei, socot că 
felul în care sînt realizate 
cărțile poștale ilustrate este 
la fel de important ca și di
versitatea imaginilor pe care 
le reprezintă. Or, alături de 
ilustrate semnificative
imagine și fotografiate cu 
artă, am văzut și unele cu 
totul neinspirate — aseme
nea instantaneelor făcute în 
grabă de un fotograf amator. 
Cred că începutul bun fă
cut în direcția tipăririi de 
cărți poștale ilustrate tre
buie continuat, acordîndu-se 
mai multă grijă selecționă
rii obiectivelor și calității 
artistice a fotografiilor res
pective.

Prof. L. DRAGU 
coresp. voluntar

ir
— așa cum s-a remarcat și 
într-un articol apărut recent 
în „Contemporanul” — în 
vastul sortiment de cărți 
poștale ilustrate sînt destule 
care îi nemulțumesc pe pri
vitori. Sînt și uneie neajun
suri sau inegalități privind 
tehnica poligrafică, cernea
la. Condițiile poligrafice de 
tipărire a ilustratelor tre
buiesc studiate cu'cea mai 
mare atenție de forurile de 
resort și îmbunătățite, 
ceea ce ni se pare 
țial este alegerea 
biectelor și măiestria

Dar 
esen- 

su- 
foto-

grafilor. Am admirat, pri
vind ilustratele, imagini 
grăitoare ale noilor cons
trucții din numeroase orașe 
ale patriei, ale unor monu
mente arhitectonice, peisaje 
pline de farmec și poezie. 
Totodată însă, ne-am între
bat pentru ce a fost nevoie 
să se tipărească uri instan
taneu atît de prozaic al li
toralului ca acela pe care îl 
reproducem mai jos ? Exis
tă, de asemenea, fotografii 
încadrate neglijent (ca a- 
ceea reprezentînd str. Vic
toriei din Pitești și în care 
apare în prim plan un auto
mobil prins doar pe jumăta
te în cadru), sau în care pie
tonii sînt fotografiați în
tr-un mod diletant (ca în 
ilustrata înfățișind Insti
tutul de igienă „Pasteur“ 
din Cluj). Ilustratele reușite 
—• din Sighet, Călimănești, 
Iași, Delta Dunării etc. — 
contrastează, de pildă, cu 
instantaneele inexpresive 
luate la Ocna Mureș sau la 
Fabrica de conserve din Te
cuci. E necesară mai multă 
atenție pentru selecționarea 
celor mai caracteristice o- 
biective, pentru punerea în 
valoare a subiectelor prin 
alegerea unghiurilor celor 
mai fotogenice. Fără îndoia
lă că o exigență mai mare 
și o îndrumare mai eficien
tă a fotografilor vor face ca 
pe viitor activitatea impor
tantă și rodnică desfășurată 
de editura „Meridiane” pe 
tărîmul tipăririi de cărți 
poștale ilustrate să se ridice 
la un nivel tot mai înalt.

...Și iată o imagine neîngrijită, 
luată la întîmplare, fără a reda ni
mic din frumusețea litoralului nostru.
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O ilustrată expresivă, oglindind convingător noua înfățișare 
a orașului Galați.
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TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Cavalerul rozelor — 
(orele 19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Rosemarie — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
Vizita bătrînel doamne — (orele 15) i 
Orfeu în Infern — (orele 19,30). (Sala 
Studio); Mașina de scris — (orele 15,30). 
Adam șl Eva — (orele 19,30). Teatrul ,,C. 
I. Nottara" (Sala Magheru) : Cînd înflo
resc migdalii — (orele 19,30). (Sala Stu
dio): Casa cu două intrări — (orele 20). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (bd. 
Schitu Măgureanu nr. 
Cleopatra — (orele 19,30). ,___  __
— str. Alex. Sahla nr. 76) : Cred în tine
— (orele 19,30). Teatrul ~~__ )'____
C.F.R.-Gluleștl : Corabia cu un singur 
pasager — (orele 19,30). Teatrul pentru 
tineret șl copil (Sala C. Miile — Specta
colul Teatrului de stat din Bacău): O 
felie do lună — (orele 20). (Sala Liberta
tea): Foștii copil — (orele 10). Teatrul 
Evreiesc ds stat ; Cel doi încăpățtnațl — 
(orele 20). Ansamblul de cîntece șl dan
suri al C.C.S.: Drag ml-1 cîntecul șl jo
cul I“ — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase" (Sala Savoy): Ca la 
revista — (orele 20). (Sala din Calea Vic
toriei 174) : Ocolul pămîntulul în 30 de 
melodii — (orele 20). Circul de stat : 
Spectacolul primăverii — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartaglna în flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). A fost 
prietenul meu : Republica (9; 11,15; 14> 
16,30; 19; 21,15). Drumul spre chel : ru
lează la cinematografele Magheru (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Lumina (rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
14, după-amlază 16; 18,15; 20,30), Liber, 
tățll (16; 18,15; 20,30). Căpitanii lagunei 
albastre : rulează la cinematograful I. C. 
Frlmu (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
Lcgea-1 lege: Grădina Progresul (orele 
20,00), Războiul vesel: Grădina 23 August 
(orele 19,30). Pămîntul îngerilor: rulează 
la cinematograful Elena Pavel (9,15; 11,15: 
13,15; 15,15; 17,13; U,1S; 21,15). Cumpără-ți

1): Cezar șl 
(Sala Studio 
“ ' * ” > 
Muncitoresc

un balon — cinemascop: rulează la cine
matografele V. Alecsandrl (12; 14; 16; 18;
20) , București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Gh.
Doja (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), V. Roal- 
tă (9; " ............................................. ~
hia (9; 
15; 17; 
11; 14;
14) 16; 
cinematograful 
18,30; 20,30). Violență în piață : 
la cinematografele 1 Mai (10; 12,15; 15,30; 
18; 20,30), Flacăra (16; 18,15; 20,30),
Vîrsta dragostei : înfrățirea între po
poare (16; 18; 20). Omul cu pantaloni 
scurțl : Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Omul amflbie : Libertății 
(10; 12; 14). Frați în Cosmos ; înfrățirea 
între popoare (9; 11). Rîul și moartea : 
Victoria (10; 11,45; 13,30; 15,15; 17; 19; 21), 
Alex. Popov (rulează în continuare de la 
orele 9,30 pînă la orele 15, după-amiază 
17, 19; 21). Festivalul Chaplin : Munca 
(11; 16) 18,15; 20,30). Program special pen
tru copii : 13 Septembrie (orele 10).
Rebelul : (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Am 
fost în Africa — Lumea furnicilor — Ti
grul și măgarul — Petea șl robotul — 
rulează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 21 la cinematograful Timpuri 
Noi. Lizzie Mac Kay : Maxim Gorki (11; 
15; 17; 19; 21) Șapte dădace : Cultural 
(16; 18i 20). Apartamentul — cinemascop; 
8 Martie (16; 18,15; 20,30), Drumul Serii 
(14,15; 16,30; 18,45; 21). Cartouche — cine
mascop : Grivița (11: 14,15; 16,30; 18,45;
21) . Balada husarilor : rulează la cine
matograful C-tln David (16; 18,15; 20,30). 
Turneul veseliei : Unirea (11; 16; 18; 20). 
Arta (16, 18,15; 20,30), Moșilor (15; 17; 19; 
21), Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). Lan
terna cu amintiri : T. Vladițnlrescu (15; 
17; 19; 20,45), Volga (10| 12; 15; 17; 19; 21). 
Povestea unei nopți stranii : Popular 
(16; 18.15; 20,30). Pescărușul negru : 23 
August (10; 12; 15; 17; 19i 21), Olga Banele 
(15,30; 18; 20,30). Vacanță la mare —
cinemascop : 16 Februarie (16; 18; 20), M. 
Eminescu (15; 17; 19; 21). Maria Cande
laria : rulează la cinematograful Ilie

11; 13,15; 15,30; 17,45; 20), Al. Sa. 
11; 13; 15; 17; 19; 21), Miorița (10; 12;
19,15; 21,30), Ștefan cel Mare (9; 
16; 18,15; 20,30), G. Coșbuc (10; 12; 
18; 20). Cicluri tie ecranizări la

‘ ' Tineretului — (orele
rulează

Plntilie (16; 18; 20). Bunica Sabella: Flo- 
reasca (10,30; 15; 17; 19; 21), Tineretului 
(9,15; 11,30; 13,45; 16). Prietenie interziși : 
Luceafărul (16,; 17; 19; 21). O viață : ru
lează la cinematograful G. Bacovia (15; 
17; 19: 21). Lupani 29 — cinemascop
(ambele serii): 30 Decembrie (15; 17,43; 
20,30). Povestea anilor Înflăcărați — cine
mascop : B, Delavr^ncea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : In jurul orei 16,30 
transmisie de la stadionul ,,23 August" a 
întâlnirii internaționale amicale de fotbal 
dintre lotul Olimpic al R. P. Romîne șl 
echipa braziliană „Flamengo“ — lilo de 
Janeiro. 18,30 — Universitatea tehnică la 
televiziune. 19,00 — Jurnațul televiziunii. 
19,15 — Emisiune pentru tineretul s, :olar, 
19,30 — Prin muzeele patriei : ,,Muzeul 
din Constanța". 19,50 — Transmisiune 
din studioul de concerte al Radlotele. 
viziunil : „Concertul corului și orches
trei simfonice a Radioteleviziunii''. In 
pauză : filmul de desen animat : „Pa
siunea", In încheiere ; Buletin de știri.

