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In ultima săptămfnă, ritmul semănatului la po

rumb a fost intensificat, însămînțîndu-se peste 
1 600 000 ha. Este rodul muncii harnice a mecaniza
torilor din S.M.T. și G.A.S., a colectiviștilor, a cadre
lor de specialiști din agricultură, a muncii po
litice și organizatorice desfășurate de organele de 
partid, sfaturile populare și consiliile agricole. Co
lectiviștii din raioanele Lehliu, Slobozia, Urziceni, 
Călărași, Negru-Vodă, Făurei și altele ca și lucră
torii din gospodăriile de stat din Trusturile Con
stanța și Călărași au terminat de cîteva zile semă
natul porumbului făcînd lucrări de bună calitate. în 
raionul Negru-Vodă, de exemplu, în decurs de nu
mai nouă zile s-au însămînțat peste 38 000 ha cu 
porumb în gospodăriile colective și 13 000 ha în 
gospodăriile de stat. S-au evidențiat în mod deose
bit S.M.T.-urile Topraisar și Chirnogeni, gospodă
riile colective Negru-Vodă, Chirnogeni, Lanurile, 
precum și gospodăriile de stat Costache Burcă/Pe- 
cineaga și altele, unde s-a lucrat din zori și pînă 
seara, iar în unele locuri și în timpul nopții, la pre
gătirea terenului.

Potrivit dalelor primite de Consiliul Superior ai 
Agriculturii, pînă la 25 aprilie s-a semănat cu po
rumb peste 50 la sută din suprafața planificată. în 
regiunile Dobrogea, București, Banat, Galați și Plo
iești această lucrare se apropie de sfîrșit. De ase
menea, în majoritatea regiunilor se însămînțează ul. 
timele suprafețe cu sfeclă de zahăr, floarea-soare- 
lui și in pentru ulei. Cartofii au fost plantați pînă 
acum pe mai mult de 70 la sută din terenurile pre
văzute, legumele — pe 50 la sută.

Este necesar ca în zilele care urmează să fie in
tensificat ritmul însămînțării porumbului, astfel ca 
această importantă lucrare să fie terminată grab
nic — factor de mare însemnătate pentru asigurarea 
unor producții mari la hectar. în acest scop, este 
necesar ca tractoarele și mașinile de semănat din 
unitățile care au terminat însămînțările să fie tri
mise acolo unde această lucrare încă nu a fost ter
minată. Da asemenea, consiliile agricole locale, 
conducerile unităților agricole socialiste trebuie să 
urmărească în continuare buna folosire a tractoare
lor șl mașinilor agricole ca și executarea lucrărilor 
la un înalt nivel agrotehnic.

In atenția organelor locale de partid și de stat 
trebuie să stea, de asemenea, realizarea planului 
de însămînțări la sfecla de zahăr, floarea-soarelui 
și să se grăbească plantarea cartofilor, a răsadu
rilor de legume în cîmp, precum și plantările de vii. 
O grijă deosebită va trebui să se acorde însămîn- 
țării fasolei atît în ogor propriu cît și în culturile 
intercalate și efectuării lucrărilor potrivit normelor 
agrotehnice. Terminarea în cel mai scurt timp a în- 
sămînțărilor de primăvară, îndeplinirea integrală a 
planului , la fiecaie cultură și. efectuarea lucrăriloi 
în condiții agrotehnice superioare eînt condiții 
de mare însemnătate pentru obținerea unor pro
ducții sporite la toate culturile.

Pe ogoarele Banatului
TIMIȘOARA (coresp. 

„Scînteii"). — Pînă în sea
ra zilei de 26 aprilie, în 
regiunea Banat s-au semă
nat cu porumb peste 
230 000 hectare, ceea ce 
reprezintă mai bine de 75 
la sută din suprafața pla
nificată pentru această cul
tură. în raioanele Sînrricolau 
Mare și Arad, colectiviștii 
însămînțează ultimele su
prafețe cu porumb, ier cei 
din raionul Timișoara au în

Raioane
CONSTANȚA (coresp. 

„Scînteii“). — în gospodă
riile de stat și gospodăriile 
colective din regiunea Do
brogea, însămînțatul po
rumbului se desfășoară din 
plin. Pînă acum, în afară de 
Trustul gostat Constanța și 
raionul Negru-Vodă, au ra
portat terminarea acestei 
lucrări și unitățile agricole 
socialiste din raioanele Med
gidia, Adamclisi, precum și 
unitățile care aparțin de 
orașul Constanța. în pre
zent, în toate gospodăriile 
agricole de stat și gospodă
riile colective se face gră- 
patul terenului pe care a 
fost însămînțat porumbul.

sămînțat aproape 80 ia sută 
din suprafața destinată cul
turii porumbului. Pînă a- 
cum, un număr de peste 60 
gospodării colective din 
regiune, printre care cele 
din lecea, Biled, Variaș, 
Checea și altele, au termi
nat semănatul porumbului. 
Aceste realizări sînt rezul
tatul bunei organizări a 
lucrului în această campa
nie, al muncii însuflețite a 
mecanizatorilor și colecti
viștilor.

fruntașe
CRAIOVA (coresp. „Scîn

teii“). — In gospodăriile a- 
gricole colective din regiu
nea Oltenia se lucrează in
tens în aceste zile la semă
natul porumbului. Zilnic se 
însămînțează cîte 27 000- 
28 000 hectare. Fină în 
seara zilei de 27 aprilie, 
toate gospodăriile agricole 
colective din raioanele Co
rabia și Scgarcea au termi
nat semănatul porumbului. 
In total, în aceste două ra
ioane s-au însămînțat cu 
porumb 21 799 hectare și 
respectiv 23 000 hectare. Se
mănatul porumbului se a- 
propie de sfîrșit și în gos
podăriile colective din ra
ioanele Caracal și Calafat.

Constructori șl construcții... (Imagini dintr-un nou cartier al orașului Tg. Mureș)

Adunări festive 
în întreprinderi 

și instituții
în întreaga țară 

continuă să aibă loc 
adunări consacrate 
Zilei de 1 Mai.

Peste 3 000 de 
muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la 
Uzinele „23 Au
gust“ au luat parte 
la adunarea festivă 
consacrată Zilei de 
1 Mai. Tov. Pană 
Gheorghe, secretar 
al Comitetului oră
șenesc București al 

vor-

in întrecerea socialistă

Culturi intercalate
BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 

Tot moi multe gospodării colective 
din regiunea Brașov cultivă fasole în 
cultură intercalată printre porumb. 
Anul acesta gospodăriile colective din 
regiune vor cultiva fasole printre po
rumb pe o suprafață de circa 21 000 
ha. Colectiviștii din Hălchiu, văzînd 
avantajele ce le au prin cultura fa
solei, au mărit suprafața cultivată a- 
nul acesta pe ogor propriu, iar în cul
tura intercalată ei au însămînțat în a- 
ceste zile 44 ha. Colectiviștii au fo
losit ca sămînță fasolea Măruntă de 
Transilvania.

Fasole în cultură intercalată au în
sămînțat gospodăriile colective din 
Sînpetru, Cristian și din alte comune.

A À 7 :

Brigada a XIII-a de tractoare de la S.M.T.-Adjud, care 
lucrează la G.A.C. Ruginești, este fruntașă pe stațiune. 

In fotografie : Ion Mlhalea, șeful brigăzii, împreună cu 
Ștefan Căruceru, președintele gospodăriei, controlînd cali
tatea lucrărilor.

Mari posibilități de sporire 
a producției de fasole pentru boabe

Printr-o hotărîre 
aAx a Consiliului de

UævvL Miniștri au fost
luate 0 serie de 
m^suri privind 

j/ 9 îmbunătățirea re-
WJ I gimului de con-
gSlJf KCtV’1 tractare a fasolei

boabe. Aplicarea 
l°r va duce la 

Bv sporirea produc-
' 11*  această cul-

« < tură care, datorită
/Jl)' însușirilor sale a-
U'y limentare, este

cea mai valoroasă 
dintre plantele leguminoase cul
tivate pentru boabe.

Boabele de fasole au o mare va
loare alimentară. Conținutul lor 
în proteine ajunge pînă la 28-29 
la sută, întrecînd odată și jumă
tate carnea, iar valoarea în calorii 
este mult mai mare. Cultura fa
solei este avantajoasă și datorită 
faptului că este o bună plantă 
premergătoare pentru celelalte 
plante care se cultivă după ea. Fa
solea bine întreținută lasă în pă- 
mînt circa 70 kg de azot la ha.

Cultura fasolei are o veche tra
diție în țara noastră, cultivîndu-se 
cu bune rezultate atît în ogor pro
priu cît și intercalată prin po
rumb în toate regiunile țării. Ex
tinderea fasolei pe suprafețele 
prevăzute și obținerea unor re
colte mari la hectar este de mare 
însemnătate pentru aprovizio
nare.

Soiurile de fasole cultivate pen
tru boabe se împart în urcătoare, 
oloage și semiurcătoare. Pentru 
cultura pură sau intercalată, cele 
mai potrivite sînt soiurile de fa
sole semiurcătoare sau oloage. 
Iată cîteva din soiurile și popu
lațiile cultivate în cîmp la noi :

Soiul Oușoară de Moldova răs- 
pîndit în Moldova și Transilvania. 
Are tulpina semiurcătoare, iar la 
umiditate mare planta crește mai 
înaltă. Perioada de vegetație este 
de 90—100 zile. Fiind mai puțin 
rezistentă la secetă, este indicat

să se cultive în regiunile din nor
dul țării : Iași, Bacău și Suceava. 
Soiul Cealî este răspîndit în Dobro
gea și are tulpina semiurcătoare, 
ajungînd pînă la 70 cnț înălțime, 
iar perioada de vegetație — 90-100 
zile. Acest soi este apreciat pentru 
însușirile sale culinare : gust plă
cut, untos și fierbe ușor. Faso
lea de Ialomița este semiurcă
toare. Fiind destul de rezistentă la 
secetă și răceală, reușește în par
tea de sud a regiunii București. 
Fasolea Măruntă de Transilvania 
este semiurcătoare, tulpina ajun
gînd pînă la 50-60 cm înălțime. 
Este mai tîrzie și puțin rezistentă 
la secetă. Dă rezultate bune în re
giunile Cluj, Hunedoara și Bra
șov. Michigan este un soi de fa
sole semiurcătoare. Este mai pu
țin rezistentă la secetă și de aceea 
se recomandă să fie cultivată în 
zonele cu precipitații mai multe 
și anume în nordul Moldovei și în 
regiunile Cluj, Maramureș, Cri- 
șana și Banat. Albă mare (Boam- 
bă) este un soi urcător, se cultivă 
pe araci în regiunile Bacău, Iași 
și Suceava. Soiul de fasole oloagă 
I.C.A. 416 are bobul mare, este 
destul de timpurie, cu o perioadă 
de vegetație de 70-85 de zile. Este 
destul de rezistentă la secetă și 
mai productivă decît soiurile lo
cale. Se recomandă să se cultive 
în regiunile București, Ploiești, 
Argeș, Dobrogea și Banat. I.C.A. 
332 este un soi de fasole oloagă 
mică. Este rezistent la mană, vi
roză și antracnoză și se. reco
mandă să se cultive în regiunile 
București, Ploiești, Dobrogea, Iași 
și Banat.

Pentru fasole se potrivesc foar
te bine solurile fertile, afinate și 
care se încălzesc ușor. în solurile 
grele, umede, reci, fasolea crește 
încet, dă producții mai mici. Fa
solea dă producții mari în solurile 
aluvionare, unde umiditatea aeru
lui este mai ridicată.

Pentru obținerea de producții 
mari se recomandă a fi folosite 
îngrășămintele organice și mine

rale. Gunoiul de grajd se dă în 
cantitate de 15—20 tone Ia ha. în
grășămintele minerale asigură spo
ruri de recoltă numai atunci cînd 
sînt date în doze moderate. In 
condițiile noastre de cultură se 
pot obține producții sporite prin 
aplicarea a 150 kg azotat de amo
niu la ha și 200 kg supertosfat 
la ha.

Fasolea se cultivă singură și in
tercalată prin porumb. în asigu
rarea de producții sporite, o deo
sebită însemnătate are respectarea 
epocii optime de semănat. Faso
lea trebuie semănată cînd tempe
ratura solului a ajuns la 10—12 
grade. Ea se seamănă odată cu 
porumbul sau îndată după po
rumb. Dacă se întîrzie semănatul, 
tulpina crește prea mult, se pre
lungește înfloritul și plantele su
feră mult din cauza căldurilor, 
mai ales în timpul legatului flori
lor. Fasolea semănată la vreme 
nu formează ațe, tulpina rămîne 
mai mică, înflorește uniform în 
timpul cînd nu este căldură și us
căciune prea mare, nu suferă de 
secetă și dă producții sporite. La 
semănatul prea tîrziu, foarte mul
te păstăi rămîn seci din cauză că 
înfloritul coincide cu o perioadă 
călduroasă și uscată.

Cantitatea de sămînță ce se dă 
la hectar variază după mărimea 
boabelor. La soiurile cu bobul 
mai mare se dau 100—120 kg la 
ha, iar la cele cu bobul mic — 
cîte 80 kg la ha.

Distanța între rînduri la fasole 
variază după portul plantei și 
condițiile de lucru. Din experien
țele făcute și rezultatele obținute 
în producție de către unitățile 
care au cultivat fasole pe suprafe
țe mai mari și au executat lucră
rile de îngrijire cu mijloace meca
nizate, producțiile cele mai bune

Prof. GH. VÂLUȚÂ 
Institutul Central de Cercetări 

Agricole

(Continuare in pag. III-a)

P. M. R„ a 
bit despre însemnătatea Zilei soli
darității internaționale a celor 
muncesc, despre succesele obținute 
de oamenii muncii din Capitală și 
din uzină în întîmpinarea acestei 
sărbători. In cinstea Zilei de 1 
Mai, muncitorii de la Uzinele „23 Au
gust“ au dat peste plan 383 tone de 
oțel lichid, 241 tone de piese brute și 
163 tone de utilaj pentru industria si
derurgică.

La adunarea festivă care a avut loc 
la Atelierele de material rulant din 
Cluj a vorbit tov. Vasile Vaida, mem
bru al C.C. al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Cluj al P.M.R., iar 
la Uzinele de pielărie și încălțăminte 
din aceeași localitate a vorbit tov. Cle
ment Rusu, membru al C.C. al P.M.R., 
președintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Cluj.

Adunări consacrate Zilei de 1 Mai 
au mai avut loc la schela Boldești — 
regiunea Ploiești, la întreprinderea 
„Partizanul" din Bacău, la Uzinele 
Mai" din Baia Mare și în alte zeci de 
întreprinderi și instituții din țară.

(Agerpres)
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Mîndria constructorilor de tractoare
BRAȘOV (coresp. „Scînteii”). — Ma

rea sală a clubului uzinelor de trac
toare din Brașov devenise neîncăpă
toare. Peste 1 200 de forjori, turnători, 
strungari, frezori, oțelari, tehnologi, 
proiectanți au ținut să ia parte la adu
narea festivă consacrată zilei de 1 Mai.

Despre însemnătatea zilei de 1 Mai a 
vorbit tovarășul inginer Viorel Metea, 
prim-secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Brașov, care a subliniat cu 

' acest prilej rezultatele obținute de oa
menii muncii din țară și regiune, en
tuziasmul cu care construiesc socia
lismul. Vorbitorul a scos în evidentă 
aportul însemnat pe care l-a dat și-l dă 
colectivul constructorilor de tractoare 
la înfăptuirea politicii partidului.

Pentru rezultatele obținute în muncă 
anul trecut, uzinei i s-a acordat de că
tre Consiliul Central al Sindicatelor din 
R.P.R. titlul de întreprindere fruntașă 
pe ramură în întrecerea socialistă pe 
țară și de către Consiliul Regional al 
Sindicatelor din Brașov titlul de în
treprindere fruntașă pe ramură în în
trecerea socialistă pe regiune.

în cadrul întrecerii cele peste 460 de 
brigăzi de producție s-au străduit să 
dea produse de calitate superioară, să 
îmbunătățească permanent caracteris
ticile tehnico-economice ale tractorului. 
An de an s-au. făcut pași mari în ceea 
ce privește tehnicitatea întreprinderii, 
jntroducîndu-șe pe scară largă teh
nica și tehnologia modernă. La re
zultatele bune obținute în această 
direcție o contribuție deosebită au 
adus-o sectoarele de concepție ale uzi
nei care au proiectat și reproiectat o

(TZ&adele miwieti entuziaste.
GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — Co

lectivul fabricii de conserve din Tecuci 
și-a cîștigat un frumos renume pentru 
produsele de bună calitate puse în ul
timul an la îndemîna consumatorilor. 
Fabrica — construită în anii puterii 
populare — produce aproape 60 de 
sortimente de conserve. Înzestrată la un 
înalt nivel tehnic — cu linii automate, 
laboratoare, mașini și utilaje perfecțio
nate — această importantă unitate a 
industriei alimentare creează muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor de aici 
condiții din cele mai bune de muncă.

In 1962 producția de conserve a fa
bricii a sporit aproape de două ori 
față de 1960. Bilanțul anului trecut este 
bogat și în alte realizări. Productivitatea 
muncii planificată a fost depășită, iar la 
prețul de cost s-au obținut economii 
în valoare de 6 477 000 lei.

Harnicul colectiv al Fabricii din Te
cuci întîmpină ziua de 1 Mai cu noi 
succese în întrecere. PlanuJ. pe primele 
4 luni ale acestui an a fost realizat la 
toate sortimentele cu 3 zile înainte de 
termen.

Ieri, cu prilejul adunării festive con
sacrate zilei de 1 Mai, munca harnică 
a colectivului fabricii de conserve Te
cuci a primit o răsplată bine meritată. 
Tovarășul Anton Stoianovici, membru al 
Prezidiului Consiliului Central al Sin
dicatelor, a înmînat colectivului fabricii 
din partea Consiliului Central al Sindi
catelor Steagul roșu de, întreprindere 
fruntașă și Diploma de întreprindere 
fruntașă pe ramură în întrecerea 
cialistă pe țară.

Mulțumind în numele colectivului 
pentru înalta distincție acordată, tova
rășul Ghiță Marin, directorul fabricii, a 
exprimat angajamentul tuturor muncito
rilor și tehnicienilor de a munci în 
așa fel îneît pe poarta fabricii să iasă 
numai conserve de calitate superioară 
care să satisfacă exigențele mereu cres- 
cînde ale cumpărătorilor.

Colective evidențiate
Uzinele

„Carbochim"-
Cluj

In anul trecui 
colectivul Uzine
lor „Carbochim”- 
Cluj a dat pește 
plan o producțle- 
peste 13 milioanemarfă în valoare de

de lei șl a realizat economii șl bene
ficii suplimentare de circa 8 200 000 
Iei. Calitatea produselor a fost simți
tor îmbunătățită. Pentru realizările 
obținute anul trecut întreprinderea a 
fost distinsă cu Diploma de întreprin
dere evidențiată pe

Exploatarea
minieră
Rovinari

ramură.

Ieri după-amla- 
ză colectivului 
exploatării mi
niere Rovinari i 
s-a înmînat Di

ploma de întreprindere evidențiată pe 
ramură pentru realizările deosebite 
obținute anul trecut în întrecerea so
cialistă. In 1962 minerii de la Rovinari 
au livrat cu 17,1 la sută mal mult 
cărbune, realizînd totodată economii 
în valoare de 3 859 000 lei.

!n întîmpina- 
rea zilei de 1 
Mal brigada de 
turnători con
dusă de Ion 
Stefan de la 
Uzinele „Tim
puri Noi" din 
Capitală obține 
cu fiecare zi de 
întrecere noi 
succese în mun
că. De la înce
putul anului și 
pînă în prezent 
brigada a dat o 
importantă can
titate de piese 
peste plan șl 
a obținut în
semnate eco
nomii de metal 
prin reducerea 
cu 15 la sută a 
adausurilor de 
prelucrare. In 
fotografie : Ion 
Ștefan, șeful 
brigăzii.

(Foto :
R. Costin)

serie de produse. în anul trecut au fost 
modernizate 65 de utilaje, agregate și 
mașini.

Prin introducerea în sectoarele calde 
a unor procedee tehnologice moderne 
s-a reușit să se îmbunătățească simțitor 
calitatea pieselor turnate și forjate și 
să se realizeze în același timp economii 
importante de metal.

Uzinele de tractoare și-au îndeplinit 
anul trecut planul producției marfă în 
proporție de 103,5 la sută, productivi
tatea muncii crescînd în același timp 
simțitor. Și în trimestrul I al acestui an 
rezultatele obținute de acest harnic co
lectiv sînt remarcabile. Planul produc
ției globale și marfă a fost realizat în 
proporție de 101,3 la sută și, respectiv. 
100,36 la sută, obținîndu-se, în același 
timp, și importante economii suplimen
tare la prețul de cost. Secție fruntașă a 
uzinei în întrecere este oțelăria, care are 
pînă acum o depășire de plan de 4 la 
sută și a redus simțitor prețul de cost 
pe tona de piese livrate prin îmbună
tățirea tehnologiei de fabricație.

în lupta pentru realizarea sarcinilor 
de plan s-au evidențiat echipa de topi- 
tori condusă de Constantin Bugescu, 
cea de formatori a comunistului Gheor
ghe Avram, forjorii Gheorghe Giurgiu, 
Constantin Neculici, Dumitru Turea, 
inginerii de la serviciile de concepție 
Tiberiu Vădănici, Vladimir Covacie- 
vici și alții.

Sala s-a umplut de aplauze cînd to
varășul Martin Isac, președintele Con
siliului Central al Sindicatelor din 
R.P.R., a înmînat constructorilor de 
tractoare Steagul roșu de întreprin
dere fruntașă, urînd acestora noi succe
se în muncă. Tovarășul Virgil Nogea, 
președintele Consiliului regional al Sin
dicatelor din Rrașov, a înmînat apoi 
colectivului uzinei Diploma de în
treprindere fruntașă în întrecerea so
cialistă pe regiunea Brașov, în ramura 
metalurgiei și construcțiilor de mașini.

A luat cuvîntul apoi tovarășul Mihai 
Marinescu, adjunct al ministrului meta
lurgiei și construcției de mașini, felici- 
tînd pe muncitorii, tehnicienii și ingine
rii uzinei pentru distincțiile primite. 
Constructorii de tractoare au mai fost 
felicitați de către tovarășul Aldea Mili
tam, prim-secretar al Comitetului re
gional de partid Brașov.

Luînd cuvîntul tovarășul Emil Oniga, 
directorul general al uzinelor, a mulțu
mit în numele întregului colectiv pen
tru distincțiile acordate. El a arătat că 
și în viitor colectivul constructorilor de 
tractoare va lucra cu entuziasm și simț 
de răspundere îneît să obțină realizări 
și mai de seamă. Tov. ing. Alexandru 
Tripșa, secretar al comitetului de 
partid al uzinei, și ing. Ilie Trandafi- 
rescu, Erou al Muncii Socialiste, au 
exprimat de asemenea hotărîrea între
gului colectiv de a dezvolta continuu 
succesele obținute.

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — La 
clubul muncitorilor forestieri din Vatra 
Dornei a avut loc ieri o adunare festi
vă consacrată zilei de 1 Mai. Cu acest 
prilej forestierii dorneni au trecut în re
vistă rezultatele obținute în cursul a- 
nului trecut și în primul trimestru al 
acestui an. Vin informarea prezentată 
de către tov. inginer Virgil Dunăreanu, 
directorul întreprinderii, a reieșit că în
treprinderea forestieră Vatra Dornei și-a 
îndeplinit și depășit planul producției 
atît în sectorul silvic cît și la exploa
tare și industrializare. Întregul plan 
al sectorului de cultură și refacere a 
pădurilor a fost realizat și depășit, ob- 
ținîndu-se economii în valoare de peste 
70 000 lei.

Muncind cu însuflețire pentru tradu
cerea în viață a sarcinilor de produc
ție, lucrătorii de pădure și din unită
țile de industrializare a lemnului au 
reușit, să realizeze planul pe 1962 la 
producția globală în procent de 103,86 
la sută, iar la producția marfă — în 
procent de 100.98 la sută.

Printr-o sortare și debitare corectă a 
buștenilor în gatere, planul de calitate 
superioară la cherestea de rășinoase a 
fost depășit, realizîndu-se un procent 
de 39,68 la sută, față de 35 la sută pla
nificat ; s-a dat în plus 9 550 mc che
restea de calitate superioară.

Rezultatele obținute s-au datorat în 
primul rînd organizării muncii în bri
găzi complexe cu plata în acord global. 
Pe întreaga întreprindere au fost orga
nizate 39 brigăzi. Cu ajutorul acestor 
brigăzi a fost exploatată'61,74 Ia sută 
din masa lemnoasă dată în lucru, reali- 
zînd o productivitate zilnică de 2,05 mc 
pe om-zi. In ctirsul trimestrului I al 
acestui an 80,40 la sută din masa lem
noasă dată în exploatare a fost exploa
tată cu brigăzi complexe.

Dezvoltînd experiența dobîndită în 
anul 1962, forestierii dorneni au obținut 
în continuare noi succese în primul tri
mestru al anului ; producția globală a 
fost realizată în procent de 101,96 la 
sută, iar producția marfă în procent de 
110,28 la sută.

Pentru succesele obținute în cursul 
anului trecut, colectivului Întreprinde
rii forestiere Vatra Dornei i s-a înmî- 
nat, în cadrul adunării festive, de că
tre tov. Constantin Eftimie, membru al 
Prezidiului Consiliului Central al Sindi
catelor, Steagul roșu de întreprindere 
fruntașă și diploma de întreprindere 
fruntașă pe ramură în întrecerea socia
listă pe țară.

In cuvîntul lor, numeroși muncitori, 
ingineri și tehnicieni și-au exprimat 
bucuria pentru distincția primită și s-au 
angajat să muncească neobosit pentru 
îndeplinirea și depășirea angajamentelor 
luate în acest an.

a Comitetului de Stat
Sîmbătă s-au încheiat lucrările 

ședinței plenare a Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

în continuarea discuțiilor la cel 
de-al doilea punct al ordinei de zi 
cu privire la unele probleme ale re
pertoriului teatrelor dramatice au 
luat cuvîntul : Traian Șelmaru, re
dactor șef al revistei „Teatru“, regi
zorul George Dem. Loghin, decanul 
Facultății de Teatru a Institutu
lui de artă teatrală și cinematogra
fică „I. L. Caragiale" din București, 
Radu Cîrneci, secretar al Comitetu
lui regional de cultură și artă Ba
cău, Dan Nasta, regizor la Teatrul 
de Stat din Timișoara, Octavian 
Nistor, secretar al C.C. al U.T.M., 
acad. George Oprescu, directorul 
Institutului de istoria artei al A- 
cademiei R.P. Romîne, Petre Dragu, 
secretar literar al Teatrului Națio
nal din Craiova, dramaturgul Aurel 
Baranga, secretar al secției de dra
mă a Uniunii Scriitorilor, artista

pentru Cultură și Artă
Victoria Dinu, directoarea Teatru
lui regional București, prof. univ. 
George Ivașcu, redactor șef al re
vistei „Contemporanul", Romeo 
Profit, secretar literar al Teatrului 
de Stat din Constanța, dramaturgul 
Sergiu Fărcășan.

în cadrul dezbaterilor a luat cu
vîntul tov. Dumitru Popescu, vice
președinte al Comitetului de stat 
pentru Cultură și Artă.

Vorbitorii au relevat succesele 
obținute de colectivele Tjeatrale din 
țara noastră și de dramaturgi în a- 
sigurarea unui repertoriu de înaltă 
ținută ideologică și artistică ; ară- 
tînd lipsurile care mai există în a- 
cest domeniu, ei au făcut totodată 
propuneri menite să ducă la dezvol
tarea dramaturgiei originale, la îm
bunătățirea muncii de elaborare a 
repertoriilor teatrelor.

în încheierea discuțiilor au fost 
adoptate hotărîri ale C.S.C.Â, pri
vind îmbunătățirea continuă a re
pertoriului teatrelor dramatice.

In vederea deschiderii sezonului pe litoral
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). — 

Sîmbătă la Eforie Nord a avut loc o 
consfătuire în cadrul căreia s-a analizat 
stadiul pregătirilor în vederea deschide
rii sezonului de vară pe litoral. La con
sfătuire au participat reprezentanți ai 
organelor locale, conducători de uni
tăți ale stațiunilor de odihnă etc. Cu 
acest prilej s-a scos în evidență faptul 
că, în linii mari, pregătirile pentru des-

chiderea sezonului de vară sînt înche
iate. în toate stațiunile majoritatea vi
lelor sînt pregătite pentru a-și primi 
oaspeții. In prezent se face instruirea 
personalului de deservire, se lucrează la 
amenajarea parcurilor, drumurilor etc.

în cadrul consfătuirii au fost adop
tate o serie de măsuri menite să ducă 
la grăbirea lucrărilor de pregătire a sta- 
țiuniloi de pe litoral.
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Educarea partinica a candidaților 
și a noilor membri de partid

Organele și organizațiile de partid 
dip Baia Mare, preocupate de în
tărirea rîndurilor partidului, acordă 
o mare atenție dezvoltării calități
lor politico-morale și profesionale 
ale noilor membri și candidați de 
partid ; în mod sistematic se ana
lizează cum se desfășoară munca 
de educare partinică a celor pri
miți în partid, înarmarea lor cu în
vățătura marxist-leninistă, cu poli
tica partidului nostru. O bună ex
periență au acumulat organizațiile 
de bază de la combinatul chimic, 
de la Uzinele „1 Mai" și de la ex
ploatarea minieră „Petre Gheorghe“ 
în organizarea studiului candidați
lor și noilor membri de partid. în 
aceste întreprinderi toți membrii și 
candidații de partid obțin rezul
tate bune la cercurile învățămîntu- 
lui de partid.

Cele mai multe organizații de 
bază din oraș repartizează sarcini 
concrete, mobilizatoare, noilor 
membri și candidați de partid. 
La întreprinderile miniere „Iozsa 
Béla“ și Herja, candidaților de 
partid li s-au trasat sarcini po
trivit cu aptitudinile și cu pregă
tirea fiecăruia. Unii se ocupă de 
extinderea unor metode noi de lu
cru ; alții fac parte din colectivele 
de redacție ale gazetelor de perete. 
O serie de membri și candidați de 

' partid desfășoară o intensă muncă 
politică pentru descoperirea și va
lorificarea rezervelor interne în ve
derea sporirii productivității mun
cii, îmbunătățirii calității produ
selor, reducerii prețului de cost.

Cum va arăia orașul Piatra Neamf Țifei peste plan
întreaga zonă centrală a 

orașului Piatra Neamț s-a 
transformat intr-un adevă
rat șantier, Macaralele-turn se 
iau parcă la întrecere cu 
înălțimea Cozlei sau a Pietri- 
cicăi; excavatoarele scormo
nesc adine pămîntul; auto
basculantele transportă fără 
încetare mii de tone de mo
loz și materiale de construc
ții. Cîteva mii de oameni lu
crează aici la ridicarea unor 
noi construcții de locuințe 
șl obiective social-culturale. 
Pînă la sfîrșitul anului în a- 
ceastă zonă a orașului vor fi 
ridicate peste 1 200 aparta

Condiții de muncă îmbunătățite
In anii regimului hurghe- 

zo-moșieresc minele din bazi
nul Comăneștiului se situau 
pe unul din ultimele locuri 
din țara noastră în ce pri
vește gradul de înzestrare 
tehnică și condițiile, de. mun
că. In toate minele ' se lucra - 
exclusiv manual. 'Minerii'' e\ 
rau nevoiți să parcurgă pe 

'jos, prin noroi și p’rin întu
neric 5—6 km pen'ttU :a'-ajun
ge la fronturile de lucru. Ae- 
rajul se făcea cu ventilator 
de mină.

Azi minele din bazinul Co- 
măneștilor au devenit de ne

Candidații de partid Gayrilă Simion 
și Ion Roman IV din organizația 
de bază a sectorului I de la mina 
„Drapelul Roșu“, prin exemplul lor 
personal și prin activitatea politică 
desfășurată în rîndurile minerilor 
dintr-o echipă de lucru în subteran, 
au contribuit la întărirea disciplinei 
în muncă și la înfăptuirea exem
plară a sarcinilor de producție. Co
lectivul acestei întreprinderi a de-

insemnări pe teme 
de partid

pășit cu 7,2 la sută sarcinile de plan 
pe primul trimestru al anului 
curent.

Comitetul orășenesc de partid 
îndrumă organizațiile de bază să 
repartizeze pe lîngă comuniști cu 
o experiență mai mare în producție 
și în activitatea de partid cîte 1-2 
candidați, care să fie ajutați să lu
creze cît mai bine în producție și 
în activitatea obștească, să-și ridice 
necontenit nivelul politic și ideolo
gic. Candidatul Ion Olar din secto
rul IV al minei „Iozsa Béla“ din 
Baia Sprie primește un sprijin sub
stanțial din partea comunistului 
Dumitru Ceapă. Munca educativă 
se răsfrînge pozitiv asupra rezulta
telor obținute în producție.

Membrii biroului comitetului o- 
rășenesc de partid țin periodic con
ferințe în fața candidaților și a 

mente, 2 școli a cîte 24 clase 
fiecare, 2 cinematografe și 
mat multe complexe comer
ciale. Blocurile cu 9 etaje 
se vor ridica cu ajutorul 
cofrajelor glisante, tar părțile 
laterale vor fi placate cu că 
rămidă eficientă multicoloră 
produsă de Fabrica „Zorile 
noi“ din localitate.

Se lucrează intens la 
blocurile C 3, D 5, la un local 
de școală și la cîteva magazi
ne. Concomitent cu aceste 
construcții, în Piatra Neamț 
se desfășoară lucrări de ali
mentare cu apă și canalizare 
a orașului.