„um va fi ç
^Tvremeac

icn.TMNB

Tlmpul probabil pentru zilele de 26, 27 
șl 28 aprilie. In (ară: Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Vor că
dea ploi locale mal ales în nordui și ves
tul țării. Vint potrivit, temporar pină 
la tare din vest șl nord-vest. Tempera
tura în scădere. Minimele vor fi cuprin
se între 3 șl 13 grade, Iar maximele în
tre 12 și 22 grade,

In București: Vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros, cînd devine favo
rabilă ploii. Vînt potrivit din vest șl 
nord-vest. Temperatura în scădere la 
afîrșitul Intervalului.



Nr, 5873 SCÎNTEIA
■SHBOHBHHHMHBHRaBBÉHnBHMMBMBHHnB

Primirea de către ministrul afacerilor 
externe al R. P. Romlne 

a ambasadorului R. P. Polone
Miercuri, 24 aprilie, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Popu
lare Romine, Comeliu Mănescu, a 
primit în audiență pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Polone la 
București, Wieslaw Sobierajski, în 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare

Numirea noului ministru al R. P. Romlne 
In Republica Argentina și In 

Republica Orientală a Uruguayului
Printr-un decret al Consiliului de 

Stat tovarășul Dumitru Fara a 
fost numit în calitate de trimis 
extraordinar și ministru plenipoten
țiar al Republicii Populare Romîne 
în Republica Argentina și Republica 
Orientală a Uruguayului cu reșe
dința la Buenos Aires, în locul to
varășului Francise Păcuraru care a 
primit o altă însărcinare.

Ziua mondială de luptă a tineretului 
împotriva colonialismului
ADUNAREA TINERETULUI DIN CAPITALĂ

24 aprilie — Ziua mondială de 
luptă a tineretului împotriva colonia
lismului, pentru coexistența pașnică, 
a fost sărbătorită de tineretul Capi
talei printr-o adunare organizată 
de Comitetul orășenesc București 
al U,T.M. Adunarea a avut foc la 
Casa de cultură a tineretului din 
raionul „Grivița Roșie”. Alături de 
tineri muncitori, elevi și studenți 
bucureșteni, la adunare au luai 
parte și numeroși studenți din Asia, 
Africa și America Latină, care înva 
ță în țara noastră.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Marin Sora, secretar al Co
mitetului orășenesc-București al 
U,T,M. Despre semnificația zilei 
mondiale de luptă a tineretului îm
potriva colonialismului, pentru coe
xistență pașnică a vorbit tovarășul 
Nicolae Popescu, membru al Birou
lui C.C. al Uniunii Tineretului Mun
citor, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc-București al U.T.M. Vor
bitorul a evocat lupta tineretului

lumii împotriva colonialismului, 
pentru triumful ideilor coexistenței 
pașnice în relațiile internaționale. El 
a subliniat solidaritatea tineretului 
R.P. Romîne cu tinerii din colonii 
care luptă pentru eliberarea națio
nală, împotriva imperialismului ; 
în încheiere s-a referit la lupta ti
neretului romîn, alături de întregul 
popor, pentru înflorirea patriei 
noastre, pentru întărirea lagărului 
socialist.

Participanții la adunare au adop
tat un mesaj către Federația Mon
dială a Tineretului Democrat și U- 
niunea Internațională a Studenților 
prin care își reafirmă deplina soli
daritate cu lupta dreaptă dusă de 
popoarele și tinăra generație a lu
mii pentru înlăturarea definitivă a 
jugului colonial, pentru menține
rea și consolidarea păcii.

în încheierea adunării a fost pre
zentat un program artistic cu 
concursul ansamblului artistic al 
U.T.M. (Agerpres)

încheierea lucrărilor 
Comitetului Asociafiei 

Internationale de studii 
sud-est europene

Miercuri s-au încheiat lucrările 
Comitetului Asociației internaționa
le de studii sud-est europene. Seara, 
președintele comitetului executiv al 
Sfatului popular al Capitalei, Ion 
Cozma, a oferit în saloanele hotelu
lui Athenée Palace o recepție în 
cinstea participanților. Au partici
pat Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al Institutului romîn pentru relații
le culturale cu străinătatea, acad. 
Tudor Vianu, secretar general al 
Comisiei naționale a R. P. Romîne 
pentru U.N.E.S.C.O., reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
academicieni și alți oameni de cul
tură și artă. Au luat parte membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
Spre o grevă generală 
a feroviarilor englezi

LONDRA. După cum anunță agen
țiile de presă, conducerea sindicatului 
național al feroviarilor englezi (sindica
tul numără peste 317 000 membri) a 
hotărît să declare o grevă generală a 
muncitorilor de la căile ferate, între 14 
și 16 mai, chemând, totodată, celelalte 
sindicate naționale să sprijine acțiunea 
feroviarilor. Hotărîrea sindicatului ur
mează după eșuarea negocierilor dintre 
reprezentanții săi și ministrul transpor
turilor pentru rezolvarea problemei locu
rilor de muncă ce urmează să fie des
ființate prin aplicarea „planului Be
eching“.

Suedia va promova „politica 
unei neutralități consecvente“

Ședința grupului parlamentar pentru relațiile de prietenie 
Rominia-Grecia din Marea Adunare Națională

La 24 aprilie a avut loc la Pala
tul Marii Adunări Naționale o șe
dință a grupului parlamentar pen
tru relațiile de prietenie Romînia- 
Grecia din Marea Adunare Națio
nală. în conducerea acestui grup 
parlamentar au fost aleși tovarășii : 
acad. Athanase Joja, președinte, 
acad. prof. N. Gh. Lupu și acad. M. 
Beniuc, vicepreședinți, ing. N. Ar- 
mencoiu, secretar, și membrii :

acad. P. Constantinescu-Iași, acad. 
A. Oțetea, Demostene Botez, mem
bru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, Radu Beligan, Petre 
Nicolae și Mircea Rebreanu. Au fost 
purtate discuții în legătură cu ac
tivitatea grupului și s-a hotărît tri
miterea unui mesaj de salut grupu
lui de prietenie Grecia-Romînia din 
Camera deputaților de la Atena.

(Agerpres)

Conferință despre lupta pentru libertate 
și pace a poporului cuban

Comitetul orășenesc și Comitetul 
regional de luptă pentru pace din 
Cluj au organizat în sala de festi
vități a Palatului de cultură din 
Cluj o conferință despre lupta 
eroică a poporului cuban pentru a-

părarea libertății și dezvoltarea eco
nomică a țării sale. A vorbit prof, 
univ., Virgil Cîmpeanu, președintele 
Comitetului regional de luptă pen
tru pace Cluj, care a vizitat recent 
Cuba. (Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 2öö-a aniversări a lui Diderot
în cadrul marilor aniversări culturale 

recomandate de Consiliul Mondial al 
Păcii, miercuri după-amiază a avut loc 
în sala Dalles din Capitală o festivitate 
consacrată împlinirii a 250 de ani de la 
nașterea marelui scriitor francez Denis 
Diderot, organizată sub auspiciile Comi
tetului Național pentru apărarea păcii 
din R. P. Romînă, Uniunii scriitorilor 
și Institutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea. Cuvîntul de 
deschidere a fost rostit de Szemlér Fe
renc, secretar al Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Romînă. Despre personalitatea și

opera lui Denis Diderot a vorbit Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S.

Au asistat reprezentanți ai Comitetu
lui național pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă, ai Uniunii scriitorilor, ai 
Institutului romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de artă și 
cultură, muncitori, studenți. Au fost de 
față reprezentanți al Legației Franței în 
R. P. Romînă. în încheiere, participanții 
au vizionat filmul francez „Nunta lui 
Figaro",

(Agerpres)

Vizita parlamentarilor francezi la Cluj
Miercuri dimineața a sosit la Cluj 

delegația Comisiei afacerilor cultu
rale, familiale și sociale a Adunării 
Naționale Franceze care se află în 
vizită în țara noastră. La sosire, pe 
aeroport, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de Clement Rusu, președintele 
Sfatului popular regional Cluj, de 
deputați și personalități ale vieții 
culturale clujene. în dimineața a- 
celeiași zile, deputății francezi au 
fost oaspeții Universității „Babeș- 
Bolyai”, unde au fost salutați de 
acad. C. Daicoviciu, rectorul univer
sității, și de cadre didactice de la 
institutele de învățămînt superior 
din Cluj. Parlamentarii francezi au 
primit ample relații asupra trecu
tului istoric și dezvoltării Clujului

în ultimii ani, despre istoricul uni
versității și condițiile de studiu și 
de viață create tineretului care în
vață în acest centru universitar. în 
continuare, delegația franceză a vi
zitat complexul social studențesc, 
biblioteca universității, Casa de cul
tură a studenților și Grădina bota
nică.

La prînz, Clement Rusu, președin
tele sfatului popular regional, a 
oferit o masă în cinstea oaspeților. 
Conducătorul delegației, deputatul 
Martin Hubert, și-a exprimat admi
rația față de frumoasele realizări 
obținute în orașul Cluj și a mul
țumit pentru calda primire cu care 
au fost întîmpinați pretutindeni.

(Agerpres)

Revendicările metalurdiștilor 
vest ■ germani

BONN. Corespondentul local al zia
rului „Le Monde" relatează că în Ger
mania occidentală a izbucnit un con
flict în industria oțelului. Sindicatul 
metalurgișfilor, condus de Otto Bren
ner, a supus la vot, săptămîna trecută, 
principiul unei greve a muncitorilor din 
Bad-Wurtenberg. Rezultatul votului : 
87,23 la sută din muncitori s-au pro
nunțat în favoarea declanșării unei 
greve (potrivit statutelor sindicatului 
pentru aceasta sînt necesare 75 la sută 
din voturi).