Dacă ar exista un panou de 
onoare pe care să se treacă 
întreprinderile din regiune cu 
rezultatele cele mai hune, 
trustul de extracție Moinești 
ar ocupa unul din locurile 
fruntașe. De la începutul a- 
iiului și pînă la sfîrșitul celei 
de-a doua decade a lunii a- 
prilie, colectivul trustului a 
extras o însemnată cantitate 
de țiței peste prevederile 
planului. Depășiri substan
țiale s-au înregistrat în spe
cial la gaze și gazolină.

recunoscut. In ultimii 4—5 
ani s-au desfășurat aici im
portante lucrări de sistemati
zare și mecanizare a lucră
rilor. S-au introdus mașini și 
utilaje care au înlocuit mun
ca. manuală ; s-a construit o 
galerie de coastă care leagă 
principalele mine între ele, 
centralizînd în- felul acesta 
transportul., cărbunelui.

Lucrările- - de înaintare 
-— tăiatul și încărcatul — se 
fac mecanizat. In prezent se 
desfășoară lucrările pentru 
mărirea capacității rețelei de 
tubare de aeraj.

S-a împlinit zilele acestea 
un deceniu de cînd construc
torii șantierului nr. 3 au dat 
primele lovituri de tîrnăcop, 
plinind temeliile orașului de 
azi — Onești. La început, 
numărul constructorilor era 
mic, mijloacele de muncă mo
deste. Odată cu scurgerea a- 
nilor, micul șantier născut în 
1953 s-a transformat într-o 
unitate bine înzestrată cu 
mijloace mdderne, cu cadre 
de muncitori și tehnicieni te
meinic pregătiți, formați în 
bună parte chiar pe șantier. 
Gradul de mecanizare a lu

noilor membri de partid pe di
ferite teme politice, economice, 
ale vieții interne de partid și 
ale situației internaționale. Sînt or
ganizate cu regularitate vizionări 
de filme și spectacole în comun, 
vizite la muzee și locuri istorice, în- 
tîlniri cu scriitori și cu oameni de 
artă.

Comitetul orășenesc se îngrijește 
ca experiența bună a organizațiilor 
de bază în munca de educare par
tinică să fie larg răspîndită. Aceas
tă problemă a fost dezbătută re
cent într-o plenară a comitetului o- 
rășenesc de partid la care au fost 
invitați și secretari ai organizațiilor 
de bază. Cu prilejul pregătirii și in
struirii secretarilor organizațiilor de 
bază, membrii biroului comitetului 
orășenesc și alți activiști le vor
besc despre metodele și mijloacele 
cele mai eficace de educare a can
didaților de partid.

Pentru viitor Comitetul orășenesc 
de partid Baia Mare și organizațiile 
de bază și-au propus să acorde o 
mai mare atenție studierii de către 
comuniști a documentelor de 
partid. Este necesar să se organi
zeze mai bine controlul îndeplini
rii sarcinilor încredințate membri
lor și candidaților de partid. Gene- J 
ralizînd experiența bună acumulată, : 
înlăturînd lipsurile, comuniștii din 
Baia Mare vor putea obține rezul
tate și mai bune.

IOAN VLANGA
Baia Mare.

Rezultatele obținute se da- 
toresc, într-o mare măsură, 
introducerii pe scară largă a 
unor procedee tehnologice a- 
vansate cum ar fi: fisurările 
hidraulice duble și triple, tra
tamentele cu- solvenți, acidi- 
zările și alte procedee care 
s-au dovedit eficace în con
dițiile zăcămintelor din Mol
dova. Aplicarea acestor me
tode a dus la creșterea sim
țitoare a debitului de țiței la 
numeroase sonde.

Onești — un deceniu de existență
crărilor a crescut de aproape 
10 ori.

In cei 10 ani ce s-au scurs, 
constructorii șantierului nr. 3 
au ridicat un oraș nou, mo
dern. In total ei au construit 
circa 5 500 - apartamente, 3 
școli, un cinematograf, un 
complex școlar profesional, 57 
magazin e, qțntine-restaurant. 
In prezent ei ridică un com
plex spitalicesc, Un cinemato
graf, alte cîteva zeci ele noi 
magazine și "circa 1 000 de 
apartamente.

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii"

S C î N T E I A

nasuri pentru îmbunătățirea 
circulației trenurilor 

în perioada 29 aprilie-4 mai
Pentru satisfacerea în bune condiții 

a nevoilor de transport pe calea 
ferată în perioada 29 aprilie—4 mai 
a.c. Direcfia Generală C.F.R. a 
luat o serie de măsuri. Astfel va fi 
repus în circulate trenul acce
lerat 207/210 pe distanfa București- 
Nord—Sibiu, precum și trenul ra
pid 31/32 pe distanfa București-Nord— 
Cluj Trenul rapid 11/12, care circulă 
ca automotor pînă la Craiova, se trans
formă în tren accelerat cu aburi și cir
culă pe toată distanfa București-Nord— 
Timișoara ; de asemenea, trenul auto
motor 61/52 pe distanfa București- 
Nord—lași se transformă în tren cu a- 
buri. în același timp, vor fi sporite gar
niturile trenurilor accelerate 401/402 pe 
distanfa București-Nord—Cluj, trenului 
personal 1005/1006 pe distanfa Bucu
rești-Nord—Brașov. La restul trenurilor 
în circulație vor fi sporite garniturile 
pînă la tonajul maxim admis.

în fața complexului comercial 
din cartierul Pajurei din Ca
pitală. (Foto : Gh. VlnțUă)

Deservirea populației la domiciliu
Una din principalele sarcini ale 

cooperației meșteșugărești este 
buna deservire a cetățenilor la do
miciliu. Iată pe scurt activitatea 
desfășurată în acest domeniu de 
unitățile cooperației răspîndite 
pe tot cuprinsul orașului.

Cooperativa „Radio-Progres" are 
în fiecare raion cîte un centru 
unde cetățenii pot solicita efec
tuarea la domiciliu a reparațiilor 
necesare la radio și televizor. A- 
tunci cînd este vorba de o lucrare 
mai complexă, aparatul este trans
portat de către cooperativă în la
boratorul unității, unde se efec
tuează depanarea.

Aparatele electro-casmce de vo
lum și greutate mai mare, cum 
sînt frigiderele, mașinile electrice 
de spălat rufe și mașinile centrifu
gale de stors rufe, sînt reparate de 
tehnicienii cooperativelor „Meialo- 
Casnica" și „Tehno-Metalica“ la 
domiciliul posesorilor. Aceste două 
cooperative activează fiecare în 
cîte patru raioane ale Capitalei și 
efectuează la domiciliu și alte lu
crări : reparații de mașini de cu
sut, de aragaze, la instalațiile e- 
lectrice și sanitare din interiorul 
apartamentelor.

Cooperativa „Tehnica Sticlei" a 
cunoscut in ultimul timp o mare 
dezvoltare. De curînd și-a în
ceput activitatea o unitate mobilă, 
cu gestiune proprie, montată pe o 
autodubă, care se deplasează a-- 
casă la solicitanți, executînd Iu-« 
crări de montări de geamuri și- 
oglinzi.

în ramura confecții, cooperativa: 
„Sîrguința" are organizată o sec
ție care execută la locuința cetă
țenilor confecții pentru femei : ro
chii, mantouri, jachete, confecții

far. 587?

pentru copii, lenjerie de corp și 
pat, lucrări de transformări și re
parații.

Și activitatea cooperativei „De
servirea" se dezvoltă continuu. 
Unitățile ei efectuează, la cerere, 
diferite munci gospodărești : spă
latul și călcatul lenjeriei, curățatul 
parchetului, curățenie generală a 
locuinței etc.

S-ar putea veni mult în ajutorul 
gospodinelor dacă spălătoriile și 
uscătoriile neutilizate din unele 
blocuri ale Capitalei s-ar da în fo
losința cooperativei „Deservirea". 
Aceasta ar asigura spălatul și căl
catul rufelor pentru locatarii aces
tor imobile cu personalul și utila
jele cooperativei.

Cooperativa „Mobilă și Tapițe
rie“ execută la domiciliul cetățeni
lor comenzi și reparații de tapițe
rie, tîmplărie, lustruitul mobilei, 
montări și reparații de jaluzele, ga
lerii etc. în 12 unități se execută 
confecții și transformări de plăpumi 
și saltele.

în cursul primului trimestru al a- 
cestui an și cooperativa „Igiena" 
a organizat deservirea la domici
liul clienților, mai ales pentru cei 
care nu. se pot deplasa la unități.

Ca urmare a sugestiilor și propu
nerilor cetățenilor, s-a organizat la 
cooperativa „Fotografia“ serviciul 
de fotografiere acasă la solicitanți.

Unitățile cooperației meșteșugă
rești își oferă serviciile și cetățeni
lor care se mută în noile blocuri. 
Au fost organizate puncte fixe 
în interiorul acestor blocuri. 
S.e execută printre altele : montări 
de broaște yale, montări de lus
tre, confecționări și montări de 
draperii și jaluzele, curățatul par
chetului, zugrăveli etc.

Cu toate rezultatele bune obținu

te în organizarea deservirii popu
lației la domiciliu trebuie să ară
tăm că ea nu satisface încă cerin
țele și exigențele în continuă creș
tere ale populației Capitalei. Nu se 
respectă întotdeauna termenele și 
programările, calitatea lucrărilor 
executate în unele cazuri lasă de 
dorit, nu se percep întotdeauna 
tarifele legale și nu toți cooperato
rii care execută lucrări Ia domici
liu deservesc în mod corespunzător 
pe client.

în cursul acestui an se vor lărgi 
și îmbunătăți lucrările și serviciile 
la'domiciliu. Iată cîteva : întreține
rea pe bază de abonament la a- 
partamentele din blocuri a instala
țiilor interioare și a aparatelor 
electro-casnice ; vom introduce a- 
bonamente și la spălatul și călca
tul lenjeriei, cu preluarea și preda
rea la locuința clientului; repara
ții și transformări de blănuri, căl
catul hainelor etc. ; se va orga
niza un serviciu de dactilogra
fiere care să deservească în spe
cial pe oamenii de știință și artă.

Pentru ca activitățile de deser
vire existente, precum și cele ce 
vor fi organizate, să fie cunoscute 
de către populația Capitalei, s-a 
elaborat un ghid al unităților 
cooperației meșteșugărești, care va 
apare în curînd. Este în curs de 
organizare și un serviciu de infor
mare, care va da lămuriri popu
lației pentru orice problemă legată 
de deservirea la domiciliu.

Ing. D. RISTEA 
vicepreședinte al Uniunii 

Cooperativelor meșteșugărești 
din orașul și reg. București 

încheierea simpozionului „Dialectica 
materialistă și științele particulare“

Sîmbătă și-a încheiat lucrările simpo
zionul „Dialectica materialistă și știin
țele particulare“, organizat în zilele de 
25-27 aprilie de Prezidiul Academiei 
R. P. Romîne.

în cursul ședinței de dimineață au 
continuat dezbaterile în legătură cu cele 
12 comunicări prezentate la simpozion. 
Au luat cuvîntul academicieni, condu
cători de instituții științifice, cercetători 
științifici și alții.

în încheierea dezbaterilor, acad. Ilie 
Murgulescu, președintele Academiei 
R. P. Romîne, a subliniat însemnătatea 
acestui simpozion. Cunoașterea teoriei 
și metodologiei materialist-dialectice, 
mînuirea conștientă a ei — a spus el 
printre altele — sporește imens capaci
tatea oamenilor de știință de a se orien
ta în multitudinea de probleme și de 
păreri, existente azi în cadrul fiecărei 
discipline. Vorbitorul a relevat necesi
tatea întăririi continue a colaborării în
tre reprezentanții științelor particulare și 
filozofice în scopul sporirii contribuției 
cercetărilor științifice la opera de de- 
săvîrșire a construcției socialismului în 
țara noastră.

Știri culturale
în sala Palatului R. P. Romine a avut 

loc simbătă seara primul concert susți
nut în țara noastră de cintărețul francez 
Charles Aznavour. Acompaniat de o for
mație orchestrală proprie, cintărețul 
francez a interpretat o serie de compozi
ții personale și alte melodii de muzică 
ușoară. In aceeași sală, cîntărețul fran
cez Charles Aznavour va prezenta în 
continuare o serie de concerte pînă tn 
ziua de 2 mai inclusiv.

★
Publicul bucureștean va avea prilejul 

să asiste, pentru prima oară, la cîteva 
spectacole de cîntece și dansuri populare 
indoneziene, din insulele Bali, Jawa și 
Sumatra. Un colectiv artistic indonezian 
va prezenta în zilele de 6, 7 și 8 mai, în 
sala Palatului R. P. Romîne, spectacolul 
folcloric intitulat „Indonezia, țara celor 
3 000 de insule, tn cîntec și dans’’.

V

După cum s-a anunțat în presă, 
în zilele de 25, 26 și 27 aprilie 
a avut loc ședința plenară a Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă. Pe ordinea de zi a ședinței 
s-au aflat problemele activității cul
tural-educative de masă în condiții
le satului colectivizat și unele pro
bleme ale repertoriului teatrelor 
dramatice.

La ședință au luat parte membrii 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, ai Consiliilor Așezămintelor 
Culturale, pentru Răspîndirea Cu
noștințelor Cultural-Științifice și 
Teatrelor, din cadrul Comitetului, 
președinții și secretarii comitetelor 
regionale de cultură și artă, repre
zentanți ai organizațiilor obștești, 
președinții și secretarii comisiilor 
regionale pentru răspîndirea cuno
ștințelor cultural-științifice, directo
rii de teatre din Capitală și din 
țară, oameni de artă etc.

Lucrările ședinței au fost deschise 
de tovarășa Constanța Crăciun, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, care a prezentat 
o informare cu privire la activita
tea Biroului executiv al C.S.C.A. de 
la înființarea sa pînă în prezent.

în această perioadă Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă și-a con
centrat efortul în direcția realiză
rii, în sectorul ce-i revine, a sarci
nilor trasate de al IlI-lea Congres 
al P.M.R. în domeniul culturii și ar
tei. în centrul activității Comitetu
lui au stat sarcinile privind intensi
ficarea muncii cultural-artistice în 
vederea formării și dezvoltării con
științei socialiste a oamenilor mun
cii, pentru pătrunderea cît mai largă 
a culturii și artei în mase, pentru 
îmbunătățirea și sporirea eficacității 
muncii culturale de masă în condi
țiile satului colectivizat, pentru le
garea strînsă a acestei activități de 
sarcinile de producție, de munca și 
lupta pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste în patria noastră. Co
mitetul s-a preocupat îndeaproape 
de stimularea creației literar-artis- 
tice originale, de îmbogățirea tema
ticii, a conținutului de idei, potrivit 
cerințelor sporite ale poporului nos
tru muncitor.

Roadele politicii înțelepte a parti
dului nostru, ale muncii entuziaste, 
pline de abnegație a marelui nu
măr de lucrători pe tărîmul culturii 
și artei — a arătat vorbitoarea 
— se exprimă în necontenita dez

voltare a creației literare și artis
tice, în avîntul mișcării culturale 
de masă.

Ceea ce caracterizează munca 
culturală de masă în prezent este 
amploarea ei deosebită, legarea mai 
strînsă de sarcinile principale ale 
construcției socialiste, lărgirea con
siderabilă a ariei sale de pătrunde
re, ridicarea nivelului ei calitativ. 
Este semnificativ în această privin
ță că mase largi de intelectuali des
fășoară o vie activitate de răspîn- 
dire a culturii și științei în rîndu
rile oamenilor muncii de la orașe și 
sate.

Referindu-se în continuare la suc
cesele obținute în domeniul creației 
literar-artistice, vorbitoarea a arătat 
că ele dovedesc încă o dată cît de 
fertilă poate fi creația artiștilor 
cînd e pătrunsă de ideile partidului, 
de dragostea fierbinte față de po
por, față de clasa muncitoare, față 
de lupta și năzuințele sale.

La rezultatele pozitive obținute în 
dezvoltarea vieții cultural-artistice 
a contribuit și munca pe care au 
depus-o Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, consiliile Comite
tului, comitetele regionale, raionale 
de cultură și artă. Datorită creării 
acestor organe, la conducerea și în
drumarea activității culturale din 
țara noastră au fost atrase largi 
categorii de intelectuali, oameni de 
cultură și artă.

Deși la începutul activității lor, 
consiliile C.S.C.A., comitetele de 
cultură și artă și comisiile acestora 
cuprinzînd peste 6 000 intelectuali 
au desfășurat o susținută muncă 
în sprijinul dezvoltării culturii și 
artei socialiste. Acest mare activ de 
oameni de cultură participă efectiv 
la dezbaterea și discutarea proble
melor celor mai actuale, la adopta
rea de hotărîri și măsuri corespun
zătoare, aducînd un aport substan
țial la pregătirea și desfășurarea 
numeroaselor acțiuni organizate pe 
întreg cuprinsul țării, la îmbunătă
țirea activității instituțiilor de cul
tură și artă

Bazîndu-se pe participarea unui 
mare număr de specialiști, Consilii
le C.S.C.A. au organizat dezbateri 
largi pe probleme ale creației plas
tice, muzicale, cinematografice ; de 
asemenea, au antrenat un activ nu
meros și competent la elaborarea 
planului editorial pe 1963, a noilor 
programe ale universităților popu
lare etc.

O problemă importantă de. care 
s-a ocupat Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă a constituit-o 
asigurarea cadrelor de specialitate, 
unele măsuri în acest sens — elabo
rate în colaborare cu Ministerul în- 
vățămîntului — fiind în curs de 
pregătire. De asemenea, au fost ela
borate împreună cu Ministerul în- 
vățămîntului propuneri privind în
ființarea de cursuri postuniversitare 
pentru regie de teatru și film, di
rijat, critici de artă. Se studiază în 
prezent măsurile necesare pentru 
pregătirea activiștilor în domeniul 
culturii și artei.

însușindu-și stilul nou de muncă 
în conducerea și rezolvarea proble
melor activității cultural-artistice, 
majoritatea comitetelor regionale și 
raionale de cultură și artă au ana
lizat probleme esențiale ale muncii 
cultural-artistice din regiunile și ra
ioanele respective, s-au preocupat 
de rezolvarea unor probleme de 
muncă importante, bizuindu-se pe 
competența membrilor lor și a unui 
larg activ obștesc.

în fața Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă — s-a arătat în 
încheierea informării — se contu
rează sarcini numeroase și com
plexe, un program bogat de activi
tate menit să asigure înflorirea con
tinuă a artei și culturii noastre so
cialiste.

*
La primul punct al otdinei de zi' 

a plenarei, tov. Ion Moraru, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, a prezentat 
raportul cu privire Ia munca cultu- 
ral-educativă în condițiile satului co
lectivizat.

Raportul a scos în evidență cît 
de puternic contrastează imaginea 
luminoasă a satului socialist de 
astăzi cu aceea a satului de odi
nioară, menținut într-o apăsătoare 
înapoiere materială și spirituală. 
Revoluția culturală desfășurată sub 
conducerea partidului a determinat 
prefaceri profunde în conștiința 
țărănimii muncitoare, însuflețind-o 
în lupta pentru înfăptuirea trans
formării socialiste a agriculturii.

Amploarea activității cultural- 
educative ce se desfășoară astăzi în 
satele noastre poate fi ilustrată de 
cîteva cifre sugestive. în anii noș

tri a fost creată la sate o vastă re
țea de așezăminte culturale : cele 
peste 12 000 de cămine culturale, 
cele peste 7 000 de biblioteci cu un 
fond de 26 000 000 de cărți, cele 
4 300 de unități cinematografice și 
110 caravane reprezintă, la sate, 
adevărate focare de răspîndire a 
culturii și științei, de popularizare 
și explicare a politicii partidului, a 
succeselor construcției socialiste, 
de informare largă și operativă a 
țărănimii asupra evenimentelor din 
viața politică internă și internațio
nală.

Activitatea culturală de masă, 
călăuzită de partid în direcția 
principalelor probleme ale con
strucției economice de stat a adus 
o contribuție importantă la încheie
rea procesului de colectivizare a 
agriculturii.

în fața iniilor de activiști cultu
rali, a intelectualilor care au depus 
și pînă acum o muncă entuzia
stă pe frontul înfloririi culturale a 
satelor, stau cerințe noi, de mare 
răspundere, determinate de sarci
nile actualei etape de desăvîrșire a 
construcției socialismului, de exi
gențele sporite ale partidului, ale 
țărănimii colectiviste. Pentru acea
sta este necesară generalizarea ex
perienței pozitive, a formelor și a 
metodelor care și-au dovedit efi
ciența, lichidarea deficiențelor care 
s-au manifestat în unele domenii 
ale muncii cultural-educative.

Majoritatea așezămintelor cul
turale de la sate manifestă, în 
acțiunile pe care le organizează, 
o atenție sporită față de probleme
le economice concrete, populariza
rea experienței înaintate a gospodă
riilor colective și a colectiviștilor 
fruntași, propagarea metodelor a- 
vansate de muncă, răspîndirea 
cunoștințelor agrozootehnice. îm
preună cu consiliile agricole, s-au 
organizat consfătuiri și schimburi 
de experiență, vizite la stațiunile 
experimentale, în gospodăriile agri
cole de stat și colective fruntașe, 
în scopul extinderii experienței îna
intate în domeniul producției agri
cole.

Rodnică s-a dovedit și boga
ta activitate desfășurată de așe- 
zămintele culturale de la sate în 
sprijinul învățămîntului agrozoo
tehnic de 3 ani, prezentînd filme 
agricole și diafilme legate de pro
grama de învățămînt, întocmind 
recomandări bibliografice pentru 
cursanți, organizînd discuții pe 
marginea unor broșuri de speciali
tate etc. Pentru țăranii colectiviști 
necuprinși la cursurile agrozooteh
nice de 3 ani s-au organizat în mii 
de cămine culturale, cu sprijinul 

Consiliului Superior al Agriculturii, 
cicluri de conferințe agricole.

Referindu-se în continuare * * la lip
surile ce se manifestă încă în con
ținutul și orientarea muncii cultu
ral-educative de masă, raportul 
subliniază că există și cămine cul
turale care n-au o activitate perma
nentă, care nu se bucură de sufi
cient sprijin din partea comitetelor 
pentru cultură și artă, a comitete
lor executive ale sfaturilor popu
lare. Este necesară o preocu
pare și mai susținută pentru a- 
xarea activității așezămintelor cul
turale pe principalele probleme ale 
satului colectivizat, pe sarcinile 
concrete politice, economice și so
ciale care stau în fața oamenilor 
muncii din agricultură. Asigurarea 
eficienței acestei activități presu
pune, desigur, combaterea superfi
cialității, a sărăciei de idei, a slabei 
legături cu sarcinile practice.

referat s-a insistat asupra impor
tanței organizării unor manifestări 
destinate în mod special tineretu
lui, femeilor, intelectualilor, asupra 
atenției ce trebuie acordată folosi
rii unor forme și metode de activi
tate vii, atractive, eficiente. întrea
ga activitate cultural-educativă a sa
tului trebuie să fie concentrată la 
căminul cultural și la biblioteca co
munală. în încheiere, referatul pre
conizează o serie de măsuri cu pri
vire la pregătirea și ridicarea cali
ficării cadrelor, la îndrumarea sis
tematică a așezămintelor culturale, 
la dezvoltarea în continuare a ba
zei materiale necesare activității 
cultural-educative de masă.

*
în jurul raportului s-au desfășu

rat ample discuții. Relevînd succe
sele obținute pînă acum, împărtă
șind un adevărat tezaur de expe
riență acumulată dc-a lungul ani
lor, vorbitorii au subliniat, totoda
tă, largile posibilități care există 
pentru ridicarea la un nivel și mai 
înalt a întregii activități de dezvol
tare a conștiinței socialiste a țără
nimii colectiviste.

Impresionant este entuziasmul cu 
care un număr tot mai mare de in
telectuali din regiunea noastră iau 
parte la activitatea cultural-educa
tivă ce se desfășoară la sate — a 
spus tov. Victor Preda, membru co
respondent al Academiei R.P. Ro
mîne, președintele Comisiei pentru 
răspîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice din regiunea Cluj. Peste 
6 300 de intelectuali din orașe au 
mers în iarna aceasta la țară în ca
drul brigăzilor științifice sau pen
tru a ține conferințe, simpozioane, 
iar circa 900 dintre ei au stat o vre
me mai îndelungată în sate, unde 
i-au ajutat pe colectiviști la dezvol
tarea activității culturale. Fără în
doială că aceasta se datorește în 
bună măsură constituirii comitete
lor pentru cultură și artă, care a 
permis lărgirea sferei de activitate 
a organelor și instituțiilor ce se o- 
cupă cu munca culturală de masă, 
a creat condiții pentru atragerea 
unui mare număr de intelectuali în 
această activitate. Comisia noastră 
pentru răspîndirea cunoștințelor 
cultural-științifice a organizat' bu
năoară un număr de 14 simpozioa
ne care au avut loc în toate centre
le de raion, în orașe mai mici, citai 
ar fi Sîngeorz-Băi și chiar în unele 
sate ca Ileanda și Gilău. Aceste 
manifestări s-au bucurat de mare 
succes ; pretutindeni sălile au fost 
arhipline de oameni care au ascul
tat cu atenție expuneri vii, intere
sante și, totodată, de înalt nivel ști
ințific. Din multe locuri ne-au venit 
cereri să repetăm simpozioanele sau 
să organizăm noi simpozioane. Se
tea de cunoștințe a maselor e

în iarna acestui an, aproape 
80 000 de intelectuali, între care 
mulți specialiști cu înaltă califica
re, s-au deplasat la sate pentru a 
contribui — alături de intelectuali
tatea care-și desfășoară activitatea 
în mediul rural — la răspîndirea 
cunoștințelor culturale și științifice. 
Iată o cifră care exprimă convin
gător amploarea și însemnătatea 
propagandei prin conferințe.

De un deosebit interes se bucură 
activitatea brigăzilor științifice — 
formă de răspîndire a cunoștințe
lor a cărei eficiență se bazează pe 
caracterul operativ, viu și atractiv 
al expunerilor, menite să răspundă 
celor mai diverse și mai actuale 
preocupări politice, științifice, agro
zootehnice ale țărănimii. Raportul 
a scos în evidență munca plină de 
abnegație a membrilor acestor bri
găzi, arătînd totodată că pe viitor 
— paralel cu îmbunătățirea activi
tății de îndrumare pe care o desfă
șoară comisiile pentru răspîndirea 
cunoștințelor științifice — va tre
bui ca brigăzile să se deplaseze 
frecvent și în satele și comunele 
mai îndepărtate de reședințele de 
raion. Setea de cunoaștere, recep
tivitatea maselor țărănimii munci
toare oferă brigăzilor științifice te
renul unei activități pasionante, ex
cepțional de rodnice.

Vorbitorul a citat apoi cifre și 
date concludente privitoare la creș
terea numărului de cititori la sate, 
la răspîndirea cărții politice, științi
fice, beletristice, a broșurilor care 
popularizează experiența unităților 
fruntașe. S-a relevat, ca un fapt po
zitiv, editarea casetei „Mica bi
bliotecă agricolă“, precum și a 30 
de broșuri-lecții în ajutorul învăță
mîntului agrozootehnic de masă 
într-un tiraj tojal de 4 321 000 de 
exemplare.

în legătură cu problemele acti
vității editoriale și de difuzare, în 
raport se recomandă lărgirea gamei 
tematice a literaturii economice și 
agrozootehnice de masă, corespun
zător sarcinilor actuale, și preocu
părilor oamenilor muncii din agri
cultură.

Trecînd la problemele activității 
artistice de amatori — care a luat 
în ultimii ani o amploare deose
bită — raportul a arătat că astăzi, 
în țara noastră există 35 000 de for
mații artistice, în care activează un 
milion de artiști amatori ! în toate 
regiunile țării apar numeroase ini
țiative și acțiuni menite să stimule
ze dezvoltarea continuă a artei de 
amatori. Teatrul de amatori din țara 
noastră a devenit o puternică forță 
artistică, bucurîndu-se de o mare 
popularitate. Numărul formațiilor 
de teatru amator a ajuns, la al 
IlI-lea Festival bienal „I. L. Cara- 
giale“, încheiat la sfîrșitul anului 
trecut, la aproape 12 000, cuprinzînd 
peste 160 000 de interpreți. Zeci de 
mii de colectiviști fac parte din bri
găzile artistice de agitație, care, în
tr-o formă atrăgătoare, populari
zează și stimulează dezvoltarea nou
lui în viața satelor, folosesc arma 
satirei împotriva vechilor deprin
deri.

Formațiile de amatori se bucură 
de sprijinul scriitorilor și compozi
torilor de valoare, în ce privește a- 
sigurarea unui repertoriu tot mai 
bogat, la nivelul gamei de probleme 
ale actualității. La fel de prețios 
este și aportul artiștilor profesio
niști la ridicarea măiestriei amato
rilor.

Alături de celelalte mijloace cul
tural-artistice, o contribuție însem
nată în munca de educare a mase
lor de spectatori aduce cine
matografia. Festivalul filmului pen
tru sate a cuprins în acest an 
8 500 de localități, filmele prezen
tate fiind vizionate de peste 8 000 000 
de țărani colectiviști. Vorbitorul a 
arătat totodată că Direcția rețelei 
cinematografice și a difuzării filme
lor nu a luat toate măsurile în ve
derea aprovizionării unităților cine
matografice sătești cu filme potri
vite, iar unele sfaturi populare și 
comitete pentru cultură și artă nu 
se preocupă de organizarea siste
matică a muncii politice cu filmul. 
Dată fiind puterea de pătrundere și 
forța de influențare a filmelor, este 
necesar ca baza tehnică, în conti
nuă lărgire, a rețelei cinematogra
fice să fie folosită din plin, ca pro
gramarea și popularizarea filmelor 
să fie făcute cu maximă atenție.

Pentru îmbunătățirea continuă a 
activității culturale la sate se im
pune îmbunătățirea conlucrării co
mitetelor de cultură și artă regio
nale și raionale cu organizațiile de 
masă și obștești ; de asemenea, în
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Lacul Ursului din pitoreasca stajiune balneară So vata

Primirea de către tovarășul Mihai Daiea a delegației
de activiști ai

în ziua de 26 aprilie tov. Mihai 
Daiea, secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, a primit delegația de 
activiști ai Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar condusă de tov. 
Intre Dimeny, membru supleant al

INE o: R
Sîmbătă dimineața s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Lausanne, dele
gația Grupului național romîn din 
Uniunea interparlamentară care a parti
cipat la reuniunile de primăvară ale 
.Uniunii interparlamentare,

Marf posibilități de sporire 
a producției de fasole pentru boabe

(Urmare din pag. I-a)

s-au obținut cînd semănatul s-a 
făcut în rinduri duble la 80/15 em 
distanță. Recolte bune se obțin și 
cînd semănatul se face la 50 cm 
între rinduri cu 30 boabe la m p. 
Adîncimea de semănat este de 
5—6 cm în terenurile ușoare și us
cate și de 4—5 cm în cele umede 
și compacte. Ca lucrări de îngri
jire se fac 3—4 prașile.

Cultura intercalată a fasolei 
printre porumb este bine cunoscu
tă la noi. și are multe avantaje. 
Prin aceasta se obține o .cantitate 
mai mare de produse agricole — 
porumb și fasole — la unitatea de 
suprafața, fără ca plantele să se 
stînjenească între ele. S-a consta
tat că fasolea cultivată prin po
rumb leagă mai bine și da produc
ții mari. Se recomandă să se pună 
2—3 plante de fasole la fiecare al 
treilea cuib de porumb. în felul 
acesta se obține o producție bună 
de porumb și o recoltă de fasole

P. M. S. Ungar
C.C. al P.M.S.U., care se află în vi
zită în țara noastră.

Primirea, la care au participat 
activiști cu munci de răspundere în 
aparatul C.C. al P.M.R., s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, tovă
rășească.

MrA!ȚII
Din delegație au făcut parte depută

ții Marii Adunări Naționale Mihail Ra- 
lea, președintele Comitetului de condu
cere al grupului, Barbu Solomon, Stan- 
ciu Stoian și Traian Ionașcu.

(Agerpres)

de 200—250 kg la hectar. Din ex
periențele făcute la Institutul 
pentru cultura cerealelor și plan
telor tehnice de la Fundulea și sta
țiunea experimentală Podu Iloaie 
cu porumbul dublu hibrid în cul
tură intercalată cu fasole a rezul
tat că la 40 000 plante de porumb 
și 10 000 plante de fasole interca
lată la hectar se obține o recoltă 
de 200—300 kg fasole la hectar, 
fără să scadă producția de po
rumb. Rezultatele obținute de nu
meroase unități agricole socialiste 
dovedesc că prin însămînțarea la 
vreme a fasolei și în condiții a- 
grotehnice corespunzătoare se 
pot obține recolte bune atît în o- 
gor propriu cît și în cultura inter
calată.

în aceste zile, paralel cu semă
natul porumbului, este necesar ca 
în toate unitățile agricole socia
liste să se dea cea mai mare aten
ție însămînțării fasolei încît să se 
realizeze toate suprafețele prevă
zute.

înapoierea delegației R. P. 
la ședința Comitetului

Sîmbătă s-a înapoiat de la Mos
cova delegația R.P. Romîne, condu
să de tovarășul Alexandru Bîrlă- 
deanu, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Mini
ștri, care a luat parte la cea de-a 
5-a ședință a Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

La sosire, în Gara de Nord, dele
gația a fost întîmpinată de tovară
șii Gh. Gaston Marin, vicepreședin-

„Romîma este un vast șantier^
Declarația deputatului dr. Martin Hubert, la plecarea 

din Capitală a delegației parlamentare franceze
Sîmbătă dimineața a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre Buda
pesta, delegația Comisiei afacerilor 
culturale, familiale și sociale a A- 
dunării Naționale Franceze, condu
să de deputatul dr. Martin Hubert, 
care a făcut o vizită în țara noas
tră.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost salu
tați de acad. Andrei Oțetea, vice
președintele Comisiei pentru cultu
ră și învățămînt a Marii Adunări 
Naționale, acad. Horia Hulubei, vi
cepreședintele Grupului parlamen
tar pentru relațiile de prietenie Ro- 
mînia-Franța, acad, Grigore Bene- 
tato, C. Paraschivescu-Bălăceanu, 
Marin Rădoi, deputați în Marea A- 
dunare Națională, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe.