De asemenea și metalurgiștii din 
landul Rhenania de nord — Westphalia, 
— unde se produce cea mai mare can
titate de oțel din R.F.G. — au fost 
chemați să voteze pentru declanșarea 
unei greve. Este sigur, anunță cores
pondentul, că cel puțin 75 la sută din
tre ei sè vor pronunța în același sens, 
ca și tovarășii lor din sudul Germaniei 
occidentale.

Pe scurt — scrie „Le Monde" — de 
o parte și de alta se așteaptă la o „în
cercare de forțe". Industriașii din Bad- 
Wurtenberg au hotărît să recurgă la 
lock-out în cazul unei greve.

STOCKHOLM 24 (Agerpres). — 
în declarația cu privire la politica 
externă a guvernului suedez citită 
în prima Cameră a Riksdagului de 
către primul ministru al Suediei, T. 
Erlander, și în cea de-a doua Ca
meră de către ministrul afacerilor 
externe al Suediei, T. Nilsson, se a- 
rată că guvernul suedez consideră 
necesar să promoveze pe viitor „o 
politică de neutralitate consecven
tă". Considerăm ca și pînă acum, se 
subliniază în declarație, că politica 
de neutralitate corespunde cel mai 
bine intereselor Suediei și contri
buie la menținerea păcii și secu
rității în Europa de nord.

în acest document se subliniază 
necesitatea coexistenței pașnice. Pe 
viitor, garanțiile coexistenței pașni-

ce nu pot să se bazeze pe politica 
de forță, se arată în declarație. Nu
mai prin dezvoltarea relațiilor in
ternaționale în toate domeniile vie
ții se pot crea garanții pentru o 
continuă coexistență pașnică, între 
toate popoarele.

Guvernul suedez consideră că a- 
propiata vizită a ministrului aface-t 
rilor externe al Suediei, T. Nilsson, 
în Uniunea Sovietică va consolida 
bunele relații de vecinătate dintre 
Suedia și Uniunea Sovietică.

în declarație este expusă poziția 
guvernului suedez față de tratati
vele de la Geneva. Una din condi
țiile succesului tratativelor de la 
Geneva, se subliniază în declarație, 
este încetarea experiențelor nu
cleare.

Cuvintarea lui Waldeck Rochet la mitingul de Ia Nantes
PARIS 24 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în cadrul unui miting de 
masă la Nantes, Waldeck Rochet, 
secretar general adjunct al Partidu
lui Comunist Francez, referindu-se 
la recentul discurs rostit de de 
Gaulle la posturile de radio și tele
viziune, a declarat că în timpul ul
timelor alegeri, președintele repu
blicii și membrii partidului guver
namental U.N.R. arătau că „visteria 
este plină’’ și se va promova o po
litică „socială îndrăzneață”. De a- 
tunci însă, tonul s-a schimbat. 
Astăzi oamenii muncii sînt chemați 
să se supună unui regim de auto- 
restricții. Toate acestea se fac nu
mai cu scopul de a se permite ca
pitaliștilor să-și sporească venituri
le și de a se putea aloca fonduri tot

mai mari pentru crearea forțelor 
atomice de șoc.

W. Rochet a subliniat că pe de o 
parte, sînt refuzate creditele pentru 
construcția de locuințe, școli și 
pentru nevoile sistemului ocrotirii 
sănătății, iar pe de altă parte, sa 
găsesc bani pentru bombe atomice, 
în ce privește pe mineri, revendică
rile lor juste au fost respinse de là 
bun început și, încălcîndu-se dreptul 
la grevă, s-a emis decretul privind 
rechiziționarea lor la lucru.

în continuare, Waldeck Rochet a 
arătat că autoritățile intenționează 
să majoreze prețurile la unele pro
duse, precum și chiriile și a che
mat pe oamenii muncii francezi 
să-și întărească unitatea și să inten
sifice lupta pentru o politică de 
progres social.

IN ÎNTREAGA lume

Oaspeții din orașul Nanterre au vizitat Craiova Demonstrații de protest împotriva crimei

Pronoexpres
La tragerea specială Pronoexpres din 

ziua da 24 aprilie 1963 au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

La premiile obișnuite în bani : 6, 23, 
8, 17, 14, 20.

Numere de rezervă : 35, 37.
La premiile suplimentare : Extragerea 

I : 7, 24, 28, 3, 36, 20 i Extragerea Il-a : 
28, 22, 26, 14, 43, 6.

Fond de premii : 941 026.
Tragerea următoare va avea loc la 

Brașov.

La odihna
CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — în 

ultimele zile peste 200 de muncitori, 
ingineri, tehnicieni și funcționari de la 
uzinele „Electroputere“, „7 Noiembrie“ 
și de la alte întreprinderi și Instituții 
din orașul Craiova au plecat să-și pe
treacă concediul de odihnă în stațiu
nile balneo-climaterice Govora, Băile 
Herculane, Sinaia, Borsec, Vatra Dome! 
șf altele.

Miercuri, delegația orașului Nan
terre din Franța, condusă de Ray
mond Barbet, primarul acestei lo
calități, sosită în țara noastră la in
vitația președintelui Sfatului popu
lar al orașului Craiova, a vizitat 
Institutul Agronomic „Tudor Vla- 
dimirescu“' din localitate, unde s-a 
interesat despre desfășurarea pro
cesului de învățămînt, apreciind 
sprijinul pe care îl acordă statul 
nostru pregătirii viitorilor ingineri 
agronomi. în aceeași zi, oaspeții au 
părăsit orașul Craiova, plecînd spre 
București. La plecare, membrii de
legației au fost conduși pînă la ho
tarul regiunii de tov. ion Predescu, 
președintele Sfatului popular regio
nal, Marin Iordache, președintele 
Sfatului popular al orașului Cra
iova, și de alte persoane oficiale.

în legătură cu vizita sa în acest 
oraș, Raymond Barbet, șeful dele
gației, a avut o convorbire cu cores
pondentul Agerpres pentru regiunea 
Oltenia — Marin Coandă. „Am fost 
foarte emoționați — a spus oaspe
tele —- de primirea ce ni s-â făcut 
atît la Craiova — la uzinele „Elec
troputere" și Institutul Agronomic 
„Tudor Vladimirescu", Casa pionie
rilor, Muzeul de artă cît și în satele 
vizitate — Goicea Mare și Segarcea.

Pretutindeni, oficialitățile cît și 
oamenii simpli — muncitori și ță
rani — ne-au întîmpinat cu căldură 
și simpatie. Mai mult decît ceilalți 
membri ai delegației noastre, eu 
am putut să-mi dau seama de înno
irile care s-au petrecut la Craiova, 
întrucît am avut posibilitatea să 
vizitez orașul în anul 1934, cînd am 
fost trimis de Federația lucrători
lor feroviari din Franța să exprim 
protestul acestora împotriva pro
cesului înscenat de burghezie și 
moșierime ceferiștilor care lupta
seră la Grivița în 1933. M-a impresi
onat noua înfățișare pe care au că
pătat-o orașul Craiova, satele din 
Oltenia, localitățile din Romînia — 
rezultat al eforturilor pe care mun
citorii și țăranii, conduși de Partidul 
Muncitoresc Romîn, le depun pen
tru dezvoltarea economică și înfru
musețarea țării, pentru ridicarea 
nivelului de trai și de cultură al 
populației. Delegația noastră și co
mitetul de înfrățire dintre orașele 
Nanterre și Craiova vor face totul 
pentru strîngerea legăturilor dintre 
cele două orașe, pentru a ne cunoa
ște reciproc mai bine, pentru a con
tribui mai mult la apărarea și con
solidarea păcii în lume".

(Agerpres)

Asasinarea patriotului spaniol 
Julian Grimau de către autoritățile 
franchiste este înfierată de nume
roase personalități și de cercurile 
cele mai largi ale opiniei publice 
internaționale.

Secretariatul FEDERAȚIEI SINDI
CALE MONDIALE a publicat în niv 
mele celor 142 milioane de membri 
ai săi o declarație în care cheamă 
pe oamenii muncii din întreaga 
lume să sprijine cu hotărîre lupta 
eroică a ponorului spaniol împo
triva dictaturii franchiste.

La PARIS, în seara zilei de 2J a- 
prilie a avut loc în fața sediului 
Camerei de Muncă un miting de 
masă la care au participat peste 
20 000 de persoane, printre care vă
duva lui Julian Grimau, Maurice 
Thorez, secretarul general al Par
tidului Comunist Francez, lideri ai 
partidului socialist francez S.F.I.O., 
reprezentanți ai unor partide poli
tice de stingă, ai organizațiilor de
mocratice din Franța, ai Ligii drep-

de ia Madrid 
turilor omului. A fost adoptată o 
rezoluție de solidaritate cu lupta 
poporului spaniol. Atît la Paris cît 
și în alte orașe ale Franței, mișca
rea de protest împotriva asasinării 
lui Grimau a cuprins, după cum re
latează într-un comentariu agenția 
americană de presă Associated 
Press, „un mare număr de intelec; 
tuali, asociații universitare, membri 
ai sindicatelor”.

în ITALIA, la Torino, a avut loc 
un mare miting în care s-a înfierat 
crima regimului franchist. La Ge
nova muncitorii docheri au hotărît 
să“Bbicoteze navele spaniole.

Demonstrații în fața ambasadelor 
și legațiilor spaniole au avut loc la 
COPENHAGA, VIENA și în alte ca
pitale europene.