Au fost de față Pierre Paul Bouf- 
fanais, ministrul Franței în R. P. 
Romînă, și membri ai legației, Jenö 
Kuti, ambasadorul R. P. Ungare în 
R. P. Romînă, și membri ai amba
sadei.

★
înainte de plecare deputatul dr. 

Martin Hubert, conducătorul deleVizitele delegației orașului Nanterre în regiunea Dobrogea
Sîmbătă, delegația orașului Nan

terre din Franța, condusă de Ray
mond Barbet, primarul orașului, 
și-a continuat vizita în regiunea 
Dobrogea.

Oaspeții au vizitat în cursul dimi
neții stațiunile Mamaia, Eforie-nord 
și Eforie-sud. Ei au fost plăcut im
presionați de pitorescul locurilor,

Ziua mondiala a
Potrivit hotărîrii din 1962 a Con

siliului executiv al Federației mon
diale a orașelor înfrățite, în ziua de 
28 aprilie a fiecărui an se sărbăto
rește „Ziua mondială a orașelor în
frățite”.

Federația mondială a orașelor în
frățite a luat ființă cu șase ani în 
urmă, la Congresul de la Aix-les- 
Bains (Franța) și are ca scop pro
movarea înțelegerii între popoare, 
indiferent de rasă, limbă sau con
vingeri politice, prin înfrățirea u- 
nor orașe din diferite țări, schim
buri de delegații și stabilirea unor 
relații directe între aceste orașe. 
Aceste acțiuni contribuie la o mai 
bună cunoaștere reciprocă a reali
zărilor orașelor respective în toate 
domeniile de activitate și prin a- 
ceasta la strîngerea legăturilor de

Romine care a participat 
Executiv al C. A. f. R.

te al Consiliului de Miniștri, preșe
dintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, Bujor Almășan, Mihail 
Florescu, Gogu Rădulescu, Constan
tin Tuzu, miniștri, membri ai con
ducerii unor ministere și instituții 
centrale de stat și alte persoane o- 
ficiale.

A fost de față I.K. Jegalin, amba
sadorul Uniunii Sovietice în R.P. 
Romînă, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

gației, a declarat printre altele unor 
redactori ai Radioteleviziunii romî
ne și ai Agenției Romîne de Presă 
— „Agerpres" ;

Cu prilejul vizitei noastre în Ro- 
mînia am fost oaspeții Capitalei dv. 
și ai orașelor Iași, Cluj și Brașov, 
în aceste orașe am cunoscut rec
tori și profesori universitari cu 
care am stabilit relații din cele mai 
bune. Ei ne-au împărtășit din bo
gata lor experiență. Totodată, am 
putut constata că Romînia este un 
vast șantier, că peste tot se con
struiește. Vizitînd unele centre uni
versitare am remarcat că ele sînt 
foarte bine amenajate, ceea ce do
vedește grija deosebită care se a- 
cordă în țara dv. tineretului.

Referindu-se la importanța schim
burilor de deputați și la dezvolta
rea relațiilor multilaterale între Ro
mînia și Franța, oaspetele a spus : 
Vizitele reciproce de delegații par
lamentare le consider foarte utile, 
în felul acesta ne vom cunoaște 
mai bine, adîncind prietenia tradi
țională dintre popoarele noastre, ne 
vom aduce împreună contribuția la 
cauza păcii. (Agerpres) 

de noile construcții, apreciind pre
ocuparea pentru asigurarea unor 
condiții cît mai bune de odihnă și 
recreere pentru oamenii muncii din 
țara noastră și străinii care își pe
trec vacanța pe litoralul romînesc. 
A fost vizitată apoi G.A.S. Basarabi.

(Agerpres)

orașelor înfrățite
» f

prietenie între locuitori, în interesul 
păcii.

Din Federație fac parte peste 550 
de orașe din 46 de țări ale lumii, 
printre care și orașele Cluj, Iași și 
Constanța. în prezent se desfășoară 
acțiuni de înfrățire a orașelor Cluj 
cu Dijon (Franța) și Bologna (Ita
lia), Craiova cu orașul Nanterre 
(Franța), Sinaia cu Aosta (Italia), 
Galați cu Coventry (Anglia), Con
stanța cu Boulogne-sur-Mer (Fran
ța) și Turku (Finlanda).

Din. Consiliul executiv al Federa
ției mondiale a orașelor înfrățite 
face parte, ca membru titular, și 
un delegat al orașelor înfrățite din 
țara noastră — președintele Sfatu
lui popular al orașului Iași, tov. 
Anghel Negulescu.

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
LUCRĂRILE COMISIEI PERMANENTE A C. A. E. R. 

PENTRU INDUSTRIA UȘOARĂ ȘI ALIMENTARĂ
PRAGA 27 (Agerpres). — Ceteka 

transmite: în perioada de la 17—22 
aprilie a.c. a avut loc în orașul 
Gottwaldov ședința Comisiei per
manente a C.A.E.R. pentru indus
tria ușoară și alimentară.

La lucrările ședinței au participat 
delegații ale R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace, R. D. Germane, R. P. 
Mongole, R. P. Polone, R. P. Ro
mîne, R. P. Ungare și U.R.S.S.

Comisia a discutat sarcinile care 
decurg din hotărîrile organelor su
perioare ale C.A.E.R., a examinat 
probleme legate de coordonarea 
planurilor principalelor investiții 
ale obiectivelor importante din in
dustria ușoară și alimentară pe anii 
1964—1965 și a adoptat recomandări 
pentru adîncirea colaborării și aju
torului reciproc între țările mem
bre ale C.A.E.R. în acest domeniu.

în scopul lărgirii continue a 
schimbului de produse ale indus
triei ușoare, Comisia a stabilit re
gulile desfășurării acestui schimb. 
Ea a discutat, de asemenea, proble
me legate de adîncirea continuă a 
colaborării în domeniul lucrărilor 
de cercetări științifice.

Ședință pe problemele 
agriculturii la C. C. al P. C. 

din Cehoslovacia
PRAGA 27 (Agerpres).—La Praga 

a avut loc ședința lărgită a Comi
siei C.C. al P.C. din Cehoslovacia și 
a guvernului cehoslovac pentru con
ducerea agriculturii. In ședință s-a 
subliniat necesitatea sprijinirii ori
cărei inițiative care poate contribui 
la ridicarea fertilității solului, la fo
losirea mai bună a cuceririlor știin
ței și a metodelor înaintate în do
meniul creșterii animalelor.

Comunicatul comun 
chino-birman

PEKIN 27 (Agerpres). — La 26 a- 
prilie a fost dat publicității comu
nicatul comun chino-birman în 
urma vizitei oficiale făcute în Bir- 
mania de președintele R. P. Chineze, 
Liu Șao-ți. în numele apărării păcii 
în întreaga lume — se arată printre 
altele în comunicat — este necesar 
să se înfăptuiască coexistența paș
nică dintre țările cu orînduiri poli
tice și sociale diferite, pe baza prin
cipiilor conferinței de la Bandung.

Cele două părți își exprimă îngri
jorarea în legătură cu actuala si- ; 
tuație.dm Laos și consideră că ță- 
rile interesate, Țrebuie să respecte 
cu strictețg prevederile conținute în 
acordurile de la Geneva și să res
pecte independdpța și neutralitatea 
Laosului.

Generalul Ne Win, președintele 
Consiliului revoluționar al Birma- 
niei a acceptat invitația de a vizita 
R. P. Chineză.

Comisia a elaborat recomandări 
în ceea ce privește direcțiile prin
cipale ale dezvoltării tehnicii și teh
nologiei industriei poligrafice pe pe
rioada 1963—1965 și a adoptat pla
nul de coordonare a muncii de cer
cetare științifică pe anii 1963—1965 
în acest domeniu.

Comisia a aprobat planurile de 
coordonare a muncii de cercetare 
științifică în domeniul producției 
plăcilor fibro-lemnoase și aglome
rate pe perioada anilor 1963—1965 
și a adoptat recomandări privind 
utilizarea polimerilor în industria 
de mobilă și de prelucrare a lem
nului.

Comisia a discutat problema uni
ficării standardelor pentru diverse 
articole din țesături tehnice și ordi
nea de elaborare a metodelor de în
cercare a materialelor textile.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere de
plină în toate problemele exami
nate.

O zi
Sînt pe pămîntul Mongoliei locuri 

atît de frumoase încît dacă le vezi o- 
dată, nu le mai poți uita, M-am căță
rat pe o stîncă abruptă de pe malul 
sting al rîului Zaphan-gol. De acolo, de 
sus, se văd bine cotiturile rîului atît de 
liniștit, de domol și uimitor de limpede 
în acest anotimp. In apele lui se oglin
desc albastrul cerului, coloritul gălbui 
și purpuriu al păduricilor de pe mal. Iar 
mai încolo — stepă, numai stepă. E o 
priveliște minunată. Dar ea îți apare 
astfel numai în primele clipe...

Pe aceste meleaguri soarele nu în
călzește, ci arde. De multe săptămini 
n-a mai căzut un strop de ploaie. Pă
mîntul s-a încins, a crăpat din loc în 
loc. Stepa se numește Gulinghin-tal iar 
rîul Zaphan-gol curge de-a lungul ei.

Locuitorii din partea locului poves
tesc că nutreau de mult visul de a face 
din această stepă un loc de pășunat. Și 
iată că de curînd visul lor a început să 
se realizeze. In vara anului trecut, în 
stepă au venit tineri constructori. Entu
ziaști, ei spuneau : vom construi aici 
un sistem de irigație, vom alimenta cu 
apă stepa. Atunci nu ne vom mai teme 
de secetă.

... Era o zi obișnuită. Șeful oficiului 
de construcții pentru amenajarea siste
mului de irigație, Ș. Sanduijav, ne-a 
condus de-a lungul viitorului canal prin
cipal, prin care apele rîului Zaphan-gol 
vor pomi spre stepă.

— Lungimea canalului principal va 
fi de 22 km — spune el. Astă toamnă 
trebuia săpat canalul pe o lungime de 
9-km. Planul a fost îndeplinit.

Am:aflat că lățimea canalului este de 
6 metri, iar adîncimea lui de 4 metri. 
Se vor rpai construi peste 30 de ca
nale de distribuire a apei a căror lun
gime totală va fi de 12 km și un lac ar
tificial pentru adăpatul animalelor în 
timpul iernii.

— Ne-am luat angajamentul să ter
minăm înainte de termen amenajat ea

Miting de protest împotriva 
executării lui Julian Grirnau

LONDRA 27 (Agerpres). — Sub 
auspiciile Asociației foștilor comba
tanți din brigada internațională, la 
Londra a avut loc la 26 aprilie un 
miting de masă în semn de protest 
împotriva executării lui Julian Gri
mait.

în cuvîntarea sa rostită la mir 
ting juristul englez Freeman, care 
a asistat la ședințele Tribunalului 
militar din Madrid, a demascat pa
rodia justiției, pusă la cale de că
lăii franchiști. Deputatul laburist 
Edwards a subliniat că Grirnau a 
murit rămînînd credincios marxis
mului. Nimic nu poate fi mai măreț 
decît moartea în numele unor con
vingeri și principii,

într-o telegramă adresată partici- 
panților la miting cunoscutul filo
zof englez și reprezentant al vieții 
publice, Bertrand Russell, scrie : 
„Executarea lui Grirnau constituie 
un act barbar în spiritul celor mai 
odioase tradiții ale Spaniei fran- 
chiste. Este evident că acest regim 
demn de dispreț, s-ar fi destrămat 
de mult dacă n-ar fi marele ajutor 
financiar și militar de care a bene
ficiat pînă în prezent”.

sistemului intră în vorbă un tinăr 
de vreo 17 ani, despre care aflăm că a 
venit la Gulinghin-tal din Zaphan, un 
sat situat la o distanță de 300 km de 
aici.

...In drum spre locul unde lucrează 
tinerii din Beghir, șoferul nostru, Naidan, 
ne spune că ei sînt capabili de fapte 
mari. Rămîi încredințat de aceasta cînd 
îi întîlnești. In acest sector lucrează Bo
ris Ivanovici Pozdnov, specialist sovie
tic ; alături de el o vedem pe Galina 
Mihailovna Vasilieva. Amîndoi au venit 
în stepă ca să dea o mină de ajutor 
prietenilor mongoli la amenajarea siste
mului de irigație. înfăptuirea acestei lu
crări va da posibilitatea de a alimenta 
cu apă 127 000 ha de pășuni și de a se 
cultiva legume pe o suprafață de 
6 000 ha.

Am rămas în stepa Gulinghin-tal nu
mai o zi și o noapte, am văzut tinere
tul la lucru. Optimiști, încrezători în 
forțele lor, acești tineri săvîrșesc fapte 
mărețe. „Munca este frumusețe și fru
musețea este muncă’’ — spunea un hă- 
trîn cărunt care lucrează în mijlocul ti
neretului. Are dreptate. Gulinghin-tal 
este o părticică a vestitelor stepa mon
gole, iar tineretul care lucrează aici face 
parte din colectivul unit al tineretului 
mongol, constructor al vieții noi.

lată de ce spun că orice călător, fie 
el ziarist sau turist, după ce a vizitat 
stepa Gulinghin-tal. va reflecta fără 
doar și poate asupra schimbărilor cate 
se petrec pe întinderile stepei mongole 

; care în. trecui,îp; imaginația n/ultm oa
meni, nu însemna decît o simplă no
țiune geografică. Ntu G.ulingjim-tal nu 
este o noțiune geografică lipsită de in-, 

; seninătate. Çînd vorbesc despre această 
stepă, îmi amintesc de fețele expresive, 
inspirate ale tinerilor care o transformă.

R. DAȘ
(După revista „Mongolia de azi”)

uriașă și intelectualitatea clujeană 
este conștientă de datoria ei de a 
răspunde acestei năzuințe firești.

Tov. Nicolae Mihăilescu, vicepre
ședinte al Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Argeș a 
subliniat importanța răspîndirii ex
perienței pozitive, a generalizării ce
lor mai bune metode de muncă cul- 
tural-educativă. în regiune s-au 
organizat dese consfătuiri, semi- 
narii cu un caracter concret. 
De pildă, în cadrul consfătui
rii din noiembrie cu activiștii 
culturali din regiune au fost pre
zentate pe scena teatrului de stat 
spectacole-model ale unor brigăzi 
artistice de agitație, echipe teatrale. 
La consfătuirea cu bibliotecarii 
din regiune, ținută la Călimănești, 
au fost înfățișate forme eficace de 
popularizare a cărții, cum sînt, de 
exemplu, procesele literare. Semina- 
riile raionale s-au ținut de cele mai 
multe ori în cămine fruntașe și au 
fost extrem de instructive deoare
ce căminele culturale gazdă au pre
zentat formele de activitate variată 
pe care le practică în mod obișnuit, 
prilejuind astfel discuții rodnice.

Relevînd succesele mișcării artisti
ce de amatori din satele regiunii, 
vorbitorul a remarcat sprijinul a- 
cordat în această direcție de actorii 
Teatrului de stat din Pitești. Actorii 
care au îndrumat aceste formații 
au simțit din plin căldura cu care 
este înconjurată munca lor.

Marea masă a inginerilor și teh
nicienilor aduc o serioasă contribu
ție la activitatea de răspîndire a cu
noștințelor în rîndul oamenilor 
muncii — a subliniat tov. C. Din- 
culescu, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, președin
tele Consiliului Național al Ingine
rilor și Tehnicienilor. Alături de in
ginerii și tehnicienii din agricultură, 
și numeroșii ingineri de la orașe pot 
să ducă o activitate mai intensă în 
rîndul țărănimii colectiviste, de 
pildă în cadrul brigăzilor științifice. 
Pentru aceasta însă, e necesar să 
fie mai mult solicitați, corespunză
tor cu marile posibilități pe care 
le au.

Referindu-se la munca importan
tă pe care o depun bibliotecarii, 
vorbitorul a spus : După părerea 
mea, bibliotecarul trebuie să fie 
astfel pregătit încît, atunci cînd 
un cetățean îi cere o carte, el 
să fie în stare să-i recomande lucra
rea cea mai nimerită, potrivit cu 
pregătirea și dorința sa. E necesară, 
de aceea, o perfecționare a sistemu
lui de pregătire a bibliotecarilor 
spre a face din ei oameni compe
tent și care să muncească cu dra
goste și entuziasm. în felul acesta 
vom avea bibliotecari în stare să 
atragă mase tot mai largi de citi
tori sau, cum s-ar zice, capabili să 
„lipească" omul de carte.

în desfășurarea procesului révolu- 
ționar, condus de partid, de trans
formare a conștiinței țărănimii, in
telectualii sînt chemați să îndepli
nească un rol însemnat — a su
bliniat conf. univ. Neculce Po
pescu, președintele Comitetului 
regional pentru cultură și artă Ol
tenia. în regiunea Oltenia, un 
mare număr de intelectuali iau 
parte la desfășurarea activității 
culturale la sate. în perioada no
iembrie 1962 — aprilie 1963 aproxi
mativ 7 000 de intelectuali din Cra
iova, din celelalte orașe mai mari, 
din centrele raionale au ținut con
ferințe în sate, au participat la de
plasările brigăzilor științifice.