Și în AMERICA LATINĂ știrea a- 
sasinării lui Grimau a stîrnit un val 
uriaș de proteste. La Ciudad de Me
xico și în alte orașe din Mexic au 
loc manifestații

(Agerpres)

„proces" drept o farsă tragică în 
cadrul căreia au fost violate toate 
noțiunile despre justiție.

Conferința de presa a Angelei Grimau

Echipa Angliei a ciștigat 
Turneul

LONDRA (prin telefon 
de la trimisul nostru). — 
Marți seara, aproape de 
miezul nopții, s-a terminat 
la lumina reflectoarelor de 
pe stadionul „Wembley“ 
cea de-aXVI-a finală a tur
neului de juniori U.E.F.A. 
Zecile de mii de specta
tori s-au bucurat de una 
din primele nopți senine 
londoneze din această pri
măvară. Echipa Angliei a 
învins cu 4—0 reprezenta
tiva Irlandei, cîștigînd ast
fel cupa mondială în „mi
niatură“, cum au numit, 
In acest an, organizatorii de 
aci, turneul U.E.F.A.

Învingătorii s-au impus 
în acest meci abia în 
cea de-a doua repriză, cînd 
au marcat trei goluri. In 
această finală au evoluat 
două echipe cu un stil de 
joc foarte apropiat: joc mai 
puțin inventiv și spectacu
los, însă cu combinații sim
ple pe poartă, cu pase lungi, 
extremele adueîndu-și o 
mare contribuție. N-au lip
sit nici... duritățile, lucru cu 
care ne-au obișnuit echi
pele insulare din această 
parte a canalului Mînecii. 
Spectatorii englezi, însă, au 
fost satisfăcuți de acest re
zultat și au aplaudat pe cei 
11 jucători ai lor, care s-au 
impus, după mulți ani, în- 
tr-o importantă competiție 
internațională.

In tribuna presei, unde 
marți seara, la meci, se a- 
flau specialiștii cei mai de 
vază ai rubricilor de fotbal 
ai ziarelor engleze, precum 
și numeroși cronicari străini, 
dintre care mulți fuseseră 
eu un an tn urmă la Bucu
rești, s-a remarcat faptul 
că turneul din acest an nu

U.E.F.A.
s-a ridicat la nivelul ultime
lor ediții și că, în orice Caz, 
finala nu a satisfăcut pe 
specialiști. Meciul dintre 
echipele Angliei și Irlandei, 
— după părerea unor spe
cialiști — n-a întrunit ca
litățile unei adevărate fi
nale. Irlandezii s-au prezen
tat slab pregătiți din punct 
de vedere fizic, dovadă „că
derea“ lor din cea de-a 
doua repriză.

Este demnă de remarcat, 
cu toate acestea, performan
ța realizată de jucătorii din 
apărarea echipei engleze. 
In acest turneu ei n-au pri
mit nici un gol. După cum 
se știe, englezii au cîștigat 
la zero toate cele cinci 
jocuri cu echipele Olandei, 
României, Uniunii Sovietice, 
Scoției și Irlandei.

Marile reflectoare ale sta
dionului „Wembley“, s-au 
stins marți noaptea, după 
ce, la lumina lor, jucători
lor englezi li s-a înmânat 
cupa învingătorilor. Peste 
un an, o nouă generație de 
tineri fotbaliști se vor în- 
tîlni nu departe de aici, tn 
Olanda, în cea de-a XVII-a 
ediție a turneului de juniori 
U.E.F.A.

C. MANTU

Crișana-Petrolul 2—0
ORADEA (coresp. „Scîn- 

teü“). — După ce dumi
nică au fost învinși pe te
ren propriu de diiiamoviștil 
băcăoani, fotbaliștii oră- 
deni au obținut ieri, în 
meciul restanță cu Petro- 
lul-Ploiești, o frumoasă 
victorie cu scorul de 2—0. 
Au înscris Szakacs III 
(min. 33) și Szfics (min. 55).

Finalistele campionatului 
mondial ~ învinse

•Miercuri seara, la Bru
xelles s-a înregistrat una din 
cele mai mari surprize ale 
fotbalului internațional : re
prezentativa Belgiei a în
vins cu scorul de 5-1 (4-1) 
echipa Braziliei,

• Desfășurată aseară lâ 
Viena, partida amicală de 
fotbal dintre echipele Aus
triei și R. S. Cehoslovace a 
revenit gazdelor cu 3—1 
(0-0).

o
R

Inițiativa de a ia 
organiza, în pauzele 
meciurilor de fotbal, 
concursuri demon
strative de călărie a 
fost primită cu satis
facție de publicul 
spectator prezent du
minica trecută pe 
stadionul „23 Au
gust" din Capitală. 
Curajul șl îndemf- 
narea concurențllor 
au fost aplaudate tn 
repetate rtnduri. Iată, 
in fotografia noastră, 
momentul etnd unul 
dintre cortcurenți 
trece peste un ob
stacol.

note Certați cu disciplina
Se știe că oricăruia 

dintre sportivi I se cere, 
Înainte de toate, să se 
comporte respectuos, 
disciplinei pe terenurile 
de sport, ea de «Ittel și 
tn viața cetăfenească. 
Marea majoritate a spor
tivilor noștri »Ini exem
ple de conduită din 
toate punctele de ve
dere. Sini însă unii fot
baliști pentru care no
țiunea de respect fafă 
de arbitru sau la|ă de 
partenerul de joc le este 
cu toiul străină.

In urmă cu cîteva 
rille comisia de disci
plină a F.R.F. a discutat 
comportarea nesportivă, 
manifestările de dispreț 
fafă de publicul spec
tator ale ctțorva fotba
liști. Mihai Mihai (de la 
C.F.R. Roșiori) are nu
mai 20 de ani. Palma
resul său — mal pufln 
cel al performantelor 
fotbalistice, ctt al celor... 
nesportive — este însă 
destul de bogat. Nu de 
mult, el șl-a permis 
să-șl lovească Intențio
nat adversarul, ba chiar

să Vocifereze la arbitru 
cînd acesta l-a eliminat 
de pe teren. în mod 
inadmisibil se comportă 
la meciuri și unii juniori 
din echipa Progresul- 
Brăila. Doi dintre ei (N. 
Burlacu și S. Decu) și-au 
lovit cu brutalitate par
tenerii de întrecere, 
fapt pentru care au fost 
suspendaji pe mai multe 
etape, ’

Asemenea „Sportivi" 
— care, din păcate, se 
mal află șl la Foresta 
Fălticeni, Prahova Plo
iești, Farul Constanța, 
Harghita Tg. Mureș etc 
—■ nu trebuie să-și gă
sească locul în rîndul 
nici uneia din echipe. 
Surprinde însă faptul că 
fa(ă de astfel de jucă

tori o serie de antre
nori și conduceri de 
cluburi șl asociații spor
tive au o atitudine tole
rantă, de îngăduință — 
pentru că, pasă-mi-te, 
„e pufln nervos băiatul, 
ce să-i faci T"

Educarea sportivilor 
este principala îndato
rire a antrenorilor șl a 
celorlalți activiști spor
tivi. Luîndu-se din timp 
măsuri de preîntîmplna- 
re a abaterilor de la re
gulile Sportivității, este 
recomandabil să nu se 
treacă cu vederea acele 
manifestări de Indisci
plină care se mal pe
trec pe unele terenuri 
de fotbal.

I. D.

Meciul de șah Botvinnik-Petrosian
MOSCOVA 24 (Agerpres). — Partida a 14-a a me

ciului pentru titlul mondial de șah, desfășurată Ieri la 
Moscova, s-a întrerupt la mutarea 42-a In următoa
rea poziție: ALB (Botvinnik): Rg2, Td2, Cd3, pioni la a2, 
d4, f3, g5 : NEGRU (Petrosian) l Rg8, Tc4, Ne6, pioni 
la a5, d5, g6, h7. Botvinnik a dat mutarea 42-a fa 
pilc. Partida va fi continuată astăzi. Scorul este de 
7—6 in favoarea Iul Petrosian.

PARIS 24 (Agerpres). - La 24 
aprilie, la Paris a avut loc o confe
rință de presă la care a luat cuvîn
tul Angela Grimau, văduva fiului 
glorios al poporului spaniol, Julian 
Grimau ucis mișelește de călăii 
franchiști.

Dorința mea cea mai fierbinte, a 
spus ea, este ca în Spanîa să dom
nească pacea, ca țara mea să poată 
trăi în condițiile democrației. Nu 
vreau ca alte mame, alte soții și 
alți copii să cunoască o amără
ciune asemenea celei care s-a abă
tut asupra noastră. Ceea ce au fă

cut cu soțul meu este o monstru
ozitate. El a fost acuzat, judecat și 
condamnat la moarte sfidîndu-se 
legile, pentru că a fost comunist, 
patriot spaniol.

Angela Grimau a exprimat mulțu
miri tuturor bărbaților și femeilor 
din lumea întreagă care s-au pro
nunțat în apărarea soțului său, în- 
cercînd să-i salveze viața.

La această conferință de presă au 
făcut, de asemenea, declarații ju
riști francezi, englezi și italieni, 
care au asistat la „procesul“ de la 
Madrid. Ei au caracterizat acest

O INTERPRETARE A AGENȚIEI 
ASSOCIATED PRESS

PARIS. — „Se pare, declară cores
pondentul agenjiel Associated Press, 
Patrich Monulty, că detașamentul 
spaniol de execuție, care l-a împuș
cat pe comunistul Julian Grimau, a 
nimicit în același timp speranțele 
președintelui de Gaulle de a apro
pia Spania de restul Europei occi
dentale.

Corespondentul arată că ministrul 
de iinanțe al Franței se aflŒ la Ma
drid, unde purta tratative cu oficia
lități '3panlole, atunci cînd Grimau 
a fost împușcat la închisoarea Ca- 
rabanchel. Tratativele care se refe- 
reefu la acordarea de către Franța 
Spaniei a unor credite în valoare de 
150 milioane dolari, au fost între
rupte, ca urmare a unor ordine ve
nite de 1er Paris. „Se pare, scrie co
respondentul, că indignarea provo
cată în Franța șl în alte părți de 
execuția lui Grimau a zădărnicit a- 
cest plan". El arată în continuare că 
în Franța „protestele împotriva aces. 
tel execuții au avut o bază largă", 
provenind din partea comuniștilor, 
socialiștilor și catolicilor, inclusiv a 
unul mare număr de intelectuali. 
„De Gaulle, scrie corespondentul, nu 
poate trece cu vederea, îndeosebi 
după greva minerilor francezi din 
regiunile carbonifere, faptul că în
fierarea fascismului spaniol se 
bucuiă de un sprijin larg în rinduri- 
le opiniei publice franceze".

P IE P R IE T IL T II B IE II
„SAVANNAH” ? UN EȘEC

„Navy", revista marinei militare a- 
mericane, a publicat în ultimul său nu
măr un articol, semnat de căpitanul 
Perry, în care se arată că vasul de 
transport și de pasageri atomic ameri
can „Savannah“ constituie un eșec.

Deși construcția vasului a costat o 
sumă aproape dublă decît se prevăzuse 
inițial, autorul articolului arată că cea 
mai bună soluție ar fi... scufundarea sau 
vinderea Iul ca fier vechi.

„Savannah" urmează să facă prima 
cursă în iunie. Un purtător de cuvînt 
al comisiei atomice americane a decla
rat însă că vasul nu va primi permi
siunea de a ieși în larg, decît după ce 
o comisie specială va constata că nu 
există nici un fel de motive de îngrijo
rare.

„TREI SURORI” TN INTERPRETAREA 

TRUPEI VLADY

Cunoscuta artistă de cinema Marina 
Vlady, împreună cu cele trei surori ale 
sale, a hotărît înființarea unei compa
nii teatrale.

După cum relatează ziarul „l’Huma- 
nité", prima piesă care va fi jucată de 
cele patru artiste este „Trei surori" de 
Cehov. Primele spectacole vor avea loo 
în provincie, iar premiera va avea loc la 
Paris, înainte de începutul verii.

RADIOFARURI IN LOCUL 

SEMNALELOR LUMINOASE

Se știe cît de sensibili au fost naviga
torii antichității la... vocile mitologicelor 
sirene. Japonezi^ și-au propus să de
monstreze acest lucru în mod tehnic în
locuind farurile de pe coastele lor prin 
radiofaruri care vor transmite, în locul 
semnalelor luminoase, indicații rostite 
de voci feminine și repercutate prin 
unde scurte.

încercările făcute tn portul Kobe au 
fost concludente se pare, în acest sens, 
astfel că sistemul va fi generalizat. Noul 
sistem de semnalizare are avantajul că

nu necesită operații speciale pe timp de 
ceață.

Faptul că tehnicienii japonezi au 
preferat vocile feminine se explică, în 
primul rînd, prin aceea că sînt mai as
cuțite decît ale bărbaților și pot fi au
zite la distanțe mai mari.

S A DAT DE URMA FONDURILOR 
BĂNCII KATANGHEZE

Guvernul congolez — relatează 
ziarul „New York Times"— a desco
perit recent o parte din fondurile 
Băncii naționale Katangheze, în va
loare de 4 600 000 dolari. Banii dis
păruseră în ianuarie, în urma mași- 
națiunilor lui Chombe.

La cererea Națiunilor Unite, la Ell-

sabethville s-au deplasat funcționari 
ai Fondului Monetar Internațional 
pentru a descurca afacerile băncii 
katangheze. în urma cercetărilor s-a 
descoperit că 500 000 000 de franci 
congolezi și 650 000 000 franci katan- 
ghezi fuseseră depuși la diverse 
bănci din Rhodesia de nord pe nu
mele băncii din Katanga. Aceste fon
duri au fost în prezent preluate de 
consiliul monetar congolez din Leo
poldville.

Din suma dispărută initial mai lip
sesc însă 300 000 000 franci katan- 
ghezi (echivalînd cu 1 200 000 do
lari). Urma acestor bani a fost gă
sită. Ei se află într-o bancă din An
gola, sub formă de proprietate par
ticulară a lui... Chombe.

CU SALONUL
PESTE CANALUL 

MÎNECII

Lansat recent la 
Rye, localitate din 
sudul Angliei, ba
lonul „Raven" con
fecționat din nylon 
și acoperit cu ma
terial plastic, a tre
cut canalul Mînecii 
și a aterizat în a- 
propiere de Dun
kerque, în Franța. 
Este pentru prima 
dată cînd un balon 
umplut cu aei cald 
în loc de gaze a 
reușit să traverseze 
canalul Mînecii. O 
încercare asemănă
toare a fost efec
tuată acum 180 de 
ani, dar a eșuat din 
pricina incendierii 
balonului.
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Plasmă stabilă la 40 milioane de grade
Cercetările științifice de la Institutul de energie atomică 

„Kurceatov”

R. P. Romînă la Tîrgul internațional 
de la Milano

L-AQ5: Acțiuni ale grupării de dreapta 
împotriva guvernului de coaliție

VIENTIANE 24 (Agerpres). — 
După cum anunță agențiile de pre
să occidentale, situația din Laos s-a 
înrăutățit în urma unor noi acțiuni 
ale grupării de la Savannaket îm
potriva guvernului de coaliție na
țională.

Agenția U.P.I. relatează că la 24 
aprilie unități ale poliției lui Fumi 
Nosavan au ocupat clădirile guver
namentale și alte puncte strategice 
din Vientiane. Aceasta constituie o 
gravă încălcare a acordurilor de la 
Geneva cu privire la crearea gu
vernului de coaliție națională al 
Laosului. Agenția menționată a- 
daugă că noi trupe ale grupării de 
la Savannaket au fost aduse în gra
bă în capitala laoțiană.

Agențiile de presă transmit știri 
despre deplasarea de trupe ale gru
pării de dreapta în Valea Ulcioare- 
lor, precum și în alte regiuni lao- 
țiene, în vederea unor noi provocări 
Împotriva forțelor patriotice. Pos
tul de radio Vocea Laosului a a- 
nunțat la 24 aprilie că forțe laoțiene 
proamericane au fost dizlocate sau 
parașutate în ultimele trei zile în 
Valea Ulcioarelor, precum și într-o 
serie de regiuni învecinate ca Mu- 
ong Fan, Xieng Kuang, Xieng Kok, 
Hua Kong și în alte provincii.

Totodată, Associated Press citea
ză declarații ale unor înalte oficia-

Presa occidentală și desemnarea 
succesorului lui Adenauer

Desemnarea lui Ludwig Erhard ca 
viitor candidat al U.C.D.-U.C.S. la 
funcția de cancelar al R.F.G. a stîrnit 
vii comentarii în Germania occidentală, 
precum și în alte țări din Europa occi
dentală.

Ziarele franceze care exprimă de 
obicei punctul de vedere guvernamen
tal se întreabă, îngrijorate, dacă nu 
cumva simpatiile proengleze ale lui Er
hard vor influența negativ relațiile din
tre Franța și R.F.G.

„Domnul Ludwig Erhard — scrie 
„LE FIGARO“ — nu și-a ascuns nicioda
tă rezervele față de recentul tratat de 
colaborare franco-german. Nu este de 
conceput ca acordul de la 22 ianuarie 
să fie repus în discuție. Este însă foarte 
probabil că tratatul nu va fi aplicat în 
spiritul care trebuia să-i dea deplina sa 
semnificație". „L’AURORE“ merge și 
mai departe: „Vedem astfel Germania 
occidentală aliniindu-se fără echivoc de 
partea acelor membri ai Pieței comu
ne care nu își pot imagina Europa fără 
Marea Britanie, nici structura militară a 
Europei fără Statele Unite. De aceea ar 
fi mai bine să nu ne mai înșelăm. Ple
carea lui Adenauer va sili Franța să-și 
reconsidere politica".

„COMBAT": „In realitate, profesorul 
Erhard pare să nu aibă decît o doc
trină — expansiunea R.F.G. — căreia el 
nu i-a fixat niciodată vreo limită".

„LIBERATION": Din poziția lui Er
hard față de concepția generalului de 
Gaulle „nu trebuie să se creadă că po
litica Bonnului va deveni mai progre
sistă numai prin faptul acesta. Dl. 
Erhard este tot atît de conservator ca 
și cancelarul Adenauer'.

Presa engleză nu-și ascunde bucuria 
în legătură cu desemnarea lui Erhard, 
sperînd într-o strîngere a relațiilor din
tre R.F.G. și Anglia în viitor. „TIMES“ 
scrie : „Nu se poate resimți decît bucu
rie în fața perspectivei unor relații mai 
strînse cu Marea Britanie care vor urma 

Expoziție de turism 
a R. P. Romine la Stockholm

STOCKHOLM. La 23 aprilie s-a 
deschis la Stockholm Expoziția de tu
rism a R.P. Romine. La deschiderea 
expoziției au participat deputați, re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe din Suedia, oameni de afa
ceri, ziariști. Au fost, de asemenea, de 
față membri ai corpului diplomatic 
la Stockholm. Panourile expuse și fil
mul „Mamaia" s-au bucurat de apre
cierea celor prezenți.