Spre a evita pulverizarea forțelor, 
încă de la începutul activității sale 
comitetul a stabilit o strînsă cola
borare cu organizațiile de tineret, 
de femei, cu consiliul sindical re
gional ; de comun acord au fost ini
țiate manifestări mai ample în me
ciul sătesc. Trebuie însă să întărim 
această colaborare pentru a evita 
activitățile paralele, pentru a con
centra toate energiile într-un șir de 
acțiuni de mare amploare și efica
citate menite să lase urme adînci în 
conștiința țăranilor colectiviști.

Prof. univ. Edmond Nicolau, 
președintele colegiului lectoratului 
central al Consiliului pentru răș- 
pîndirea științei și culturii, a subli
niat că printre problemele de mare 
importanță ale răspîndirii cunoștin
țelor este și aceea a accesibilității, 
în legătură cu aceasta este nece
sar să avem în vedere două lucruri, 
în primul rînd faptul că o expu
nere citită are toate șansele să 
piardă din interes. Astăzi, cînd 
numărul intelectualilor de mare 
competență în specialitatea lor este 
în sensibilă creștere, nu mai poate 
fi o piedică trimiterea unor confe
rențiari bine pregătiți, capabili să 
facă expuneri libere. în al doilea 
rînd e vorba de necesitatea de a 
avea la dispoziție aparate de pro
iecție, diafilme. Trebuie înzestrate 
un număr mai mare de săli cu 
aparatele respective. O expunere 
însoțită de material vizual cîștigă 
foarte mult.

Să nu scăpăm din vedere faptul 
că activitatea culturală depusă de 
intelectuali la sate este cu atît mai 
rodnică cu cît fiecare dintre ei este 
solicitat să-și aducă contribuția în 
specialitatea pentru care e pregă
tit și manifestă interes — a subli
niat tov. Grigore Tutunaru, secre
tarul Comitetului raional de cultură 
și artă Tulcea. La noi, la centrul 
raional, de pildă, ne-am îngrijit ca 
un grup de profesori de științele 
naturii și de cercetători ai punctu
lui de cercetări piscicole să elabo
reze un șir de conferințe pe pro
bleme cum sînt valorificarea bogă
țiilor din Delta Dunării, sporirea

Îproducției de pește etc. Un alt co- 
ectiv, format pe lîngă muzeul raio

nal, a sprijinit alcătuirea unor ex
poziții pe temele : „Originea și evo
luția omului" și „Cucerirea spațiu
lui cosmic’, care au fost trimise în 
12 comune atrăgînd peste 11 mii de 
vizitatori. Un grup de intelectuali, 
iubitori pasionați ai artei teatrale, 
sprijină asiduu echipa de teatru a 
Casei raionale de cultură care, cu 
spectacolul „Zări necuprinse", pre
miat la festivalul „I. L. Caragiale’, 
a făcut dese turnee în căminele 
culturale din satele raionului, bucu- 
rîndu-se de succes în rîndurile co
lectiviștilor.

Impetuoasa dezvoltare a mișcării 
artistice de amatori — a arătat tov. 
Constantin Beiu, directorul Casei 
regionale a creației populare din 
Iași — marele avînt pe care l-au 
luat echipele de teatru, dansuri, co
rurile, brigăzile artistice de agita
ție, a pus în fața noastră sarcini 
mult sporite în ce privește îndru
marea acestor formații.

Acum, rolul artiștilor profesio
niști nu mai poate fi redus la acela 
de simpli instructori ai unor for
mații ; artistul profesionist trebuie 
să se transforme într-un adevărat 
instructor al instructorilor prove- 
niți din rîndul amatorilor. în regiu
nea Iași au fost organizate colec
tive de creatori, formate din artiști 
de prestigiu din domeniul muzicii, 
teatrului, literaturii, coregrafiei, ar
tei plastice, care se deplasează pe
riodic la căminele culturale și ca
sele raionale de cultură pentru a 
sprijini activitatea artistică de a- 
matori, îndeosebi pe instructori.

După cum a arătat conf. univ. 
Gherman Drăghici, președintele co
misiei pentru răspîndirea cunoștin
țelor cultural-științifice din regiu
nea Brașov — brigada științifică a 
devenit un prieten ’bun al țăranilor 
colectiviști.

Brigăzile științifice din regiunea 
noastră se bucură de popularitate în 
rîndul țăranilor colectiviști. Astfel, 
la Hărman, comună cu o gospodă
rie colectivă fruntașă pe țară, în 
ziua de 17 martie mașina brigăzii 
nici n-a apucat să se oprească în 
fața căminului cultural că vestea s-a 
răspîndit în întreaga comună și, 
după un foarte scurt timp, s-au 
strîns la cămin mai mult de 400 
țărani colectiviști. Brigada, alcătui
tă dintr-un matematician, un jurist, 
un medic, un inginer agronom din 
comuna respectivă, a dat răspunsuri 
la întrebările puse de colectiviști 
privind sateliții artificiali, ridicarea 
producției la sfeclă la hectar, cum 
se poate evita îmbolnăvirea păsări
lor, combaterea poliomielitei. Vom 
căuta să antrenăm pe viitor tot mai 
mulți intelectuali la lărgirea activi
tății brigăzilor spre a pătrunde 

pînă în cel mai îndepărtat sat din 
regiune.

A face din căminul cultural cen
trul vieții culturale din comună 
este o sarcină de mare însemnăta
te, a cărei realizare va îngădui o 
mai bună coordonare a forțelor, cu 
maximum de eficiență — a subli
niat tov. Ene Rusu, vicepreședinte 
al Sfatului popular al regiunii Plo
iești. în regiunea noastră încă din 
anul trecut s-a mers pe linia con
centrării eforturilor culturale în 
cadrul căminului cultural. Aceasta 
s-a dovedit o măsură justă întrucît 
a împiedicat dispersarea eforturi
lor, îngăduind, totodată, atragerea 
unui număr tot mai mare de țărani 
colectiviști la acest focar de cultu
ră al satului.

Este pozitivă măsura de a se or
ganiza mai des excursii și vizite ale 
țăranilor colectiviști în întreprinde
rile industriale. în regiunea noastră 
s-au întreprins unele acțiuni pe a- 
ceastă linie, rezultatele fiind foarte 
bune. Țăranii colectiviști care au 
vizitat întreprinderile industriale 
din orașul Ploiești au fost impre
sionați de munca disciplinată care 
se desfășoară în industrie, au sim
țit o puternică mîndrie pentru rea
lizările industriei noastre socialiste.

Așezarea pe baze noi-a conducerii 
vieții cultural-artistice — a spus 
tov. Neagu Florian, secretar al Co
mitetului pentru cultură și artă a) 
raionului Alexandria — a dat posi
bilitate rezolvării mai competente 
a problemelor cultural-artistice. în 
comitetul nostru raional de cultură 
și artă avem tovarăși care sînt le
gați în mod direct de viața satelor, 
a G.A.C., care cunosc bine cerințele 
colectiviștilor și ne ajută în rezol
varea lor. Căminele culturale au or
ganizat manifestări în funcție de 
specificul muncii colectiviștilor, în 
funcție de vîrsta și ocupația lor.

Munca noastră de îndrumare nu 
a avut un caracter permanent la 
toate unitățile ; nu am reușit să 
aplicăm experiența înaintată a unor 
cămine la celelalte cu activitate mai 
slabă, să antrenăm în activitatea 
culturală pe toți membrii comite
tului. Vorbitorul a arătat că unele 
lipsuri se datoresc și faptului că 
nu în toate problemele Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă asi
gură o îndrumare concretă, opera
tivă, bazată pe cunoașterea situa
ției de pe teren. Aș propune Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă să sprijine schimbul de expe
riență între comitetele regionale și 
raionale editînd un material meto
dic care să redea aspecte pozitive, 
demne de luat drept exemplu, din 
activitatea unor comitete de cul

tură și artă, din planurile lor de 
muncă, din modul lor de a lucra.

Tov. Nicolae Manolache, directo
rul căminului cultural din comuna 
Slimnic, raionul Sibiu, regiunea 
Brașov, a vorbit despre legătura 
strînsă a activității căminului cul
tural cu problemele concrete ale 
gospodăriei colective, cu viața de zi 
cu zi a satului. în organizarea ma
nifestărilor de la cămin am ținut 
întotdeauna seama de nevoile gos
podăriei colective, ne-am orientat 
după aceste nevoi. Deoarece secto
rul zootehnic al gospodăriei bătea 
pasul pe loc, s-a organizat un jur
nal vorbit în cadrul căruia s-a tra
tat această problemă sub diferite 
aspecte. Efectul educativ al aces
tei acțiuni a fost că marea majori
tate a îngrijitorilor și-au schimbat 
felul de a lucra.

Cred ca o mare însemnătate în 
activitatea căminelor are și dezba
terea obștească a problemelor mo
ralei noastre noi, socialiste, comba
terea în public a manifestărilor an
tisociale, cu care prilej se exercită 
din plin marea putere de influen
țare a colectivității. Noi am organi
zat, de pildă, la cămin o seară te
matică cu tema : „întărirea și dez
voltarea gospodăriei colective — 
datorie a fiecărui colectivist". Pre
ședintele gospodăriei colective a 
prezentat o expunere vie, interesan
tă. Au vorbit apoi un mare număr 
de colectiviști, care au luat poziție 
împotriva unor manifestări de lip
să de grijă față de bunul obștesc, a 
unor încălcări ale moralei socia
liste. în încheiere, brigada artistică 
a prezentat un program cu tema : 
„Să întărim mereu gospodăria noa
stră colectivă”. Această seară te
matică a avut un mare răsunet.

Vorbitorul a prezentat și alte as
pecte ale muncii culturale pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
colectiviștilor, educarea lor în spiri
tul patriotismului socialist, al înfră
țirii între poporul romîn și naționa
litățile conlocuitoare.

Foarte de multă vreme — și-a 
început cuvîntul scriitorul Eusebiu 
Camilar, membru corespondent al 
Academiei R.P. Romîne — mergeam 
spre satul Albac pe unde trecuseră 
zvîrcolirile de la 1907; într-un sat 
de pe Arieș,'din apropierea Budei 
lui Papară, am văzut b ciobăniță cu 
plete bălaie pe care am asemuit-o 
cu Ileana Cosînzeana. Am stat locu
lui, dînd laudă naturii ce o zămis
lise. Era un monument al firii. Dar 
în timp ce o priveam ' ea își tot 
ferea fața să nu i-or Văd. Credeam 
că din pricina sfielii. Dintr-o dată 
vîntul i-a dat broboada la o parte 

și am rămas năuc cînd am văzut 
că avea chipul ros de boală.

Am trecut prin acele locuri după 
mulți ani și am văzut o altă Sîn- 
ziană. Avea ochii tot ca vioreaua și 
iubea un flăcău cu mustăcioară. 
Seara erau la cinematograf și aș
teptau să înceapă filmul. După film 
am regăsit-o la cămin și peste cîteva 
zile am văzut-o jucînd într-o piesă 
de teatru. Fata aceea a devenit pen
tru mine un simbol. Nașterea noii 
personalități a săteanului nostru e 
firească în orînduirea socialistă 
care are ca deviză supremă îndem
nul lui Lenin de a învăța necontenit.

Am ascultat cu multă bucurie, 
nu de mult, un concert al filarmo
nicii din Botoșani la mine în sat și 
nu găsesc cuvîntul nimerit să ex
prim emoția simțită în seara cînd 
consătenii mei aplaudau filarmo
nica. Realitățile noi ne obligă mai 
cu seamă pe noi, scriitorii, la o to
tală primenire a orizontului. Satul, 
în impetuoasa lui evoluție, cere o 
cunoaștere amănunțită — și aceasta 
nu se poate dobîndi decît prin par
ticiparea nemijlocită, prin șederea 
îndelungă în mijlocul truditorilor 
pămîntului.

Tov. Antalfi Andrei, vicepreședin
te al Comitetului executiv al Sfa
tului popular al regiunii Mureș — 
Autonomă Maghiară, a arătat că în 
perioada 1 octombrie 1962—31 
martie 1963, în cele 622 cămine cul
turale și case de citit din regiune, 
precum și în casele raionale de 
cultură, numărul manifestărilor 
culturale a fost de peste 21 000, 
cu 2 800 000 participanți.

în urma inițiativei unuia din că
minele culturale cu bogată activi
tate, și anume cel din Bălăușeni, 
se desfășoară în momentul de față 
o întrecere între căminele culturale 
din regiune pentru obținerea titlu
lui de cămin cultural fruntaș pe re
giune.

Vorbitorul a propus ca regula
mentul de funcționare a căminelor 
culturale să fie revizuit corespun
zător noilor condiții ale satului co
lectivizat. în ceea ce privește for
marea cadrelor de activiști cultu
rali, propunem să se studieze po
sibilitatea înființării, pe lîngă insti
tutele pedagogice, a unor facultăți 
care să pregătească cadre pentru 
domeniul muncii culturale de masă.

Ocupîndu-se de problemele răs
pîndirii cunoștințelor cultural-știin
țifice, tov. prof. univ. Ion Maier, de 
la Institutul Agronomic „Nicolae 
Bălcescu“-București, a subliniat efi
ciența unei asemenea forme cum 
este consultația științifică. în 
ultimele luni au plecat din Capi
tală la sate peste 150 de specialiști 
care au dat consultații țăranilor co

lectiviști în legătură cu problemele 
cele mai actuale ale sporirii produc
ției agricole. Aș putea cita pe acad. 
Eugen Rădulescu, acad. Teodor 
Bordeianu, conf. univ. Manole Bul- 
boacă și mulți alții, care au mers 
în diferite gospodării colective și 
au vorbit țăranilor despre folosirea 
rațională a solului, despre comba
terea bolilor și dăunătorilor care 
atacă plantele agricole ele. Noi 
am încercat să sistematizăm, 
să permanentizăm aceste consulta
ții ; în ultimul timp colaboratorii 
catedrei pe care o conduc se depla
sează în fiecare săptămînă la 16 
gospodării colective din zona de a- 
provizionare a Capitalei și din re
giunea București, dînd îndrumări 
pe loc colectiviștilor pentru ca 
aceștia să aplice metodele avansa
te. Cu ocazia acestor deplasări, nu 
învățăm numai noi pe colectiviști, 
ci învățăm și noi de Ia dînșii ; de 
multe ori, inventivitatea brigadieri
lor, a țăranilor din gospodăria co
lectivă scoate la iveală soluții noi, 
care merită extinse.

Tov. Nistor Octavian, secretar al 
Comitetului Central al U.T.M., a 
scos în evidență marea forță de 
influențare a muncii culturale de 
masă în rîndurile tineretului de la 
sate. Numeroși tineri participă 
cu însuflețire la activitatea for
mațiilor cultural-artistice de ama
tori din căminele culturale ; joile 
tineretului și duminicile cultural- 
sportive devin în lot mai multe 
comune o adevărată tradiție ; ac
țiunile organizate cu prilejul săr
bătoririi majoratului au devenit 
mijloace puternice de educație pa
triotică.

Vorbitorul a arătat că, cu toate 
realizările obținute, activitatea cul- 
tural-educativă, contribuția în aceas
tă direcție a creatorilor de litera
tură și artă, rămîn încă în urma 
necesităților crescînde ale satului 
colectivizat. Totodată a pledat pen
tru o atitudine plină de grijă și în
țelegere din partea tuturor sfaturi
lor populare și consiliilor de condu
cere ale căminelor culturale față de 
specificul muncii cultural-educative 
în rîndurile tineretului. Unii direc
tori de cămine culturale manifestă 
o atitudine rigidă, refuză, sub dife
rite pretexte, să organizeze în loca
lurile căminelor activități distracti
ve pentru cei tineri.

Căminele culturale și organiza
țiile U.T.M. trebuie să dea o mare 
atenție organizării timpului liber 
al tineretului, să inițieze acțiuni cu 
un bogat conținut educativ și cu o 
largă sferă de pătrundere. Una din 
aceste forme de activitate sînt ho
rele sătești, cu un conținut educa
tiv corespunzător. La căminul cul-

( Continuare în pag. IV-a)



SCÎNTEIA Nr. 5876Pag. 4

La invitația guvernului U. R. S. S.LUCRĂRILE CELEI DE-A 18-A SESIUNI 
A COMISIEI ECONOMICE 0. N. U. PENTRU EUROPA
GENEVA 27 (Agerpres). — La 

sesiunea 18-a a Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa (C.E.E.) în 
ultimele două zile a fost examinată 
activitatea de ansamblu a Comisiei.

Luînd cuvîntul în cadrul acestor 
discuții delegatul R.P. Romîne, Vic
tor Ionescu, a arătat că studiul „15 
ani de activitate a C.E.E.”, elaborat 
în conformitate cu rezoluția inițiată 
de R.P. Romînă, constituie o bază 
utilă pentru îmbunătățirea și lăr
girea activității C.E.E. Delegatul ro- 
mîn a propus ca acest studiu să fie 
transmis spre analizare și infor
mare organelor subsidiare ale 
C.E.E., precum și Consiliului eco
nomic și social al O.N.U.

Reamintind succesele economiei 
noastre și contribuția R.P. Romîne

la dezvoltarea relațiilor comerciale 
cu toate țările, V. Ionescu a subli
niat că comerțul est-vest continuă 
încă să rămînă sub nivelul posibili
tăților și potențialului economic al 
țărilor membre ale Comisiei.