LONDRA. La invitația primarului 
orașului Stratford-on Avon (Anglia), la 
23 aprilie 1963, George Anghe- 
lescu, însărcinat cu afaceri ad-interim 
al R.P.R. la Londta, a participat la 
festivitățile prilejuite în acest oraș de 
cea de-a 399-a aniversare a zilei de 
naștere a marelui scriitor englez Wil
liam Shakespeare. Însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. P. Romine 
a depus o coroană de flori la mor- 
mîntul lui Shakespeare.

MOSCOVA. Cu prilejul împlinirii a 
80 de ani, mareșalul Semion Budion- 
nii, Erou al Uniunii Sovietice, a fost 
decorat pentru a doua oară cu me
dalia „Steaua de aur" pentru merite

lități militare americane potrivit 
cărora „întregul complex militar 
american din Asia de sud-est și 
Extremul Orient se află în stare de 
alarmă". Numeroase trupe de la 
bazele din Okinawa, flota maritimă 
din această regiune au fost puse în 
stare de alarmă, iar ofițerilor și 
soldaților li s-au suspendat toate 
învoirile și concediile. La aeropor
turi se semnalează un transport 
masiv de trupe suplimentare.

LA AMSTERDAM. MII de persoane 
au participat ia o mare demonstra
ție de protest împotriva planului de 
staționare a trupelor vest-germane 
în Olanda.

cu siguranță preluării funcției de can
celar de către Erhard“. Ziarul își expri
mă însă rezerve și îndoieli în privința 
capacității lui Erhard de a modifica o- 
rientarea politicii vest-germane. Ziarul 
scrie că în ciuda preferințelor manifes
tate de Erhard „este îndreptățită între
barea dacă el dispune de suficientă tă
rie de caracter pentru a face față unor 
hotărîri realmente critice". Pe o linie 
asemănătoare merge comentariul ziaru
lui „FINANCIAL TIMES“ : „In țara 
noastră cel mai mare interes se va con
centra, firește, asupra întrebării dacă 
schimbarea în conducere va duce și la 
o schimbare în politică. Totuși, nimeni 
nu trebuie să se aștepte la evenimente 
mari peste scurt timp".

Pentru a atenua temerile manifestate 
la Paris și în alte părți în legătură cu 
succesorul lui Adenauer, agenția vest- 
germană DPA ține să sublinieze că Er
hard nu va putea duce o politică tot atît 
de „personală" ca cea a predecesoru
lui său. „Desemnîndu-1 pe Erhard, rela
tează DPA, Partidul creștin-democrat a 
avut grijă să prevadă ca el să fie flan
cat de un Consiliu consultativ care va 
elabora alături de el programul guver
namental".

Brazilia a votat 
împotriva unei hotărîri 

a O« S. A.
WASHINGTON. La insistențele 

S.U.A., Organizația Statelor America
ne (O.S.A.) a votat o hotărîre prin 
care și-a arogat dreptul de a „ancheta 
activitățile comuniste” în Statele U- 
nite sau în oricare altă țară din Ame
rica Latină „cu sau fără _ aprobarea 
guvernului țării în cauză". „Anche
tele" urmează să fie întreprinse de un 
comitet special al O.S.A. Reprezentan
tul Braziliei a votat împotriva acestei 
hotărîri și a declarat că guvernul Bra
ziliei „nu va accepta nici o acțiune 
din partea comitetului de anchetă". 
De la vot s-au mai abținut reprezen
tanții Mexicului, Venezuelei, Chile, 
Boliviei, Haiti și Republicii Domini
cane.

remarcabile în crearea forțelor armate 
ale U.R.S.S. și în apărarea statului so
vietic împotriva dușmanilor.

DJAKARTA. La 24 aprilie s-a des
chis conferința ziariștilor din țările 
Asiei și Africii. Președintele Sukarno 
a adresat delegaților la conferință un 
mesaj de salut.

HAVANA. Guvernul Cubei a am
nistiat un grup de cetățeni americani 
care ispășeau pedepse. La rîndul său 
guvernul S.U.A. a pus în libertate pe 
cetățeanul cuban Francisco Molina 
del Rio, deținut de mai mult de doi 
ani în S.U.A., precum și pe alți trei 
revoluționari cubani.

PEKIN. La 23 aprilie, la Pekin a 
avut loc un miting al reprezentanților 
vieții publice din Capitală în legătură 
cu vizita în China a președintelui 
Consiliului Executiv al R.A.U., Aii 
Sabri. La miting au luat cuvîntul Pin 
Cijen, președintele Comitetului popu
lar orășenesc din Pekin, și Ali Sabri. ,

NEW YORK. După cum relatează 
agenția M.E.N., „Consiliul Național al 
comandamentului revoluției al Siriei" 
a ratificat acordul cu privire la crea
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N. S. Hrușciov a primit 
pe ambasadorii S. U. À. 

și Angliei
MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 

24 aprilie, N. S. Hrușciov i-a primit 
la Kremlin pe F. Kohler, ambasa
dorul S.U.A., și pe H. Trevelyan, 
ambasadorul Marii Britanii, la ce
rerea acestora.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire în problemele interzicerii 
experiențelor cu arma nucleară. 
La convorbire a luat parte și An
drei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S.

AMMAN 24 (Agerpres). — După 
cum relatează agențiile de presă, in 
ziua de 23 aprilie, în Iordania au 
continuat demonstrațiile de protest 
împotriva regimului reacționar.

Poliția și armata au reprimat o 
demonstrație a studenților care a 
avut loc în centrul orașului Amman. 
Agenția U.P.I. relatează, citind sur
se diplomatice bine informate, că 
în urma focului deschis asupra de
monstranților 12 studenți au fost 
uciși și alți 60 răniți. Numărul ares
tărilor operate în rîndul studenților 
se ridică, după cum subliniază a- 
genția Reuter, la aproximativ 150. 
Un mare număr dintre aceștia sînt 
grav răniți. în cursul nopții în car
tierele capitalei Iordaniei s-au au
zit focuri de arme.

La Ramallah, oraș situat la nord 
de Ierusalim, studenți purtînd stea
guri negre au organizat o demon
strație pe principalele străzi ale o-

Evenimentele dan Iordania
• Noi ciocniri între armată ți populație • 11 miniștri ai fostului guvern 

au fost arestați.
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Președintele Băncii federala de rezerve din New York, Alfred Hayes, 
șl-a exprimat îngrijorarea față de scăderea valorii dolarului american. 
După cum a arătat el, într-o cuvînlare la New York, „în ultimii cinci ani 
s-a putut constata o serioasă diminuare a puterii de cumpărare a dolaru
lui într-un moment cînd Statele Unite trebuie să facă față unor deficite 
grele în plățile lor internaționale". El a cerut „ca o condiție a îmbunătățirii 
situației dolarului", ca S.U.A. „să oblige țările aliate de a cumpăra cît 
mai mult armament și echipament militar din S.U.A.".

Ziarul „Financial Times" a publicat graficul de mai sus înfățlșind 
scurgerea de aur din tezaurul S.U.A, între 1959—1963 (în milioane de 
dolari}.

rea Uniunii federale a Egiptului, Si
riei și Irakului.

BRUXELLES. în capitala Belgiei 
s-a anunțat oiicial că un număr de 
34 de violoniști tineri din 17 țări 
vor participa la concursul interna
tional „Regina Elisabeta’’ organizat 
la Bruxelles între 2 și 25 mai. Prin
tre aceștia se află tineri muzicieni 
din U.R.S.S., R. P. Romînă, Franță, 
Cuba, S.U.A., Japonia, Argentina, 
Belgia și din alte țări.

ATENA. Ministerul Afacerilor In
terne a interzis organizațiilor sindi
cale să organizeze mitingul de 1 Mai 
în Piața Klaftmonos din Atena. 82 de 
organizații sindicale din Atena și Pi
reu au protestat împotriva acestei 
măsuri arbitrare și au declarat că mun
citorii vor sărbători cu orice preț ziua 
de 1 Mai. Sindicatele au și început să 
organizeze mitinguri consacrate zilei 
de 1 Mai.

SAIGON. Agenția de presă sud- 
vietnameză relatează că la 23 aprilie 
a sosit la Saigon generalul locotenent 
Thomas Moorman, șef al statului ma
jor al forțelor aeriene ale S.U.A. în 
Pacific. Moorman va avea o serie de

MOSCOVA 24 (A-
gerpres). — La Institu
tul de energie ato
mică „Kurceatov" s-a 
obținut o plasmă sta
bilă la temperaturi 
înalte cu o durată 
lungă de existență. 
Temperatura ei este 
de aproape 40 milioa
ne de grade, iar densi
tatea — de circa 10 
miliarde particule pe 
centimetru cub.

Durata menținerii 
plasmei în instalație 
a putut fi adusă la 
sutimi de secundă. 
Pînă în prezent, atît 
în U.R.S.S. cît și 
peste hotare drept 
succes maxim era 
considerată menține
rea plasmei fier
binți dense în timpul

unei perioade de nu
mai cîteva sutimi de 
miimi de secundă.

Pentru a se obține 
menținerea stabilă a 
plasmei, s-a recurs la 
un cîmp magnetic cu 
o configurație geo
metrică complexă. 
Particularitatea sis
temului magnetic a- 
plicat o constituie 
faptul că intensitatea 
cîmpului crește în 
toate direcțiile din re
giunea ocupată de 
plasmă.