Referindu-se la însemnătatea stu
dierii aspectelor economice și so
ciale ale dezarmării, vorbitorul a 
scos
C.E.E. să acorde o atenție sporită 
acestei probleme.

în încheiere V. Ionescu a decla
rat că delegația romînă va sprijini 
toate propunerile și inițiativele me
nite să întărească rolul și eficacita
tea C.E.E. ca instrument al coope
rării economice pașnice între 
cu diferite orînduiri sociale.

în evidență necesitatea ca

țări

Fidel Castro a sosit în Uniunea Sovietică
MURMANSK 27 (Agerpres). — La 

27 aprilie, a sosit în Uniuiiea Sovie
tică într-o vizită de prietenie Fidel 
Castro Ruz, prim-secretar al condu
cerii naționale a Partidului Unic al

Succese ale patrioților 
sucU vietnamezi

VIENTIANE 27 (Agerțpres). - A- 
gențiile de presă anunță că în ulti
mele zile situația din Laos a rede
venit periculoasă, în urma atacu
rilor pe care trupele grupării de la 
Savannaket le întreprind împotriva 
regiunilor aflate sub controlul for
țelor patriotice. Astfel, îndată după 
plecarea prințului Suvanna Fumma 
din Valea Ulcioarelor, cînd a fost 
stabilită încetarea focului, trei ba
talioane ale trupelor lui Nosavan, 
comandate de otireri americani, au 
atacat orașul Xieng Kuang. Trei 
zile consecutiv, transmite postul de 
radio Vocea Patet Lao, detașamen
tele nosavaniste au mitraliat violent 
orașul Xieng Kuang și împrejuri
mile, provocînd mari distrugeri 
materiale populației locale. Ele au 
ocupat, de asemenea, pozițiile tru
pelor Patet Lao de la Muong Khe.

Mergînd pe aceiași linie a încălcării 
acordului cu privire la încetarea 
focului, în provincia Savannaket — 
anunță postul de radio de mai sus 
— batalioane de infanterie sud-viet- 
nameze și tailandeze, împreună cu 
detașamentele lui Nosavan, pregă
tesc atacul împotriva localității 
Nyong-Nong și împrejurimile sale, 
aflate sub controlul forțelor patrio
tice. în această regiune, încă din 
23 aprilie avioanele americane au 
început să parașuteze muniții și 
arme pentru diversioniștii trimiși 
anterior.

O declarație a guvernului 
revoluționar al Cubei

HAVANA 27 (Agerpres). — Gu
vernul revoluționar al Cubei a dat 
publicității o declarație în care a- 
rată că ia 25 aprilie, la ora 22,00, 
un avion bimotor, venind dinspre 
nord, a trecut într-un zbor razant 
deasupra rafinăriei de petrol „Nico 
Lopez“ situată la periferia Havanei, 
și a aruncat o bombă cu o greutate 
de 45 kg, precum și cîteva cutii cu 
substanțe inflamabile de tip „Na
palm”, care totuși n-au explodat.

La cîteva ore după zbor un oare
care Alexander Rorke a declarat 
ziariștilor la Washington că el „s-a 
aflat pe bordul avionului care a 
bombardat rafinăria”.

în declarație se arată că dacă gu
vernul Statelor Unite dorește ca o- 
pinia publică mondială să ia în se
rios declarațiile sale îndreptate îm
potriva acțiunilor piraterești din 
Marea Caraibilor, el trebuie să ia 
măsuri care să excludă într-adevăr 
fapte similare celor petrecute în 
seara zilei de 25 aprilie.

Guvernul cuban consideră că răs
punderea pentru aceste acțiuni pi
raterești și pentru urmările pe care 
le-ar fi putut avea revine guvernu
lui Statelor Unite.

Revoluției Socialiste, primul minis
tru al guvernului revoluționar al 
Republicii Cuba, și persoanele care 
îl însoțesc.

Pe aeroport, unde avionul „Tu- 
114“ cu care au călătorit oaspeții 
cubani a aterizat în zorii zilei, Fidel 
Castro și persoanele care-1 însoțesc 
au fost întîmpinați de Anastas 
Mikoian, membru al prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și de alte persoane oficiale.

De la aeroport, oaspeții și persoa
nele care au venit să-i întîmpine au 
plecat cu un tren special la Mur
mansk. Fidel Castro va sosi la Mos
cova la 28 aprilie.

SAIGON 27 (Agerpres). — Agen
ția Associated Press relatează că 
„unitățile de guerilă au pricinuit 
forțelor guvernamentale sud-vietna- 
meze o severă înfrîngere în pe
ninsula Ca Mau. Autoritățile mili
tare sud-vletnameze au anunțat că 
au fost omorîți zeci de militari în 
atacurile date împotriva avanpos
turilor". Corespondentul la Saigon al 
agenției Associated Press, Peter Ar
nett, reamintește că în ultimele luni 
trupele diemlste au lansat două ope
rații de anvergură împotriva 
zanilor, dar aceștia sînt mai 
nici decît oricînd în trecut.

Referindu-se la amploarea 
lor, „New York Herald Tribune“ 
nota că „observatorii militari apre
ciază că este cea mai mare înfrîn
gere suferită de guvern de la cea 
înregistrată la Ap Bac în ianuarie".

parti- 
puter-

lupte-

Pavilionul R. P. Romîne la Tokio 
vizitat de împăratul Japoniei

TOKIO 27 (Agerpres). — Pavilio
nul R. P. Romîne din cadrul Tîrgu- 
lui internațional de la Tokio a fost 
vizitat de Hirohito, împăratul Ja
poniei și de soția sa. Oaspeții au 
fost însoțiți de numeroase perso
nalități oficiale japoneze și de 
membri ai corpului diplomatic a- 
creditațj la Tokio. în timpul vizitei 
s-a acordat o înaltă apreciere expo
natelor romînești. în aceeași zi, de
legația romînă la tîrg a organizat o 
conferință de presă, la care au par
ticipat numeroși ziariști.

Marile ziare japoneze „Asahi 
Shimbun”, „Mainichi Shimbun”, 
„Yomiuri Shimbun”, Japan Times”, 
„Nikan", „Koghio Shimbun" 
blicat articole și fotografii 
dezvoltarea economică a R. 
mine și despre schimburile 
ciale romîno-japoneze.

Televiziunea locală a consacrat o 
serie de emisiuni participării R. P. 
Romîne la Tîrgul internațional de 
la Tokio.

au pu~~“~ 
despre 
P. Ro- 
comer-

In Iordania se menține încordarea
AMMAN 27 (Agerpres). — în ciu

da declarațiilor „liniștitoare“ ale 
autorităților, situația din Iordania 
continuă să se mențină încordată.

Pe străzile capitalei și ale altor 
orașe continuă să patruleze trupe 
și autocamioane blindate. Restric
țiile de circulație se mențin la 
Amman, în sectorul iordanian al Ie
rusalimului și în alte orașe situate 
pe malul vestic al fluviului Iordan.

După cum relatează agențiile de
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Conferința de presă 
a lui A*  Harriman
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MOSCOVA 27 (Agerpres). 
Luînd cuvîntul la 27 aprilie în 
drul conferinței de presă de la 
basada americană din Moscova, 
Averell Harriman, secretar de stat 
adjunct al S.U.A., a declarat : „Sînt 
pe deplin satisfăcut de rezultatele 
vizitei la Moscova".

Harriman a făcut cunoscut că a 
venit în Uniunea Sovietică pentru a 
se întîlni cu N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și cu A. A. Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe, pentru a 
discuta cu ei situația din Laos. El 
a spus că la Moscova a fost discu
tată numai problema laoțiană, și 
cele două părți, după cum a subli
niat el, au confirmat că sprijin' 
de-a întregul acordurile de la 
neva pentru Laos.

CAIRO 27 (Ager
pres). — Baya An
tonio Miguel, re
prezentant al Par
tidului Mișcarea 
Populară pentru e- 
liberarea Angolei, 
a declarat că în 
prezent lupta po
porului angolez a 
intrat într-o nouă 
fază.

„Poporul angolez, 
a arătat el, a fost 
nevoit să lupte cu 
arma în mină și 
este ferm hotărît să 
continue lupta îm
potriva jugului co
lonial, pentru dobîn- 
direa independen
ței".

In fotografie : 
Luptători și ștafete 
din Armata popu
lară de eliberare 
din Angola într-un 
moment de odihnă 
în junglă.

CARACAS. Camera deputaților a 
Congresului național al Venezuelei 
s-a pronunțat împotriva interzicerii 
activității Partidului Comunist din 
Venezuela și Partidul „Mișcarea revo
luționară de stînga”. Camera a adop
tat o hotărîre prin care cere anularea 
vechiului decret al guvernului cu pri
vire la interzicerea activității acestor 
partide.

LONDRA. Recent s-a închis la 
Wakefield (Anglia) expoziția de foto
grafii din arhitectura romînească care 
a fost prezentată timp de trei săptă
mâni într-una din sălile primăriei din 
acest oraș. .Expoziția, care a fost or
ganizată de filiala locală a Societății 
arhitecților din Yorkshire de Vest, în 
colaborare cu Uniunea arhitecților din 
R. P. Romînă, s-a bucurat de succes 
în rîndul specialiștilor și publicului vi
zitator.

OSLO. In comunicatul dat publici
tății la Oslo după întîlnirea miniștri
lor afacerilor externe ai țărilor Euro
pei nordice se arată că miniștrii au 
discutat situația internațională, pre
cum și problemele legate de colabo
rarea țărilor Europei de nord cu 
O.N.U. Miniștrii au subliniat în mod 
deosebit că încheierea cu succes a 
tratativelor de la Geneva și realiza
rea acordului cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nucleară ar 
contribui la rezolvarea altor probleme 
și la îmbunătățirea situației interna
ționale.

MOSCOVA. La Kremlin și-a în
cheiat lucrările Consfătuirea unională 
a fruntașilor mișcării pentru munca 
comunistă, care reprezintă 40 la sută 
din muncitorii, țăranii și intelectualii

sovietici. La consfătuire, care a durat 3 
zile, au luat parte 2 300 de participant 
și invitați. In raportul prezentat de 
Viktor Grișin, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor ’ 
au fost analizate diverse 
trecere pentru munca 
s-au expus principalele sarcini care 
stau în fața acestei mișcări.

DUNOON. Participanții la cel de-al 
66-lea Congres al organizației Congre
sul sindicatelor britanice din Scoția 
au chemat pe toți oamenii muncii din 
Anglia să se pronunțe pentru înceta
rea experiențelor nucleare, lichidarea 
bazelor de submarine cu rachete „Po
laris" și a tuturor bazelor străine de 
pe teritoriul țării.

VARȘOVIA. In cadrul unui turneu 
întreprins în R. P. Polonă, violonistul 
romîn Mihai Constanfinescu a concer
tat în orașele Bydgoszcz și Torun. In 
sala filarmonicii de stat din Varșovia, 
violonistul romîn 
care s-a bucurat 
sebit.

man, a declarat presei, că Bundesta- 
gul își va ține totuși sesiunea plenară 
în Berlinul occidental.

din U.R.S.S., 
forme de în- 
comunistă și

a susținut un recital 
de un succes deo-

cum se arată intr-unACCRA. După
raport al Ministerului Educației al 
Chanel, dat publicității la Accra, de 
la începutul anului trecut școlile pri
mare și secundare din țară sînt frec
ventate de 900 000 de persoane. Acum 
20 de ani în aceste școli învățau nu
mai 90 000 de elevi.

BONN. In ciuda recomandărilor 
guvernelor Statelor Unite, Angliei șl 
Franței, cu privire la inoportunitatea 
unei sesiuni a Bundestagului în Ber
linul occidental, Eugen Gerstenmaier, 
președintele Bundestagului vest-ger-

tural ar trebui asigurate și progra
me speciale pentru copii.

Vorbitorul a subliniat necesitatea 
unei mai strînse colaborări între 
organele și organizațiile U.T.M. și 
organele de cultură și artă.

Acad. G. Oprescu, directorul 
Institutului de istoria artei al Aca
demiei R. P. Romîne, s-a referit în 
cuvîntul său la necesitatea desfășu
rării unei munci serioase și înde
lungate pentru pregătirea acti
viștilor culturali. Totodată, vorbito
rul a subliniat însemnătatea în
drumării competente și pline de 
exigență a artiștilor plastici ama
tori, a grijii pentru valorificarea 
talentelor reale, pentru îndrumarea 
lor spre studiu sîrguincios. înzes
trarea unor clădiri publice și, mai 
ales a unor lăcașuri culturale cu 
mai multe opere artistice ar contri
bui la educația estetică a maselor 
de oameni ai muncii.

Importanța muzeelor, a propa
gandei vizuale a fost subliniată de 
tov. Marius Moga, lector universi
tar, directorul Muzeului regional 
al Banatului. El a criticat faptul că 
raportul n-a acordat locul cuvenit 
acestui sector de activitate. Apoi, 
vorbitorul a împărtășit din expe
riența muzeelor din regiunea Banat, 
care au întocmit expoziții despre 
„Evoluția vieții pe pămînt”, „Ori
ginea și evoluția omului”, „Folosi
rea resurselor locale — mijloc de 
întărire economico-organizatorică a 
G.A.C.” ș. a., contribuind activ la ri
dicarea culturală a maselor.

Cu multă căldură a vorbit sculp
torul Vida Geza, maestru emerit al 
artei, președintele Comitetului re
gional de cultură și artă Maramu
reș, despre activitatea brigăzilor 
științifice care sînt primite de ță
ranii colectiviști cu multă încredere 
și interes, îndeosebi atunci cînd 
răspunsurile date sînt ilustrate cu 
exemple locale cunoscute oameni
lor din sat.

Amintind înapoierea din trecut a 
multor sate maramureșene, vorbito
rul a arătat cu cîtă dragoste și sete 
de cultură iau parte oamenii la ac
tivitatea de azi a căminelor cultu
rale. Ar fi bine ca artiștii plastici să 
picteze la căminele culturale fresce 
înfățișînd aspecte din viața noastră, 
momente din transformările revolu
ționare prin care a trecut patria 
noastră.

în raionul Sighet există un obicei 
foarte interesant: sărbătorirea țăra
nului care iese primul la arat. Ară-

tînd că asemenea obiceiuri popu
lare merită cultivate și răspîndite, 
tov. Vida Geza a subliniat necesita
tea unei atitudini creatoare, care 
să îmbine sarcinile generale ale 
muncii culturale cu problemele și 
tradițiile locale.

Căminul nostru cultural — a spus 
tov. Marius Petrescu, directorul că
minului cultural din comuna Rasa, 
raionul Călărași — și-a axat întreaga 
activitate cultural-artistică pe pro
bleme legate direct de întărirea 
economico-organizatorică a gospo
dăriei colective. Am căutat să or
ganizăm asemenea manifestări care 
să ajute gospodăria colectivă. Spre 
exemplu, de un viu succes s-a bucu
rat „Ziua zootehnistului“ care a 
contribuit la răspîndirea metode
lor înaintate ale crescătorilor de 
animale fruntași.

Activitatea căminului cultural are 
o mare forță de atracție atunci 
cînd se organizează manifestări bo
gate în conținut, interesante. Cînd 
au loc asemenea manifestări, sala 
căminului devine neîncăpătoare; ță
ranii colectiviști scot ușile și feres
trele, pentru ca și zecile de oameni 
rămași afară să poată privi și as
culta programul. Pentru manifestă
rile din această primăvară și vară 
ne-am orientat spre construirea unei 
scene în aer liber.

Tov. V. Răchită, directorul Direc
ției rețelei cinematografice și difu
zării filmelor, a înfățișat aspecte ale 
creșterii rețelei cinematografice să
tești, care a prezentat filme numai 
în anul 1962 în fața a 62 milioane 
de spectatori, cu 13 milioane mai 
mult decît în anul precedent. Suc
cese deosebite au fost obținute de 
unele filme și în acest an. „Lupeni 
29”, în mai puțin de două luni, a 
fost văzut de peste 1 milion și ju
mătate de spectatori. în unele re
giuni și raioane însă, muncii cu fil
mul nu i se acordă atenția cuve
nită. Este necesar să se intensifi
ce folosirea actualei baze tehnice 
prin deplasarea aparatelor în co
munele învecinate pentru ca să nu 
existe sat unde să nu fie prezen
tate cu regularitate filme.

Tov. Iulian Antonescu, directorul 
Muzeului regional Bacău, a înfăți
șat unele metode folosite de colec
tivul muzeului în activitatea de răs- 
pîndire a cunoștințelor științifice, 
pentru fondarea unei concepții ști
ințifice asupra lumii, combaterea 
misticismului, a concepțiilor înapo-

iate. Brigăzi științifice forma
te din cadre didactice și lucrători 
de la muzeul regional s-au deplasat 
la sate cu exponate elocvente care 
ilustrau evoluția vieții și a omului 
pe pămînt. S-a organizat, de ase
menea, vizitarea sistematică a mu
zeelor de către colectiviști. De- 
monstrind, prin exemple concrete, 
marea putere de convingere a ma
terialelor intuitive, vorbitorul a 
propus să se mărească numărul a- 
cestor materiale în expozițiile desti
nate satelor.

Pasiunea pentru munca de răs- 
pîndire a cărții, pentru conținutul 
însemnat al acestei munci, este iz
vorul succeselor — a subliniat tov. 
Elena Grigorescu, bibliotecară în 
satul Izvoarele, raionul Tîrgoviște. 
Am muncit uneori în condiții grele, 
fără satisfacții imediate, dar acolo 
unde se depune suflet îra fiecare ac
țiune, nici roadele nu întîrzie să se 
arate. Mă gîndesc, de pildă, la sa
tul meu, Izvoarele, unde cu zece 
ani în urmă funcționa o bibliotecă 
cu 300—400 volume și 80 de - ci
titori, iar azi sînt 1 192 cititori 
care au împrumutat peste 13 000 de 
cărți într-un an. Vorbitoarea a re
levat colaborarea strînsă a biblio
tecii cu comisia de femei, activita
tea intensă a cercurilor de citit, 
mijloc important de orientare a 
lecturii individuale a colectiviștilor, 
interesul de care s-au bucurat întîl
nirile cu scriitorii în cursul „Lunii 
cărții la sate“.

în încheierea dezbaterii a luat 
cuvîntul tov. Leonte Răutu, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. șeful Direcției de 
propagandă și cultură a C.C. al 
P. M. R., care a reliefat succesele 
obținute în diferitele domenii ale 
muncii cultural-educative de masă, 
amploarea ei deosebită, atrac
ția pe care o exercită asu
pra țărănimii muncitoare. Vorbi
torul a subliniat înalta prețuire 
pe care o acordă partidul activită
ții pline de abnegație a zecilor de 
mii de activiști culturali, a direc
torilor de cămine culturale, biblio
tecarilor, instructorilor artistici, lu
crătorilor de pe tărîmul difuzării 
cărții și filmelor, al muzeelor, cît 
și a marelui număr de intelectuali 
care își dăruiesc forțele și aptitudi
nile răspîndirii culturii în mase, 
în continuare, vorbitorul s-a referit 
la principalele direcții de dezvoltare 
a activității cultural-educative la 
sate, la măsurile ce se impun pen
tru sporirea eficacității ei, pentru 
extinderea în continuare a învăță
mîntului agrozootehnic de masă și 
a propagandei agricole și economi
ce, în vederea creșterii produc
ției agricole, a întăririi econo-

mico-organizatorice a gospodăriilor 
agricole socialiste. El a insistat a- 
supra sarcinilor de răspundere ce 
revin așezămintelor culturale în for
marea conștiinței socialiste, în edu
carea patriotica a oamenilor mun
cii, în transformarea comorilor ști
inței, artei și literaturii într-un bun 
al maselor celor mai largi. Noua 
formă de organizare a Comitetului 
pentru Cultură și Artă și a organe
lor sale le creează acestora toate 
condițiile pentru ca — sprijinin- 
du-se pe un larg activ obștesc — 
să îndeplinească cu cinste înaltele 
sarcini trasate de partid și guvern.

★

în raport, ca și în cursul discu
țiilor, au fost făcute numeroase 
propuneri, dintre care cele mai im
portante au fost incluse în Hotărî
rea adoptată la sfîrșitul primei părți 
a ședinței.

Hotărîrea cuprinde măsuri con
crete în vederea dezvoltării conti
nue a activității cultural-educa
tive de masă la sate, pentru îm
bunătățirea conținutului de idei și a 
formelor în care ea se desfășoară. 
Conținutul manifestărilor cultural- 
educative organizate în căminele 
culturale, biblioteci, cinematografe 
sătești, va fi subordonat într-o mă
sură și mai mare sarcinilor prac
tice actuale care stau în fața oame
nilor muncii din agricultură. în a- 
cest scop conducerile căminelor cul
turale și bibliotecilor sînt obligate 
să stabilească lunar, împreună cu 
conducerea gospodăriilor agricole 
colective, cu inginerii agronomi și 
organizațiile obștești din comună, 
tematica manifestărilor ce se vor 
organiza în aceste instituții, în spri
jinul înfăptuirii sarcinilor politico- 
economice ale G.A.C.

Se vor extinde formele de activi
tate cultural-educativă care și-au 
dovedit eficacitatea, cum sînt : vizi
tele în gospodăriile agricole colec
tive fruntașe, la institutele de cer
cetări și la gospodăriile agricole de 
stat, întîlnirile cu președinți sau 
brigadieri din G.A.C. fruntașe, se
rile de calcule comparative și al
tele. De asemenea, pentru a spori 
contribuția așezămintelor culturale 
de la sate în pregătirea și buna des
fășurare a învățămîntului agrozoo
tehnic de 3 ani și a ciclurilor de 
conferințe agrozootehnice, se vor 
lua din timp, împreună cu Consiliul 
Superior al Agriculturii, măsurile 
necesare în vederea elaborării de 
broșuri, lecții și conferințe, planuri 
tematice, de filme documentare și 
diafilme pe diverse teme agrozoo-

tehnice. Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă va acorda o aten
ție sporită editării literaturii în 
sprijinul întăririi economico-organi- 
zatorice a gospodăriilor agricole co
lective. Centrala editurilor și difu
zării cărții va lua măsuri de îmbu
nătățire a conținutului cărților edi
tate și de sporire a numărului de 
lucrări agrozootehnice, prin cuprin
derea mai largă a tuturor domenii
lor științelor agricole. Așezămintele 
culturale de la sate vor acorda o 
mai mare atenție promovării unor 
forme de activitate vii, atractive, 
eficiente, care au apărut în practica 
muncii culturale.

Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, comitetele de cultură și artă 
regionale și raionale vor lua mă
suri pentru concentrarea întregii 
activități cultural-educative din co
mună la căminul cultural, pentru 
unificarea activității colțurilor roșii 
și bibliotecilor din G.A.C. cu aceea 
a căminelor culturale, respectiv a 
bibliotecilor comunale și sătești.

în vederea bunei desfășurări a 
propagandei cunoștințelor cultural- 
științ.ifice în căminele culturale, co
mitetele de cultură și artă vor or
ganiza în toate centrele raionale 
colective puternice de lectori pe 
lîngă comisiile pentru răspîndirea 
cunoștințelor științifice, alcătuite 
din cei mai buni intelectuali din 
centrul raional, precum și din co
mune și sate.

Se va generaliza experiența pozi
tivă dobîndită într-o serie de dome
nii, inițiative cum sînt : organizarea 
de spectacole ale formațiilor artis
tice de amatori după sistemul tur
neului în circuit pe raza cîtorva co
mune apropiate, organizarea de sta
giuni permanente cu participarea 
celor mai bune formații de ama
tori etc. în ce privește activitatea 
pe tărîmul cinematografiei, se pre
vede ca începînd din anul 1964, 
Studiourile „București” și „Al. Sa- 
hia“ să realizeze anual un număr 
de filme artistice și documentare 
cu tematică legată de viața nouă a 
satului. Printre sarcinile trasate pu
blicațiilor aparținînd C.S.C.A., se 
prevede că revista „Contemporanul" 
va publica în fiecare număr o ru
brică destinată muncii culturale de 
masă.

Hotărîrea prevede, de asemenea, 
o serie de mășuri menite să asigure 
îndrumarea eficientă a așezăminte
lor culturale de la sate de către 
Comitetul , de-Stat pentru. Cultură și 
Artă și organele locale, precum și 
în vederea îmbunătățirii continue a 
bazei materiale a activității cultu
ral-educative de masă.

DELHI. Președintele Consiliului 
executiv al Consiliului Prezidențial al 
R.A.U., Aii Sabri, a sosit la 26 aprilie 
la Delhi. El va avea o întrevedere cu 
primul ministru al Indiei, J. Nehru.

SANAA. Postul de radio Sanaa a- 
nunță că la 26 aprilie, președintele 
R.A. Yemen, As Sallal, a format pri
mul Consiliu Executiv al Yemenului, 
alcătuit din 13 miniștri și nouă mi
niștri adjuncți. De asemenea, a format 
un Consiliu prezidențial, condus de 
el și în componența căruia au fost in
cluși 13 șefi de triburi.

TEHERAN. După cum anunță a- 
genția Associated Press, la 27 aprilie 
a început la Teheran o ședință de 
două zile a comitetului militar al pac
tului C.E.N.T.O., la care iau parte re
prezentanții celor 5 state membre 
(Iran, Pakistan, Turcia, Anglia și Sta
tele Unite).

NEW YORK. O explozie extrem de 
puternică a distrus la 27 aprilie una 
din clădirile laboratorului balistic din 
Allegany (statul Pennsylvania) unde 
se fabrică combustibil solid pentru ra
chetele de tipul „Polaris“. După cum 
transmite agenția U.P.I., trei persoane 
au fost ucise și alte zece au fost in
ternate în spital, dintre care șase se 
află în stare gravă.

ROMA. Potrivit știrilor sosite din 
Cagliari, muncitorii de la uzina de 
mase plastice „I.M.P.A.", care au fost 
în grevă timp de o săptămînă cerînd 
majorarea salariilor, au ocupat între
prinderea și au declarat greva foamei. 
Administrația uzinei refuză categorio 
să majoreze salariile oamenilor mun
cii. Incercînd să intimideze pe gre
viști, reprezentanții direcției amenință 
pe muncitori cu concedierea.

presă, autoritățile iordaniene au a- 
vertizat ambasadele puterilor occi
dentale despre o eventuală recru
descență a tulburărilor. Ambasada 
S.U.A. a dat instrucțiuni persona
lului său de a lua măsuri corespun- / 
zătoare de precauție, de a se apro
viziona cu apă, alimente și com-' 
bustibil.

Totodată, ministrul afacerilor in
terne a oferit o „recompensă gene
roasă“ aceluia care va furniza infor
mații cu privire la activitatea „e- 
lementelor subversive" și a hotărît 
organizarea de razii în rîndul popu
lației.

La 26 aprilie, șeful statului major 
combinat al forțelor armate ale 
Marii Britanii, Mountbatten, a ple
cat într-o vizită de două săptămîni 
în țările Orientului Apropiat. Călă
toria lui Mountbatten, subliniază a- 
gențiile de presă, este strîns legată 
de evenimentele din această regi
une și de situația din Iordania.

La Birmingham, statul Alabama, 
S.U.A., polițiștii arestează un ce
tățean de culoare pentru că a 
„îndrăznit" să intre într-un res
taurant „pentru albi“.

TEATRE ; Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Oedip — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Paganini — 
(orele 10,30); Lyslstrata — (orele 19,30). 
Filarmonica de stat ~
(Ateneul R. P. Romîne) : 
fonic. Festival Prokofiev. Dirijor : Geor
ge Georgescu. Solist : " '
(orele 20). (Sala mică a Palatului R. 
Romîne) : Concert lecție pentru elevi — 
(orele 10); Ciclul „Muzica de-a lungul 
veacurilor", pentru studenții Institutu
lui Politehnic — „Haydn — Mozart“ — 
(orele 18). Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
giale“ (Sala Comedia): Macbeth — (orele 
10); Febre — (orele 15); Vizita bătrînel 
doamne — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Bolnavul închipuit — (orele 10); Adam 
și Eva — (orele 15,30); Ancheta — (orele
19.30) . Teatrul ,,C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru) : Antoniu și Cleopatra — (orele
10) ; Pygmalion — (orele 15,30); Ziua de 
naștere a Tereziei — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Scandaloasa legătură dintre 
domnul Kettlé și doamna Moon — (orele
10.30) ; Băieții veseli — (orele 16); Casa 
cu două intrări — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1): Cezar și Cleopatra — 
(orele 10); O singură viață — (orele
19.30) . (Saia Studio — str. Alex. Sahia nr. 
76): Menajeria de sticlă — (orele 19,30). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : An- 
tigona și ceilalți — (orele 10); Măria sa 
bărbatul — (orele 15); Faraonii — (orele
19.30) . Teatrul pen tiu tineret și copii 
(Sala C. Miile) : O felie de lună — (orele
11) ; Montserrat — Spectacolul prezentat 
de Teatrul de stat din Bacău (orele 20). 
(Sala Libertății) : Emil și detectivii — 
(orele 10); Foștii copii — (orele 16); O 
felie de lună — (orele 20). Teatrul Evre
iesc de stat : Opera de trei parale — 
(orele 20). Ansamblul de cîntece și dan
suri al C.C'.S. : Visuri îndrăznețe — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartagina în flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15) A fost 
prietenul meu : Republica (9; 11,15; 14; 
16,30: 19; 21,15). Drumul spre chei : ru
lează la cinematografele Magheru (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Lumina (rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
14 după-amiază 16; 18,15; 20,30). Liber
tății (16; 18.15; 20,30). Căpitanii lagunei 
albastre : rulează la cinematograful I. C. 
Frimu (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45),
Legea-i lege : Grădina Progresul (orele 
20.00). Războiul vesel : Grădina 23 August 
(orele 19,30). Pămîntul îngerilor : rulează 
la cinematograful Elena Pavel <10; 12; 
15,15; 17,15: 19,15; 21,15). Cumpără-ți un 
balon — cinemascop : rulează la cine
matografele V. Alecsandri (12; 14; 16; 18; 
20). București ...........
Gh. Doja (10; 
V. Roaită (9;
Al. Sahia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Miorița 
(10; 12; 15; 17; ..................... -
Mare (9; 11; 14; 16; 18,15; 20,30). G. Coșbuc 
(10; 12; 14; 16; 18; 20) Violență în piață : 
rulează la cinematogiVfele 1 Mai (10; 
12 15; 15,30; 18: 20.30), Flacăra (12; 16;
18,15; 20,30). Vîrsta dragostei: rulează la 
cinematograful înfrățirea între popoare 
(11,30; 16; 18; 20). Omul cu pantaloni

,,George Enescu“ 
: Concert sim-

Ion Voicu.
p.

(9; 11; 13; 15; 17; 19: 21), 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20).

-, ", •;i
19,15; 21,30), ștefan cel

scurți : Central (10,30; 12,30; 16,30;
18,30; 20,30). Omul amfible : rulează la 
cinematograful Libertății (10; 12; 14).
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 (12; 16; 18,15; 20,30). 
Program special pentru copii : 13 Sep
tembrie (orele 10). Rebelul : 13 Septem
brie (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Am fost 
în Africa — Lumea furnicilor — Tigrul 
și măgarul — I’etea și 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 : ' - ---
18; 20). Apartamentul — 
8 Martie (16: 18,15; 20,30), 
(11; 14,15; 16,30: 18,45; 21). 
cinemascop : Grivița 
18,45; 21). ---- ’ ’
cinematograful C-tin David (12; 16; 
20,30). ‘ ...............................
18; 20), Arta (11; 16;
(II; 15; “. ..
19: 21) Lanterna cu amintiri ; 
dlmirescu (11;
(10; 12; 15; 17

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas- 
înviorare la domiciliu. 9.00 — 

Emisiunea pentru copii și tineretul șco- 
Rețeta gospodinei. 11,00 — 

In jurul orei 
stadionul .,23 

a meciului de 
Dinamo Bucu-

Cultural (16; 
cinemascop ; 

Drumul Serii 
Cartouche — 

(11 ; 14,15. 16,30; 
Balada husarilor : rulează la 

18.15; 
Turneul veseliei: Unirea (II; 16;

.................... .. 18,15; 20,30), Moșilor 
17; 19; 21). Aurel Vlaicu (15; 17;

’ ’ T Vla-
15;'17; 19; 20,45), Volga
19; 21).

tica de

Iar. 10,30
Emisiunea pentru sate.
15,30 transmisie de la 
August” repriza a doua 
fotbal dintre echipele 
reștl—U.T.A. și întîlnirea dintre echipele 
Steaua — știința Timișoara. 19 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Tinere talente.
21,10 — Tintin și misterul „Linei de aur“. 
21,50 — Romanțe cu participarea soliști
lor Maria Moraru, Mia Barbu șl Petre 
Guști, ....
dusă 
letin

acompaniați de o formație 
de Ionel Banu. In încheiere : 
de știri.

CUM E VREMEA

con-
Bu-

Ieri,Ieri în țară : In cursul zilei de 
vremea s-a menținut instabilă cu cerni 
variabil, mai mult noros. Ploi temporare 
și sub formă de averse însoțite de 
descărcări electrice au căzut în cea mai 
mare parte a țării. Vîntul a suflat pu
ternic cu intensificări pînă la tare și în 
rafale în sudul și estul tării. Tempera
tura aerului la orele 14 înregistra valori 
cuprinse între 10 grade la Cîmpultmg 
Muscel și în nordul Moldovei și 23 grade 
în Banat și regiunea București.

In București ; Vremea a fost instabilă 
cu cerul schimbător.. In cursul după- 
amiezii, a plouat trecător. Vîntul a su
flat potrivit cu intensificări pînă la tare 
din nord-est. Temperatura maximă a 
fost de 24 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 29-30 
aprilie și 1 Mai. In țară : Vreme in ge- 
neral frumoasă, cu cer variabil, mai 
mult noros noaptea. Izolat vor cădea 
ploi de scurtă durată. Vînt moderat. 
Temperatura în general staționară.

In București : Vremea în general fru
moasă, cu cerul variabil, mal mult senin 
noaptea. Vînt moderat. Temperatura în 
general staționară.
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