Dr. Igor Morohov, 
prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat 
pentru folosirea e- 
nergiei atomice de pe 
lîngă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., a-

Ședința plenară a Comitetului celor 18
GENEVA 24 (Agerpres). — La șe

dința plenară din 24 aprilie a Co
mitetului celor 18 state pentru 
dezarmare au continuat dezbaterile 
pe marginea problemei privind 
dezarmarea generală și totală. Au 
luat cuvîntul reprezentanții Polo
niei, Uniunii Sovietice, Angliei, 
S.U.A.

Reprezentantul Republicii Popu
lare Polone, M. Blusztajn, a subli
niat importanța deosebită pentru 
cauza păcii a propunerilor sovietice 

rașului în memoria celor uciși și 
răniți în cursul ciocnirilor din zilele 
trecute. Demonstrații împotriva re
gelui Hussein au avut loc și la Je
richo, unde poliția a deschis focul 
împotriva manifestanților. Unități 
militare continuă să patruleze în 
principalele orașe ale țării. Restric
ții de circulație au fost reintroduse 
la Hebron (în partea de nord a Ior
daniei) unde au avut loc noi cioc
niri, precum și în alte localități. 
Unități ale armatei au barat prin
cipalele șosele dintre Ierusalim și 
localitățile Ramallah, Nablus și Je
nin. Orașul Nablus se află complet 
înconjurat de unități militare.

în noaptea de 23 spre 24 aprilie, 
relatează agenția Reuter, 11 mem
bri ai fostului guvern al lui Rifai 
au fost arestați. Ei sînt acuzați „de 
a fi instigat la demonstrații împo
triva regelui Hussein“.

întrevederi cu personalități militare 
diemiste în vederea intensificării 
amestecului S.U.A. în Vietnamul de 
sud.

PARIS. Președintele Franței, de 
Gaulle, care întreprinde în prezent o 
nouă călătorie prin țară, s-a întîlnit 
miercuri, în orășelul Saint Dizier, cu 
Willi Brandt, primarul Berlinului oc
cidental, care a sosit în Franța într-o 
vizită de cîteva zile. Intr-o declarație 
făcută presei înainte de întîlnire, 
Brandt a arătat că intenționează să 
discute cu de Gaulle problema Ber
linului occidental. Se știe că Brandt 
a militat printre altele în favoarea ex
tinderii colaborării franco-vest-ger- 
mane și asupra Berlinului occidental.

LONDRA. La 23 aprilie a sosit la 
Londra, venind din Paris, A. Harri
man, secretar de stat adjunct al S.U.A., 
pentru a duce tratative cu ministrul 
englez al afacerilor externe, Home, în 
problema situației din Laos. La 22 a- 
prilie, această problemă a fost discuta
tă de Harriman la Paris cu reprezen
tanții guvernului francez.
Starea de asediu s-a prelungit 

în Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA. După 
cum transmite agenția Associated 
Press, noul dictator al Guatemalei, co
lonelul Enrique Peralta, a anunțat în 
seara de 23 aprilie prelungirea „stării 
de asediu“ în țară pe o perioadă de 
încă 30 de zile. 

preciază noile rezul
tate dobîndite de oa
menii de știință sovi
etici drept „cea mai 
mare realizare din ul
timii cîțiva ani în do
meniul fizicii plasmei 
stabile la temperaturi 
înalte".

Totuși, pentru a se 
realiza reacții termo
nucleare de mare in
tensitate va fi necesar 
să se ridice de cîteva 
ori temperatura plas
mei (la aproximativ 
200 milioane de grade) 
și să se sporească de 
mii de ori densitatea 
ei. Oamenii de știință 
de la Institutul 
„Kurceatov“ lucrează 
în prezent la rezolva
rea acestor probleme.

privind lichidarea tuturor mijloa
celor de transportare la țintă a 
armei nucleare, excluzînd un nu
măr de rachete strict limitat, asu
pra căruia să se cadă de comun 
acord, pe care să le dețină S.U.A. 
și Uniunea Sovietică pînă la în
cheierea celei de-a doua etape a 
dezarmării. Această propunere, a 
subliniat delegatul polonez, poate 
să devină hotărîtoare în soluționa
rea problemei dezarmării generale 
și totale.

Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
S. K. Țarapkin, a supus unei critici 
aspre poziția reprezentanților pu
terilor occidentale care nu-și pot 
imagina viața fără înarmare. Consi
derăm că este necesar să înfăp
tuim dezarmarea și acest lucru tre
buie făcut cît se poate mai hotărît, 
pînă ce nu va fi prea tîrziu, a spus 
el. în prezent din partea puterilor 
occidentale, a subliniat reprezen
tantul sovietic, se cere un răspuns 
simplu și clar la problema : sînt 
ele de acord să lichideze primejdia 
izbucnirii unui război racheto-nu- 
clear prin intermediul lichidării 
mijloacelor de transportare a arme
lor nucleare, așa cum propune 
Uniunea Sovietică ?

Delegatul britanic, Godber, a in
sistat ca Uniunea Sovietică să a- 
dopte propunerea occidentală cu 
privire la așa-numitul „control a- 
totcuprinzător”.

Delegatul englez a fost sprijinit 
de reprezentantul S.U.A., Ch. 
Stelle.

Următoarea ședință va av,ea loc 
Ia 26 aprilie.

PREAJMA
Campania electorală în vederea 

alegerilor parlamentare care vor 
avea loc la 28 aprilie în Italia se a- 
propie de sfîrșit. Voturile celor 
aproximativ 35 de milioane de ale
gători, care vor desemna 630 de de- 
putați și 315 senatori pentru a-i re
prezenta, pe timp de 5 ani, în par
lamentul republicii, sînt solicitate în 
mii-de mitinguri, întîlniri, conferințe, 
emisiuni speciale de radio, prin Io- 

. zinci de toate felurile, prin cantități 
imense de manifeste.

Campania se desfășoară de cîte
va săptămîni, dar numai în ultima 
ei parte partidele coaliției guverna
mentale: democrat-creștin, republi
can, socialdemocrat și socialist 
(ultimul acordă guvernului sprijinul 
său în parlament, dar nu face parte 
din guvern) s-au liotărît să prezinte 
în sfîrșit alegătorilor programele lor. 
Ceea ce atrage imediat atenția în 
aceste programe este o deplasare 
generală spre dreapta, iar în atitu
dinea partidului democrat-creștin o 
renunțare la unele din angajamen
tele luate anul trecut, în momentul 
formării actualului guvern, care se 
auto-denumește de „centru-stînga". 
Programul social-democraților co
incide, în punctele esențiale, cu cel 
al partidului democrat-creștin (sus
ținere a pactului agresiv nord-atlan- 
tic, anticomunism). Programul 
partidului socialist, (a cărui aripă de 
dreapta este condusă de Nennt), re
prezintă în unele puncte o adevărată 
renunțare la condițiile pe care acest 
partid le-a pus conducerii democrat- 
creștine în momentul formării gu
vernului de „centru-stînga", cînd și-a 
luat angajamentul de a-l sprijini în 
parlament. Astfel, în ce privește in
stituirea regiunilor, pe care forțele 
progresiste le consideră ca un mod 
mai democratic de administrare lo
cală, partidul democrat-creștin spu
ne clar: nici un fel de regiuni, dacă 
în cadrul lor nu va fi asigurat mo
nopolul său politic la fel ca în guver
nul central. (Se urmărește, printre 
altele, împiedicarea constituirii unor 
organe de administrare regională, 
cum sînt multe în prezent, în care 
comuniștii și socialiștii să dețină ma
joritatea).De aici cererea adresată 
socialiștilor de a nu colabora cu 
comuniștii. Or, această cerere a 
fost acceptată de conducerea de 
dreapta a partidului.

In ce privește politica agrară, 
partidul democrat-creștin neagă an-

MILANO (De la corespondentul 
nostru). — Miilor de vizitatori, oa
meni de afaceri și experți econo
mici care se perindă zilnic, prin fața 
standurilor Tîrgului internațional de 
la Milano — unde 46 de țări expun 
produse ale industriei lor grele — 
o uriașă turlă d© sondă metalică de 
36 metri înălțime le atrage imediat 
atenția. Produsă de industria con
structoare de utilaj petrolier din Ro- 
mînia, ea face parte din gama ma
șinilor pe care Republica Populară 
Romînă le expune anul acesta la 
tîrg.

R. P. Romînă participă pentru a 
opta oară la acest tîrg, așa că pro
dusele sale tradiționale sînt bine cu
noscute în Italia. De data aceasta 
însă, participarea Romîniei a căpă
tat un caracter nou, care arată pu
ternica dezvoltare industrială înre
gistrată în țară în ultimii ani.

Dacă în trecut exponatele sale se 
bazau în special pe produsele agri
cole, lemn și țiței, de data aceasta 
în numeroasele standuri ale Oficiu
lui romîn de informații tehnico-co- 
merciale se remarcă diferitele pro
duse ale industriei constructoare de 
mașini : instalația transportabilă de 
foraj T-50 și diferite utilaje petroliere.

Corespondență din Londra

DUPĂ ALDERMASTON
La reluarea lucrărilor Camerei 

Comunelor, după vacantă, marele 
marș de la Aldermaston la Londra 
și implicațiile sale subliniate de „in
cidentul manifestelor“ au fost evo
cate sub forma mai multor întrebări 
puse primului ministru. Acest marș, 
care a devenit o tradițională mani
festare (ajunsă la a șasea ediție) a 
dorinței de pace a poporului brita
nic a avut anul acesta o amploare 
mai mare decît oricînd în trecut.

Acest lucru s-a vădit și din com
poziția participanților la marș, al 
căror număr a crescut de la 10 000 
la 100 000 în cele 3 zile pînă s-a a- 
juns în centrul Londrei. Anul acesta 
au fost mult mai mulți tineri. Ziarul 
londonez „Evening Standard“ a în
cercat să minimalizeze importanța 
acestui protest al tinerilor — descri- 
indu-1 ca „un marș al copiilor“. Dar 
faptele sînt evidente. Tinerii partici
pant! veneau din fabrici și din mine, 
din universități, din colegii tehnice, 
din școli pedagogice, din ultimele 
clase ale liceelor, din organizațiile 
comuniste și socialiste de tineret, din 
secția de tineret a partidului labu
rist. în coloanele demonstranților au 
fost în acest an mai nțulte grupuri 
religioase decît în treciit.

Pentru zeci de mii de participanți 
ca și pentru numeroșj londonezi, 
care se aflau pe străzi, cele mai 
impresionante clipe ale marșu
lui au fost acelea în care co
loana demonstranților a defilat, păs- 
trînd o tăcete deplină, prin fața clă
dirilor ministeriale din Whitehall 
(cartierul guvernamental al Londrei 
— n.r.). Manifestarea a arătat astfel 
că poporul englez devine tot mai 
conștient că politica înarmărilor nu
cleare, a bazelor militare pe teritorii 
străine constituie o amenințare la 
adresa propriei sale exietențe.

In ce constă amintitul incident al 
manifestelor ? După cum s-a anun
țat, în rlndurile participanților la 
marș a fost distribuit un mate număr 
de manifeste (circa 20 000 de exem

ALEGERILOR
gajamentul de a lichida dijma, iar 
partidul socialist, în programul său, 
mi amintește nimic de reforma a- 
grară generală, care să dea pămîn- 
tul celor ce-l muncesc.

In politica externă, partidul demo
crat-creștin reconfirmă atașamentul 
față de politica „Atlantică", chiar 
dacă acum încearcă să nege că ade
rarea la planul american privind 
submarinele înzestrate cu rachete 
„Polaris" prevede folosirea bazelor 
italiene. Agenția „Associated Press“ 
a anunțat că, la recenta întîlnire de 
la Paris a miniștrilor de externe ai 
N.A.T.O., s-a hotărît dotarea avioa
nelor țărilor care aderă la acest 
plan cu rachete americane, deci și 
a avioanelor italiene. După cum sub
liniază ziarul „l’Unită", aceasta în
seamnă că, pentru prima dată, Ita
lia s-ar angaja direct în strategia 

Corespondență telefonică

atomică americană, la care ar parti
cipa în mod activ cu avioanele și pi- 
toții săi.

Întrebat ce va face partidul so
cialist în această eventualitate, 
Nenni a amînat răspunsul pînă 
după alegeri. Și această amînare a 
confirmat faptul că liderii de 
dreapta ai P.S.l. au renunțat la 
campania împotriva înarmării ato
mice a Italiei sau i-au pus surdină, 
pentru a nu-i supăra pe aliații lor 
democrat-creștini.

Partidul democrat-creștin își des
fășoară campania electorală sub 
semnul „continuității", cerînd ale
gătorilor să aibă încredere în așa- 
zisul „miracol economic“. Dar, ceea 
ce trezește îngrijorare este tocmai 
faptul că în ultimul an s-a înregis
trat o reducere a ritmului de creș
tere atît a producției cît și a veni
tului național față de anul prece
dent.

O serie întreagă de probleme 
acute ale Italiei nu numai că n-au 
fost rezolvate, dar s-au ridicat în 
mod și mai accentuat în pe
rioada de cînd Italia face parte 
din Piața comună. Astfel este, de 
pildă, tămâierea. în urmă ,a Su
dului, în situația de regiune slab 
dezvoltată, din care oamenii fug 
pur și simplu, în căutare de lucru. 
In ultimii ani, din regiunile de sud 
ale Italiei au fost constrînși să emi- 

tractoare , strunguri și alte mașini 
unelte, electromotoare etc. Unul din 
numeroșii vizitatori, care admira 
instalația de foraj, inginerul Sergio 
Seiafani, care lucrează la o mare 
societate italiană specializată în 
cercetările petroliere, a spus : „Că 
Romînia este o mare producătoare 
de petrol știam, dar că produce și 
instalații pentru exploatări petroliere 
este un fapt cu totul nou pentru mine. 
Acesta este un fapt reprezentativ 
pentru progresul pe care l-a făcut 
Romînia pe drumul dezvoltării sale 
industriale”.

Participarea R. P. Romîne la Tîr- 
gul de la Milano, una din impor
tantele manifestări economice de 
acest gen, prilejuiește de fiecare 
dată un contact rodnic, îndeosebi cu 
firmele italiene.

In ultimii ani, relațiile comerciale 
ale R. P. Romîne cu Italia s-au dez
voltat continuu. La dezvoltarea 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări contribuie și participarea 
la tîrguri internaționale — cum ar fi 
actualul Tîrg de la Milano — care 
permit o mai bună cunoaștere a eco
nomiei țărilor respective șl a posi
bilităților reciproce de export și im
port.

plare), ai căror autori se Întitulează 
„spioni ai păcii“, dar care nu sînt 
nici „Campania pentru dezarmarea 
nucleară“ (condusă de canonicul 
John Collins), nici Comitetul celor 
100, nici Comitetul englez pentru a- 
părarea păcii care au contribuit la 
organizarea marșului. Chemînd la 
abolirea cursei înarmărilor nucleare 
și relevînd pregătirile care se fac în 
Anglia în vederea unui război 
cu astfel de arme, manifestele 
dau o descriere amănunțită a 
celor 14 adăposturi subterane se
crete pe care guvernul le-a cons
truit în diferite regiuni ale țării pen
tru propriul său uz într-o astfel de 
eventualitate. Autenticitatea datelor 
a putut fi verificată chiar de parti- 
cipanții la marș, deoarece unul din
tre adăposturile semnalate este si
tuat în pădurea Reading, nu departe 
de traseul străbătut de demons
tranți. Circa 1 000 dintre ei s-au des
prins din coloană, au descoperit 
adăpostul și au demonstrat timp de 
cîteva ore în fața lui.

Este lesne de înțeles încurcătura 
în care s-au pomenit cercurile ofi
ciale, care nu au recunoscut nici
odată că în Anglia au loc astfel de 
pregătiri. O amplă anchetă, condu
să de însuși primul ministru, a fost 
deschisă imediat.

Ceea ce irită mai mult autoritățile 
este faptul că amintitele manifeste, 
arătînd cu claritate cît de mari sint 
riscurile unui război nuclear pentru 
un teritoriu atît de dens populat ca 
Anglia au făcut să crească indigna
rea maselor populare din Anglia îm
potriva cursei înarmărilor nucleare, 

încurajate de succesul marșului de 
la Aldermaston, forțele din Anglia 
care militează pentru pace și dezar
mare pregătesc noi acțiuni. Comite
tul englez pentru apărarea păcii va 
organiza, la 25 mai, un marș împotri
va bazelor din Scoția, cedate sub
marinelor americane înzestrate cu 
rachete „Polaris”.

GORDON SCHAFFER

DIN ITALIA
greze, în nordul țării sau peste ho
tare, peste 2 milioane de persoane. 
O altă problemă care frămîntă ma
sele muncitoare este problema sala
riilor, în prezent printre cele mai 
scăzute din Europa occidentală și 
care sînt mult rămase în urmă față 
de neîncetata creștere a prețurilor. 
Intr-un singur an, din februarie 
1962 pînă în februarie 1963, costul 
vieții a crescut cu 9,8 la sută. Pen
tru adîncirea contrastelor sociale 
este caracteristic că, dacă în 1956 
existau în țară 8 393 000 de munci
tori salariați cărora le revenea 47,1 
la sută din venitul național, în 1961 
numărul muncitorilor salariați a a- 
juns la 10 175 000, iar din venitul 
național le revenea numai 45 la 
sută. Aceste cîteva cifre șt date 
oglindesc în mod sumar adevărul 
despre „miracolul italian" și sînt 
efectele practice ale acțiunii mari
lor monopoluri, care domină în 
economia italiană.

Partidele social-democrat, repu
blican și socialist își desfășoară 
campania electorală cu promisiunea 
că angajamentele din program pe 
care guvernul de „centru-stînga“ 
nu și le-a ținut, vor fi reluate oda
tă cu formarea, după alegeri, a unui 
nou guvern similar. Partidul Comu
nist Italian arată însă că problema 
de bază a vieții politice italiene este 
astăzi crearea unei largi unități a 
forțelor democrate, care să poată 
impune o schimbare radicală în o- 
rientarea politică atît pe plan in
tern, cît și pe plan extern. In cursul 
campaniei electorale, P.C.l. denunță 
profundele contradicții de clasă 
care caracterizează societatea ita
liană, arată că pentru schimbarea 
orientării politice este nevoie ca 
monopolul puterii, deținut de am de 
zile de partidul democrat-creștin, să 
fie desființat. P.C.l. duce o campa
nie împotriva aderării la forța mul
tilaterală a N.A.T.O., cere ca Italia 
să promoveze o politică de pace, de 
neutralitate. Pentru sprijinul de 
care se bucură P.C.l. este semnifi
cativ că o serie de oameni de cul
tură, artă și știință, care nu sînt în
scriși în P.C.l., se prezintă, ca Al
berto Carocci și Carlo Levi, pe lis
tele sale. Alții declară deschis, așa 
cum au făcut regizorul Luchino 
Visconti, scriitorul Guido Piovene șt 
numeroși alții, că vor vota pentru 
Partidul Comunist Italian.
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